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لةطةأل ئةم ذمارةيةدا

دةخويَننةوة

كـآ وةزيـرى نـاوخـؤيـة؟

هيض بأيارَيك نيية بؤ لَيسةندنةوةى 
ثؤستى حكوميى لة كانديدى ليستةكان

بةرهةم خاليد

وةزيرانى  ئةنجومةنى  سكرتَيرى 
ئةوة  بؤ  ئاماذة  هةرَيم  حكومةتى 
دةكات، كة هيض بإيارء رَينماييةك نيية 
حكوميى  ثؤستى  لَيسةندنةوةى  بؤ 
كانديدى  بوونةتة  كةسانةى  لةو 
هةَلبذاردن،  بةشداربووةكانى  ليستة 
ئةوة لةكاتَيكداية لةماوةى رابردوودا 
بيانووةوة  بــةو  كانديدَيك  ضةند 

ثؤستيان لَيسةندراوةتةوة.
سكرتَيرى  قةرةداغى،  محةمةد 
لة  هةرَيم  وةزيــرانــى  ئةنجومةنى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لَيدوانَيكدا 
رَينماييةكى  بإيارء  هيض  تائَيستا 
لةوشَيوةية لة ئةنجومةن دةرنةضووة، 
كة ثؤست لةو كةسانة بسةنرَيتةوة. 
وتيشي: «هةر كةسَيك كة ثؤستَيكى 
حكوميى هةيةء بووة بة ثةرلةمانتار، 
دةبَيت  ئاسايي  بةشَيوةيةكى  ئةوا 
بكشَيتةوة،  حكومييةكةى  ثؤستة  لة 

بإيارَيكى  هيض  لةئَيستادا  بــةآلم 
لةوشَيوةية لةئارادا نيية».

بةهؤى  رابـــردووداء  لةماوةى 
لةسةر  خــؤكــانــديــدكــردنــيــيــةوة 
ــرى  راط ثؤستى  طـــؤإان  ليستى 
مرؤظايةتييةكانى  زانستة  كؤلَيذى 
رةسوأل  عةلي  د.جةعفةر  لة  رانية 
لة  ديكة  كةسَيكى  سةندرايةوةو 
لة  بةشَيك  ـــراء  دان شوَينةكةى 
حكوميش  حيزبيء  بةرثرسانى 
هؤكارى ئةوةيان بؤ ئةوة طةإاندةوة، 
نابَيت  ليستةو  كانديدى  ناوبراو  كة 
حكوميى  ثؤستى  كة  كةسَيك  هيض 
بَيت  كانديديش  لةهةمانكاتدا  هةية 
لةكاتَيكداية  ئــةوة  ثةرلةمان،  بؤ 
ليستى  كانديدةكانى  لة  زؤرَيك  كة 
كوردستانى ثؤستء ثلةى حكومييان 
هةيةء تائَيستاش بةردةوامن لةسةر 

كارةكانيان.
د. جةعفةر عةلي، كانديدى ليستى 
رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة  طؤإان 

راطةياند: ثاش ئةوةى زانراوة خؤى 
بؤ ئةندامَيتى ثةرلةمان كانديدكردووة 
لةاليةن سةرؤكى زانكؤوة ثَييوتراوة 
بــةآلم  دةستلةكاربكَيشَيتةوة، 
رةتــيــكــردووةتــةوة، دواتــريــش بة 
فةرمانَيك لةاليةن سةرؤكى زانكؤوة 
شوَينةكةى  لــة  ديكة  كةسَيكى 
ثَيضةوانةى  ئةوة  لةكاتَيكدا  دانراوة، 
رَيساكانى  ياساو  رَينماييء  هةموو 
ضونكة  باآلية،  خوَيندنى  وةزارةتى 
بداتة  دةسةآلت  نيية  بإطةيةك  هيض 
كؤلَيذَيك  راطرى  زانكؤ  سةرؤكى 
وتيشي:  اليبةرَيت.  ياخود  دابنَيت 
بةوةوة  ثةيوةندى  تةنيا  «البردنم 
طؤإان  ليستى  لةسةر  كة  هةبوو، 
ثةرلةمان  ئةندامَيتى  بــؤ  ــؤم  خ
زؤرَيك  هةرضةندة  كانديدكردووة، 
كوردستانيش  ليستى  كانديدى  لة 
ثؤستيان هةية، بةآلم لة شوَينةكانى 
ئاسايي  دةوامى  بة  درَيذة  خؤيان 

خؤيان دةدةن.

هيوا جةمال

هةرَيمى  ثَيشمةرطةى  ــرى  وةزي
دةنَيت  ـــةوةدا  ب دان  كــوردســتــان، 
بآلوة  داوة  ثؤليس  بة  فةرمانى  كة 
تووى  شةقامى  لة  بكةن  خةَلك  بة 
ليستى  وتةبَيذى  سلَيمانىء  لة  مةليك 
هةرَيم  سةرؤكى  لة  داوا  طؤإانيش 

دةكات تةجميدى بكات.
هةَلمةتةكانى  ثــةيــإةوى  ــة  ل
هةَلبذاردن، بؤ هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 
ذمارة  عَيراق  كوردستان–  هةرَيمى 
سَييةم،  بةشى   ،(٢٠٠٩) ساَلى  (٤)ى 
هةَلبذاردن)  هةَلمةتى  (مةرجةكانى 
«كارمةندانى  هاتووة:  ضــوار  خاَلى 
ناوخؤييةكان  دةسةآلتة  حكومةتء 
لةهةر ثلةءثايةيةكدا بن، نابَيت لةكاتى 
هةَلمةتى هةَلبذاردندا بؤ بةرذةوةندى 
هيض ثاَلَيوراوَيك يان هيض قةوارةيةكى 

سياسيي ثلةءثايةكانيان بةكاربهَينن».
وةزيرى  مستةفا  شَيخ  جةعفةر 
وتوويةتى  خؤى  وةك  كة  ثَيشمةرطة، 
تــةمــمــووز  (١٣/١٢)ى  شـــةوى 
لةسلَيمانى  مةليك  تووى  لةشةقامى 
كة  روونكردنةوةيةكيدا  لة  ــووة،  ب
يةكَيتييةوة  رةسمييةكانى  كةناَلة  لة 
لة  «داوام  دةَلَيت:  بآلويكردووةتةوة 

كرد  مةدةنييةكان  ضاالكيية  ثؤليسى 
بة ئةركى خؤيان هةستنء ئةو خةَلكة 
بآلوة ثَيبكةن لةسةر جادةكة، ئةوةبوو 
دواى ئةوةى من ثَيموتن خةَلكةكةيان 
دانثَيدانانى  ئةمةش  بآلوةثَيكرد». 
وةزيرة بة بةشداريي لة ئاهةنطةكةداو 

ثَيشَيلكردنى ياساي كؤمسيؤنة.
هاوكات د. شاهؤ سةعيد، وتةبَيذى 
روونكردنةوةيةكدا  لة  طؤإان  ليستى 
لةطةأل  ثَيشمةرطة  «وةزيــرى  دةَلَيت: 
ثاسةوانةكانى،  لة  زؤر  ذمارةيةكى 
تووى  شةقامى  سةر  دابةزيونةتة 
خةَلكى  وَيزةى  كةوتوونةتة  مةليكء 
ليستى  ــاوةرى  ــةم ج ئاهةنططَيإء 
كوإء  لَيدانى  كةوتوونةتة  ــؤإان،  ط
بة  مَيردمنداَلةكان،  طةنجةكانء  كضة 
ئازارء  دةمانضة  كلكة  تفةنطء  قؤناغة 
مةدةنىء  هاوآلتييانى  ئةشكةنجةى 
هاوآلتييان  دةيان  داوة،  ديفاعيان  بآ 
برينداركردووة، كة برينى ذمارةيةكيان 
سةختة، تةنانةت ئةو بةرثرسة باآليةى 
حكومةت زؤر رووقايمانة بة بةرضاوى 
ئةفسةرء  داوةتة  فةرمانى  خةَلكةوة 

ثؤليسةكان تا لة خةَلك بدةن».
لة  هةروةها شَيخ جةعفةر مستةفا 
«له باره ی  دةَلَيت:  روونكردنةوةكةيدا 
له  ئه فسه رَيكی پؤليسم  ئه وه ی كه  من 

به آلم  راستييه وه ،  له   دووره   دابَيت، 
لَييان  بووبَيتم  تــوإه   من  له وانه يه  
خؤيان  بــه  ئــه ركــی  ــه وه ی  ــه رئ ــه ب ل
نه داوه ،  كه سَيكم  له  هيچ  هةَلنه ستابن، 
ئه وه   وابَلَيت  ئه گه ر كه سَيكيش هه بَيت 
ته نيا  من  دياره   گه ورةيه ،  بوختانَيكی 
ئه فسه رانه م  پؤليسء  ئه و  ته وجيهی 
بآلوه پَيبكه نء  خةَلكه   كه  ئه و  كرد 
بارودؤخه كه  كؤنترؤأل بكه ن، بؤئه وه ی 
له اليه ن  هه بوو  كه   ئيستيفزازه ی  ئه و 
نه بَيته  گؤإانه وه   ليستی  هه وادارانی 

 هؤی ئاژاوه  له و شوَينه دا».
بة  ثَيشمةرطة  وةزيــري  فةرمانى 
نيشانةى  ناوخؤ،  هَيزةكانى وةزارةتى 
هةرَيمة  حكومةتى  سةروبةرةيي  بآ 
بؤي  ثَيشمةرطة  وةزيري  بةوثَييةي 
نيية فةرمان بة هَيزةكانى ناوخؤ بداتء 
كارى  كردوويةتى  جةعفةر  ئــةوةى 

وةزيري ناوخؤية نةك ثَيشمةرطة.
ـــؤإان  وتـــةبـــَيـــذى لــيــســتــى ط
خةَلكى  لة  وةزير  كة  تةئكيددةكاتةوة، 
ثَيشمةرطةء  «وةزيرى  دةَلَيت:  داوةء 
ثاسةوانةكانى لة ئةفسةرَيكى ثؤليسى 
ئةفسةرةكةيان  داوة،  فرياكةوتنيان 
لة  ئيهانةكردن  ثــاش  ــدووةء  ــان رف
كارةكةى  جَيطةى  لة  دوور  شوَينَيكى 

فإَييانداوة».

نزيكةى دوو مانطة مووضةيان وةرنةطرتووة

ثارتى، ثارة بةسةر هَيزةكانى 
ثَيشمةرطةدا دابةشدةكات

ئيبراهيم عةلى 
هةولَير 

كوردستان،  ديموكراتى  ثارتى 
بةشَيك  وةك  رؤذَيــكــة  ضــةنــد 
ــذاردن  ــب ــدةى هــةَل ــاطــةن ــإوث ــة ث ل
بةخشينةوةى  بة  دةستيكردووة 
اليةنطرانى  ئةندامء  بةسةر  ثــارة 

لةسنوورى شارى هةولَير.
سةرضاوةيةك لة هَيزى زَيرةظانى 
راطةياند:  ــةى  ــام رؤذن بة  ثارتى 
زَيرةظانى  هَيزى  ضوارى  لةسوثاى 
ثَيشمةرطةكاندا  بــةســةر  ثـــارة 
لةكاتى  بــؤئــةوةى  دابــةشــكــراوة، 
ـــط بؤ  ــى تــايــبــةتــدا دةن ــدان ــط دةن
بةثَيي  بــدةن،  كوردستانى  ليستى 
بةسةر  ثارة  رؤذنامة  زانيارييةكانى 
ئةو كةسانةدا دابةشكراوة كة ناويان 
هاتووةتةوةو  تايبةت  دةنطدانى  لة 

جؤرى  لة  هــةبــووة  جياوازييش 
ثارةكة، كة بةمشَيوةية  دابةشكردنى 
 (٢٠٠) بإي  مــوالزم  «ثلةى  بــووة: 
ثلةى  وةرطرتووة،  دينارى  هــةزار 
دينارى  (٤٠٠) هةزار  ئةوةل  موالزم 
وةرطرتووة، ثلةى نةقيب بإي (٦٠٠) 
هةزار دينارى وةرطرتووة، هةروةها 
ثلةى رائيديش (٨٠٠) هةزار دينارى 

وةرطرتووة».
دوو  ماوةى  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
مووضةى  ثَيشمةرطانة  ئةو  مانطة 
فةرميى خؤيان وةرنةطرتووة، بةآلم 
بةخشينةوةى  بة  هةستاوة  ثارتى 

ثارة بةسةر هَيزةكانى زَيرةظانيدا.
ــةوة نــاوضــةو  ــك لــةاليــةكــى دي
ديموكراتى  ثارتى  رَيكخراوةكانى 
بانطهَيشتكردن  نامةى  كوردستان، 
خؤيان  اليةنطرانى  ــدامء  ــةن ئ بؤ 
ــى  رةوانــــة دةكــــةن، كــة ســةردان

بكةن  ثارتى  رَيكخراوةكانى  ناوضةء 
لةو  يةكَيك  خؤيان،  لةسنوورةكانى 
بارةطايةكى  سةردانى  كة  كةسانةى 
طةإةكةكةى  لة  كــردبــوو  ثارتى 
راطةياند:  رؤذنــامــةى  بة  خؤيان 
وةك  طةيشتووة  بةدةست  نامةيةكى 
ثشتطيريكردن لة ليستى كوردستانىء 
مةسعود بارزانى، كانديدى سةرؤكى 
هةرَيم، سةردانى ئةو بارةطاية بكةن، 
كة  ناوضةيةى  ئةو  بؤ  ضووم  منيش 
طةإةكةكةى  سنوورى  دةكةوَيتة 
دةرةوة  هاتمة  ئةوةى  دواى  ئَيمةو 
بإي  كة  دةستم  دايــة  نامةيةكيان 

(١٠٠) دؤالرى تَيدابوو.
رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيي 
سنوورى  لة  ثــارة  بةخشينةوةى 
بةشَيوةيةكى  هةولَير  ثارَيزطاى 
تائَيستاش  دةستيثَيكردووةو  فراوان 

بةردةوامة.

بةهؤى ثشتطيريى بؤ ليستى طؤأان، ثؤليس طةنجَيكى (١٧) ساأل دةستطيردةكات
ئيبراهيم عةلى 

هةولَير

ــرداود،  ــي ث هةينى  عــومــةر  ــى  ــاوآلت ه
هةولَير،  لة  شةمامك  ناحيةى  دانيشتووى 
ماَلةكةى خؤيداو  لة  ثؤليس  هَيزَيكى  لةاليةن 

ضةكدارَيكةوة  ضةند  لةاليةن  ئةوةى  دواى 
دادطاش  لة  دةستطيردةكرَيتء  لَييدةدرَيت، 

سكاآل لة باوكى ئةو كوإة وةرناطرن.
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عومةر  دايكى 
هةستيان  رووداوة  لةو  بةر  رؤذَيك  ضةند 
ماَلةكةيان  ضاودَيريى  كة  ــردووة  ك بةوة 

دةكرَيت، بةآلم رؤذي (٧/١٢) ضةند كةسَيك 
كوإةكةم  لة  هةإةشةيان  ماَلمانء  بؤ  هاتن 
لة  دةستهةَلطرَيت  كة  لَيكرد  داوايان  كردو 
نابَيت  ضيتر  ــؤإانء  ط ليستى  ثشتطيريى 
دواى  بــكــات،  ليستة  ــةو  ئ بــؤ  بانطةشة 
لةسةر  بــوو  ســوور  كوإةكةشم  ــةوةى  ئ

بةشَيوةيةكى  طؤإان،  ليستى  لة  ثشتطيريى 
ناشارستانى لة كوإةكةى منيان داو تةنانةت 
ثةالمارى  بوو  ماَلةوة  لة  باوكيشى  ئةوكات 

ئةويشياندا.
ضةند  «دواى  وتيشى:  عومةر  دايكى 
دةقةيةك هَيزةكانى ثؤليس طةيشتنة شوَينى 

كةسانة  ئةو  ئــةوةى  لةبرى  رووداوةكـــةو 
دةستطيربكةن، كوإةكةى منيان بردو تائَيستا 

نازانين لةكوآ طيراوة».
تاكاتى ئامادةكردنى ئةم هةواَلة خانةوادةى 
ئةو طةنجة هيض زانيارييةكيان نيية سةبارةت 

بة شوَينى زيندانيكردنى كوإةكةيان.

ـارة (٥) ضوارشةممة  ٢٠٠٩/٧/١٥
ساَلى دووةم ذمـ

ئارام جةمال*

 

وةآلمةكان  هةَلدةطرَيت،  خؤيدا  لةطةَل  وةآلم  ضةندين  ثرسيارة  ئةم 

سةرضاوةى  دةخيلةو  كــةوةك  ئةوةية  خراثترينيان  بن  هةرضييةك 

هةَلبذاردنةكان  ضاودَيريكردنى  ثرؤسةى  كارو  سةيرى  نانثةيداكردن 

ثَيضةوانةمان  لةبةرئةوةى ئةم شَيوة نزيكبوونةوةية رَيكةوِراست  بكرَيت، 

بابةتَيتي  لةبَياليةنىء  ثرؤسةكةو  ماهيةتى  جةوهةرو  لةطةَل  دةكاتةوة 

بةتاَلماندةكاتةوة.

جياوازى ضاودَير لةطةَل نوَينةرى قةوارةى سياسي لةوةداية يةكةميان 

كار بؤ ئةوة ناكات ليستَيكى دياريكراو دةنطى زؤر بةدةستبهَينَيتء بضَيتة 

ناو ثةرلةمانء لةوَيشةوة حكومةت ثَيكبهَينيت، ياخود ضاودَير بةرذةوةندي 

قةوارةي  كام  سةردةكةوَيتء  سياسي  قةوارةى  ليستء  كام  نيية  لةوةدا 

ضاودَيرةوة  بةالى  ئةوةى  بةَلكو  بةدةستناهَينَيت  دةنط  تريش  سياسى 

ببَيتة لةمثةرو بةربةستَيك لةبةردةم كارى  طرنطة ئةوةية ضؤن دةتوانَيت 

ياساشكَينىء ثَيشَيلكاريىء سةرثَيضى ياسايى جا لةهةر اليةكةوة بَيت. 

خراثترين بؤضوون ئةوةية كةضاودَير وابزانَيت لةوَيستطةى دةنطداندا 

هيض رؤَلَيكى نييةو ناتوانَيت هيض شتَيك بطؤِرَيت! طةورةترين طرفتى ضاودَير 

لةو ساتةوة دةستثَيدةكات كةبِرواى بةسنوورى سةآلحيةتى خؤى نةبَيتء 

نةتوانَيت يان نةزانَيت مومارةسةى ئةو سةآلحيةتةى بكات. ئةطةر بِروات 

بةوة نيية ضاودَير دةتوانَيت كارتةكانى ناو سندوقي وَيستطةيةك، ناوةندَيكء 

ضةندين ناوةندى دةنطدان هةَلبوةشَينَيتةوة، وةختَيك تةزويركاريى كراوة، 

دةنطدةرَيك،  وةك  تةنها  دةنطدا  لــةرؤذى  ضاودَيرو  نةبيتة  ضاكترواية 

ثاَلَيوراوَيك بمَينيتةوةو خؤت هةَلبطرة تا ئةوكاتةى ئةو قةناعةتء بِروايةت 

لةال دروستدةبَيت ئةوسا ببةرة ضاودَير.

نوَينةرى قةوارةيةكى سياسى ئةوةية  نَيوان تؤى ضاودَيرو  جياوازيى 

كةتؤى ضاودَير بةضاوَيكى يةكسانةوة سةيرى كؤى ثرؤسةكة دةكةيتء 

ئامانجت ئةوةية ثرؤسةى دةنطدانةكة بةرةو ئاكامَيكى ثاكء بَيطةرد بةريتء 

بةديهَينانى ئةوة بةالى تؤوة ئامانجى ئامانجةكانة، ضونكة لةرَيطةى تؤوة 

تؤى ضاودَيرة  راثؤرتةكانى  رةوايى وةردةطرَيتء  ثرؤسةكة شةرعيةتء 

بِريار لةسةر ضارةنووسى سندوقةكانى دةنطدان دةدات بةوةى بمَيننةوة يان 

هةَلبوةشَينرَينةوة، بةآلم بيرت نةضَيت ئةمة لةكاتَيكدا دةبَيت كةتؤى ضاودَير 

رَيزى خؤتء ثيشةكةت بطريتء هيض شتَيك تةسليمى ليستء قةوارةيةكى 

سياسى دياركراوت نةكةيت.

كةموكوِرييء  لةئاست  ضاو  فَيرتدةكات  ــرةى  ضــاودَي تيمى  ئةو 

رَيزى  خؤى  لةوةى  جطة  ئةوة  بثؤشيت  ياساشكَينييةكان  ساختةكاريىء 

ناوو وةزيفةى رَيكخراوةكةى ناطرَيتء طومان لةسةر ناسةربةخؤيى خؤى 

ناهَيَلَيت هاوكات دةيةوَيت ناسنامةى تؤش وةك خؤى بشَيوَينَيتء بةناوى 

رةفتاركردن  بةرَيساكانى  سووكايةتى  نةبيتء  ضاودَير  تةنها  ضاودَيرةوة 

بكةيتء لةذَير ناوى ضاودَيردا قةوارة سياسييةكةى خؤى طةورة بكاتء 

تؤش بضووكبيتةوة.

بؤ كؤكردنةوةى هةموو ئةو بؤضوونانةى سةرةوة ثَيويستة ضاودَيراني 

هةردوو هةَلبذاردنةكةى ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستانء سةرؤكى هةرَيم 

نَيودةوَلةتييةكانةوة  ثَيوةرة  بنةماو  ثيشةيي خؤيانء  بةئةخالقى  ثابةندبن 

كةئةمانةن:

 /٣ راستطؤيى   /٢ كؤمسيؤن،  سيستمةكانى  لةرَينمايىء  رَيزطرتن   /١

بابةتَيتي، ٤/ سةربةخؤيي، ٥/ بَياليةني. 
 

KIE -بةِرَيوةبةرى ثةيمانطةى كوردى بؤ هةلَبذاردن 

ضاودَير كَيية؟!

ئامادةكردنى: راي طشتي

جياواز  سياسي  قةوارةى  ليستء 

طةرمتر  هةَلبذاردنةكانى  ملمالنَيى 

ثرؤسةى  ضاودَيرانى  كـــردووةء 

ئاماذة بةوةدةدةن 
هةَلبذاردنةكانيش 

لةنَيوان  بةهَيزةى  ملمالنَي  ئةو  كة 

دةكرَيت  سياسييةكاندا  ــةوارة  ق

ضاودَيرى  ثرؤسةيةكى  دةخوازَيت 

تؤماركردنى  بؤ  ئةنجامبدرَيت  ورد 

لةثرؤسةى  ثَيشَيلكارييانةى  ئةو 

ئةنجامدةدرَيتء  هةَلبذاردنةكاندا 

رَيكخراوةكانى  ئةركى  ئةمةش 

قؤناغةدا  لةم  مةدةنى  كؤمةَلطةى 

طرانتركردووة.

ــى  ــردن ــك ــَي ــث ـــةَل دةســت ـــةط ل

ضوار  هةَلبذاردنةكان  بانطةشةى 

مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوى 

 (K I E , C S I , D H R D , W O L A )

بةناوى  سةربةخؤيان  تؤِرَيكى 

«تؤِرى سةربةخؤى ضاودَيريكردنى 

هةَلبذاردنةكان» راطةياند.

بــةِرَيــوةبــةرى  شةريف  نامؤ 

تؤِرى  ئةندامى  كة   CSI رَيكخراوى 

ضاودَيريكردنةكةية ئاماذةى بةوةدا 

زؤرى  ذمــارةيــةكــى  بــوونــى  كــة 

قةوارةى سياسيي لةهةَلبذاردنةكاندا 

ــى  ــردن ــك ــري ــاودَي ثـــرؤســـةى ض

خؤى  بؤ  ــةآلم  ب طــرانــتــركــردووة 

لةثَيناو  ضاودَيريكرد  ثرؤسةى 

ئةنجامدانى هةَلبذاردنَيكى شةفافء 

ثَيويستييةكى حةتميية. بَيغةشدا 

نامؤ ئاماذةى بةوةدا كة نزيكةى 

سةربةخؤيان  ضــاودَيــرى   ١٥٠٠

هةموو  هةَلبذاردنةكانء  بؤ  دةبَيت 

دواتر  خؤبةخشنء  ضاودَيرةكلن 

راثؤرتةكانيش ئاِراستةى كؤمسيؤنى 

باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكانء 

نَيودةوَلةتييةكانء  رَيــكــخــراوة 

دةكــةنء  نةتةوةيةكطرتووةكان 

بةِرَيوةضوونى  ضؤنَيتى  تَييدا 

خروقاتانةى  ئةو  هةَلبذاردنةكانء 

دةكرَيت تؤمارى دةكةن.

ضاودَيرى  سةربةخؤى  تــؤِرى 

ــةوةى  ل جطة  ــةكــان  ــذاردن ــب هــةَل

تؤمارى  تازةكردنةوةى  ضاودَيرى 

ئَيستا  ـــردووة  ك دةنــطــدةرانــيــان 

هةَلبذاردنةكاندا  بانطةشةى  لةكاتى 

راطةياندنى  كةناَلى   ٧٥ ضاودَيرى 

جــوداجــودا دةكـــةنء لـــةرؤذى 

جياكردنةوةى  كاتى  تا  هةَلبذاردنء 

ثرؤسةكة  ضــاودَيــرى  دةنطةكان 

دةكةن.

بةهاوكارى  رؤذ  تؤِرى  هاوكات 

ئةمريكى  NDIى  ــخــراوى  ــك رَي

ضاودَيرى  فــراوانــدا  ئاستَيكى  لة 

هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى كوردستان 

دةكات.

ــةرى  ــخ ــك ــؤ رَي ــةت ــر ض ــؤط ه

عــَيــراق  ــة  ل رؤذ  ـــؤِرى  ت طشتى 

ــةواوى  ت ــرى  ــاودَي «ض رايطةياند 

دةكةنء  هةَلبذاردنةكان  ثرؤسةى 

ضاودَيريكردنةكةشيان 
شَيوازى 

قؤناغ  حــةوت  بؤ  دابــةشــكــردووة 

«ضاودَيريكردنى  لة  كةبريتين 

ضوارضَيوةى ياسايي هةَلبذاردنةكان، 

ــةى  ــرؤس ــى ث ــردن ــك ــري ــاودَي ض

سياسييةكان،  قةوارة  تؤماركردنى 

تؤمارى  ثرؤسةى  ضاودَيركردنى 

ـــطـــدةران، ضــاودَيــريــكــردنــى  دةن

هةَلبذاردن،  ثِروثاطةندةى  هةَلمةتى 

ضاودَيرى سةرضاوةى هةَلمةتةكانى 

ــذاردن، ضــاودَيــريــكــردنــى  ــب ــةَل ه

ـــةرؤذى  ــةى دةنــطــدان ل ــرؤس ث

ضاودَيري  هةروةها  هةَلبذاردندا، 

سياسييةكان 
كيانة 

بةَلَينةكانى 

لةدواى هةَلبذاردنةكاندا».

لة  كة  خستةِروو  ئةوةى  هؤطر 

رؤذى هةَلبذاردندا ٢٥٠٠ تا ٣هةزار 

شَيوةيةش  بةم  دةبَيت  ضاودَيريان 

ــراوان  ف شَيوةيةكى  بة  دةتــوانــن 

ضاودَيرى ثرؤسةكة بكةن.

سةربةخؤى  تؤِرى  لة  هةريةك 

تؤِرى  هةَلبذاردنةكانء  ضاودَيرى 

ــدا  ــراوان ف لةئاستَيكى  كــة  رؤذ 

ــان  ــةك ــذاردن ــب ــةَل ـــرى ه ـــاودَي ض

ئَيستا  تا  خروقاتانةى  ئةو  دةكةن 

ثابةند  لة  تؤماركراون ضِردةكةنةوة 

رَينوماييةكانى  ياساء  بة  نةبوون 

سةربةخؤى  ــاآلى  ب كؤمسيؤنى 

ــانء دِرانــدنــى  ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه

سياسييةكانء  كيانة  ثؤستةرى 

ــى هــةمــوو قــاعــة  ــردن ــك ــؤرخ ق

هةَلبذاردن  دواى  تا  حكومييةكان 

دياريكراوةوة  ليستَيكى  لةاليةن 

ثارَيزطاى  سنورى  لة  تايبةتى  بة 

هةواداراى  ثَيكهةَلثذانى  سَيمانىء 

بةكارهَينانى  سياسييةكانء  كيانة 

شوَينة  حكومةتء  دامودةزطاكانى 

بانطةشةى  بؤ  ثيرؤزةكان  ئايينىء 

هةَلبذاردن.

هةَلبذاردنى  لة  ئاماذةية  جَيى 

ســـتـــانء 
ثـــةرلـــةمـــانـــى كـــورد

/٢٥ لة  كة  هةرَيمدا  سةرؤكايةتى 

قةوارةى   ٢٤ ئةنجامدةدرَيت  ٧دا 

بةشدارى  جياواز  ليستى  سياسيء 

دةنطدةران  ذمارةى  كؤى  دةكةنء 

مليؤنء  دوو   ٢٥١٨٧٧٣ لة  بريتيية 

حةوت  هةزارء  هةذدة  ثَينجسةدء 

سةدء حةفتاو سَي دةنطدةر.
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راثؤرتى ثَيشَيلكارييةكان ئاِراستةى كؤمسيؤنء 

نةتةوةيةكطرتووةكانء رَيكخراوة نَيودةولَةتييةكان دةكرَين

ارتر دةكات  
 ملمالنَيي كيانة سياسييةكان ثرؤسةي ضاودَيريكردن بايةخد

ساَلى دووةم ذمــارة (٥) ضوارشةممة  ٢٠٠٩/٧/١٥

ئارام جةمال*

 

وةآلمةكان  هةَلدةطرَيت،  خؤيدا  لةطةَل  وةآلم  ضةندين  ثرسيارة  ئةم 
سةرضاوةى  دةخيلةو  كــةوةك  ئةوةية  خراثترينيان  بن  هةرضييةك 
هةَلبذاردنةكان  ضاودَيريكردنى  ثرؤسةى  كارو  سةيرى  نانثةيداكردن 
ثَيضةوانةمان  لةبةرئةوةى ئةم شَيوة نزيكبوونةوةية رَيكةوِراست  بكرَيت، 
بابةتَيتي  لةبَياليةنىء  ثرؤسةكةو  ماهيةتى  جةوهةرو  لةطةَل  دةكاتةوة 

بةتاَلماندةكاتةوة.
جياوازى ضاودَير لةطةَل نوَينةرى قةوارةى سياسي لةوةداية يةكةميان 
كار بؤ ئةوة ناكات ليستَيكى دياريكراو دةنطى زؤر بةدةستبهَينَيتء بضَيتة 
ناو ثةرلةمانء لةوَيشةوة حكومةت ثَيكبهَينيت، ياخود ضاودَير بةرذةوةندي 
قةوارةي  كام  سةردةكةوَيتء  سياسي  قةوارةى  ليستء  كام  نيية  لةوةدا 
ضاودَيرةوة  بةالى  ئةوةى  بةَلكو  بةدةستناهَينَيت  دةنط  تريش  سياسى 
ببَيتة لةمثةرو بةربةستَيك لةبةردةم كارى  طرنطة ئةوةية ضؤن دةتوانَيت 

ياساشكَينىء ثَيشَيلكاريىء سةرثَيضى ياسايى جا لةهةر اليةكةوة بَيت. 
خراثترين بؤضوون ئةوةية كةضاودَير وابزانَيت لةوَيستطةى دةنطداندا 
هيض رؤَلَيكى نييةو ناتوانَيت هيض شتَيك بطؤِرَيت! طةورةترين طرفتى ضاودَير 
لةو ساتةوة دةستثَيدةكات كةبِرواى بةسنوورى سةآلحيةتى خؤى نةبَيتء 
نةتوانَيت يان نةزانَيت مومارةسةى ئةو سةآلحيةتةى بكات. ئةطةر بِروات 
بةوة نيية ضاودَير دةتوانَيت كارتةكانى ناو سندوقي وَيستطةيةك، ناوةندَيكء 
ضةندين ناوةندى دةنطدان هةَلبوةشَينَيتةوة، وةختَيك تةزويركاريى كراوة، 
دةنطدةرَيك،  وةك  تةنها  دةنطدا  لــةرؤذى  ضاودَيرو  نةبيتة  ضاكترواية 
ثاَلَيوراوَيك بمَينيتةوةو خؤت هةَلبطرة تا ئةوكاتةى ئةو قةناعةتء بِروايةت 

لةال دروستدةبَيت ئةوسا ببةرة ضاودَير.
نوَينةرى قةوارةيةكى سياسى ئةوةية  نَيوان تؤى ضاودَيرو  جياوازيى 
كةتؤى ضاودَير بةضاوَيكى يةكسانةوة سةيرى كؤى ثرؤسةكة دةكةيتء 
ئامانجت ئةوةية ثرؤسةى دةنطدانةكة بةرةو ئاكامَيكى ثاكء بَيطةرد بةريتء 
بةديهَينانى ئةوة بةالى تؤوة ئامانجى ئامانجةكانة، ضونكة لةرَيطةى تؤوة 
تؤى ضاودَيرة  راثؤرتةكانى  رةوايى وةردةطرَيتء  ثرؤسةكة شةرعيةتء 
بِريار لةسةر ضارةنووسى سندوقةكانى دةنطدان دةدات بةوةى بمَيننةوة يان 
هةَلبوةشَينرَينةوة، بةآلم بيرت نةضَيت ئةمة لةكاتَيكدا دةبَيت كةتؤى ضاودَير 
رَيزى خؤتء ثيشةكةت بطريتء هيض شتَيك تةسليمى ليستء قةوارةيةكى 

سياسى دياركراوت نةكةيت.
كةموكوِرييء  لةئاست  ضاو  فَيرتدةكات  ــرةى  ضــاودَي تيمى  ئةو 
رَيزى  خؤى  لةوةى  جطة  ئةوة  بثؤشيت  ياساشكَينييةكان  ساختةكاريىء 
ناوو وةزيفةى رَيكخراوةكةى ناطرَيتء طومان لةسةر ناسةربةخؤيى خؤى 
ناهَيَلَيت هاوكات دةيةوَيت ناسنامةى تؤش وةك خؤى بشَيوَينَيتء بةناوى 
رةفتاركردن  بةرَيساكانى  سووكايةتى  نةبيتء  ضاودَير  تةنها  ضاودَيرةوة 
بكةيتء لةذَير ناوى ضاودَيردا قةوارة سياسييةكةى خؤى طةورة بكاتء 

تؤش بضووكبيتةوة.
بؤ كؤكردنةوةى هةموو ئةو بؤضوونانةى سةرةوة ثَيويستة ضاودَيراني 
هةردوو هةَلبذاردنةكةى ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستانء سةرؤكى هةرَيم 
نَيودةوَلةتييةكانةوة  ثَيوةرة  بنةماو  ثيشةيي خؤيانء  بةئةخالقى  ثابةندبن 

كةئةمانةن:
 /٣ راستطؤيى   /٢ كؤمسيؤن،  سيستمةكانى  لةرَينمايىء  رَيزطرتن   /١

بابةتَيتي، ٤/ سةربةخؤيي، ٥/ بَياليةني. 
 

KIE -بةِريَوةبةرى ثةيمانطةى كوردى بؤ هةلَبذاردن 

ضاودَير كَيية؟!

ئامادةكردنى: راي طشتي

جياواز  سياسي  قةوارةى  ليستء 
طةرمتر  هةَلبذاردنةكانى  ملمالنَيى 
ثرؤسةى  ضاودَيرانى  كـــردووةء 
هةَلبذاردنةكانيش ئاماذة بةوةدةدةن 
لةنَيوان  بةهَيزةى  ملمالنَي  ئةو  كة 
دةكرَيت  سياسييةكاندا  ــةوارة  ق
ضاودَيرى  ثرؤسةيةكى  دةخوازَيت 
تؤماركردنى  بؤ  ئةنجامبدرَيت  ورد 
لةثرؤسةى  ثَيشَيلكارييانةى  ئةو 
ئةنجامدةدرَيتء  هةَلبذاردنةكاندا 
رَيكخراوةكانى  ئةركى  ئةمةش 
قؤناغةدا  لةم  مةدةنى  كؤمةَلطةى 

طرانتركردووة.

ــى  ــردن ــك ــَي ــث ـــةَل دةســت ـــةط ل
ضوار  هةَلبذاردنةكان  بانطةشةى 
مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوى 
 (K I E , C S I , D H R D , W O L A )
بةناوى  سةربةخؤيان  تؤِرَيكى 
«تؤِرى سةربةخؤى ضاودَيريكردنى 

هةَلبذاردنةكان» راطةياند.
بــةِرَيــوةبــةرى  شةريف  نامؤ 
تؤِرى  ئةندامى  كة   CSI رَيكخراوى 
ضاودَيريكردنةكةية ئاماذةى بةوةدا 
زؤرى  ذمــارةيــةكــى  بــوونــى  كــة 

قةوارةى سياسيي لةهةَلبذاردنةكاندا 
ــى  ــردن ــك ــري ــاودَي ثـــرؤســـةى ض
خؤى  بؤ  ــةآلم  ب طــرانــتــركــردووة 
لةثَيناو  ضاودَيريكرد  ثرؤسةى 
ئةنجامدانى هةَلبذاردنَيكى شةفافء 

ثَيويستييةكى حةتميية. بَيغةشدا 
نامؤ ئاماذةى بةوةدا كة نزيكةى 
سةربةخؤيان  ضــاودَيــرى   ١٥٠٠
هةموو  هةَلبذاردنةكانء  بؤ  دةبَيت 
دواتر  خؤبةخشنء  ضاودَيرةكلن 
راثؤرتةكانيش ئاِراستةى كؤمسيؤنى 
باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكانء 
نَيودةوَلةتييةكانء  رَيــكــخــراوة 
دةكــةنء  نةتةوةيةكطرتووةكان 
بةِرَيوةضوونى  ضؤنَيتى  تَييدا 
خروقاتانةى  ئةو  هةَلبذاردنةكانء 

دةكرَيت تؤمارى دةكةن.
ضاودَيرى  سةربةخؤى  تــؤِرى 
ــةوةى  ل جطة  ــةكــان  ــذاردن ــب هــةَل
تؤمارى  تازةكردنةوةى  ضاودَيرى 
ئَيستا  ـــردووة  ك دةنــطــدةرانــيــان 
هةَلبذاردنةكاندا  بانطةشةى  لةكاتى 
راطةياندنى  كةناَلى   ٧٥ ضاودَيرى 
جــوداجــودا دةكـــةنء لـــةرؤذى 
جياكردنةوةى  كاتى  تا  هةَلبذاردنء 
ثرؤسةكة  ضــاودَيــرى  دةنطةكان 

دةكةن.
بةهاوكارى  رؤذ  تؤِرى  هاوكات 

ئةمريكى  NDIى  ــخــراوى  ــك رَي
ضاودَيرى  فــراوانــدا  ئاستَيكى  لة 
هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى كوردستان 

دةكات.
ــةرى  ــخ ــك ــؤ رَي ــةت ــر ض ــؤط ه
عــَيــراق  ــة  ل رؤذ  ـــؤِرى  ت طشتى 
ــةواوى  ت ــرى  ــاودَي «ض رايطةياند 
دةكةنء  هةَلبذاردنةكان  ثرؤسةى 
ضاودَيريكردنةكةشيان  شَيوازى 
قؤناغ  حــةوت  بؤ  دابــةشــكــردووة 
«ضاودَيريكردنى  لة  كةبريتين 
ضوارضَيوةى ياسايي هةَلبذاردنةكان، 
ــةى  ــرؤس ــى ث ــردن ــك ــري ــاودَي ض
سياسييةكان،  قةوارة  تؤماركردنى 
تؤمارى  ثرؤسةى  ضاودَيركردنى 
ـــطـــدةران، ضــاودَيــريــكــردنــى  دةن
هةَلبذاردن،  ثِروثاطةندةى  هةَلمةتى 
ضاودَيرى سةرضاوةى هةَلمةتةكانى 
ــذاردن، ضــاودَيــريــكــردنــى  ــب ــةَل ه
ـــةرؤذى  ــةى دةنــطــدان ل ــرؤس ث
ضاودَيري  هةروةها  هةَلبذاردندا، 
سياسييةكان  كيانة  بةَلَينةكانى 

لةدواى هةَلبذاردنةكاندا».
لة  كة  خستةِروو  ئةوةى  هؤطر 
رؤذى هةَلبذاردندا ٢٥٠٠ تا ٣هةزار 
شَيوةيةش  بةم  دةبَيت  ضاودَيريان 
ــراوان  ف شَيوةيةكى  بة  دةتــوانــن 

ضاودَيرى ثرؤسةكة بكةن.

سةربةخؤى  تؤِرى  لة  هةريةك 
تؤِرى  هةَلبذاردنةكانء  ضاودَيرى 
ــدا  ــراوان ف لةئاستَيكى  كــة  رؤذ 
ــان  ــةك ــذاردن ــب ــةَل ـــرى ه ـــاودَي ض
ئَيستا  تا  خروقاتانةى  ئةو  دةكةن 
ثابةند  لة  تؤماركراون ضِردةكةنةوة 
رَينوماييةكانى  ياساء  بة  نةبوون 
سةربةخؤى  ــاآلى  ب كؤمسيؤنى 
ــانء دِرانــدنــى  ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه
سياسييةكانء  كيانة  ثؤستةرى 
ــى هــةمــوو قــاعــة  ــردن ــك ــؤرخ ق
هةَلبذاردن  دواى  تا  حكومييةكان 
دياريكراوةوة  ليستَيكى  لةاليةن 
ثارَيزطاى  سنورى  لة  تايبةتى  بة 
هةواداراى  ثَيكهةَلثذانى  سَيمانىء 
بةكارهَينانى  سياسييةكانء  كيانة 
شوَينة  حكومةتء  دامودةزطاكانى 
بانطةشةى  بؤ  ثيرؤزةكان  ئايينىء 

هةَلبذاردن.
هةَلبذاردنى  لة  ئاماذةية  جَيى 
ثـــةرلـــةمـــانـــى كـــوردســـتـــانء 
/٢٥ لة  كة  هةرَيمدا  سةرؤكايةتى 

قةوارةى   ٢٤ ئةنجامدةدرَيت  ٧دا 
بةشدارى  جياواز  ليستى  سياسيء 
دةنطدةران  ذمارةى  كؤى  دةكةنء 
مليؤنء  دوو   ٢٥١٨٧٧٣ لة  بريتيية 
حةوت  هةزارء  هةذدة  ثَينجسةدء 

سةدء حةفتاو سَي دةنطدةر.

دن
ذار

ةَلب
 ه

 بؤ
دى

كور
ى 

طة
مان

ثةي
دن

ذار
ةَلب

 ه
 بؤ

دى
كور

ى 
طة

مان
ثةي

Kurdish Institute for Elections

زه ڕه بین

ثةرلةمانى ئَيستا ناتوانَيت 
ثةرلةمانى داهاتوو 

ثابةندبكات  
                   ...ل٢

(KIE) پاشکؤيةکی مانگانةية پةيمانگةی کوردی بؤ هةَلبژاردن
بةهاوکاری رَيکخراوی (NED)ة لةطةأل        دا بآلودةكرَيتةوة.

بريكارى قةوارة 
سياسييةكانء رؤَليان 

لةثرؤسةى هةَلبذاردندا
                                   ...ل٣

ة لةطةأل        دا بآلودةكرَيتةوة.

راثرسييةكی 
ثةيمانطةى كوردى بؤ 

KIE هةَلبذاردن
                                  ....ل ٤

راثؤرتى ثَيشيَلكارييةكان ئاِراستةى كؤمسيؤنء 
نةتةوةيةكطرتووةكانء رَيكخراوة نَيودةولَةتييةكان دةكرَين

 ملمالنَيي كيانة سياسييةكان ثرؤسةي ضاودَيريكردن بايةخدارتر دةكات  

كةريم سنجارى، وةزيرى ناوخؤجةعفةر شَيخ مستةفا، وةزيرى ثَيشمةرطة



3 2009/7/15 ضوارشةممة (512) بةدواداضوونذمــارة هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

ثاراستنى ياسا؟ يان سةركوتكـــــــــردن بؤ ثؤليس  

قبولَناكات» دةسةآلت ئالَوطؤأى دةسةآلتة ئةم كة ـــــــت دةيسـةلميَنيـَ ثَيشمةرطة «دةسـتدرَيذييةكةى وةزيرى

دةَلَيت: روونكردنةوةيةكدا  لة  طؤإان،
بةرثرسة ئةو تاوانى لةكاتَيكدا «ئَيمة
كوردستان هةرَيمى حكومةتى باآليةى
لَيثَيضينةوةى داواى  دةكةينء  مةحكوم
داوا دةكةين، دادطاييكردنى ياسايىء
هةرَيمى كوردستان بةإَيز سةرؤكى لة
لةطةأل هةماهةنطى  بة كة دةكةين 
دةربكات فةرمان وةزيراندا ئةنجومةنى

تةجميدبكرَيت ثؤستةكةى لة دةستبةجآ
بةشَيوةيةكى لَيكؤَلينةوةكان ئةنجامى تا
بةرثرسَيكى هيض تا دةردةضَيت ياسايى
بؤ حكوميى ثؤستى نةكات زات ديكة
يةكالييكردنةوةى خةَلكء داثَلؤسينى

بةكاربهَينَيت». سياسييةكان ملمالنآ
بةرثرسانى رابردوودا لةماوةى
بانطةشةى بؤ ثؤستةكانيان حكوميى

سةروةتء بةكارهَيناوةو هةَلبذاردن
بوارة ئةو  بؤ ميللةتيان سامانى 
هةموو لةئَيستاشدا طةإو خستووةتة
كؤكردنةوةى لةثَيناو دةكةن كارَيك
رؤذنامةنووسانء هاوآلتييان، دةنطى
دةطةإَيننةوة هؤكارةكةى ثارَيزةرانيش
ديموكراسييةتء نةبوونى بؤ

حيزب. تَيكةآلوبوونى حكومةتء
ثارَيزةربةرؤذنامةى بورهانرةشيد،
بنةإةتدا لة  حكومةتة «ئةم راطةياند: 
نةبووةء ديموكراسى حكومةتَيكى
ديموكراسى كوردستاندا لة تائَيستا
ديموكراسى بنةماى نةبووة، وجودى
ثَيشمةرطة ئاسايشء ثؤليسء كة ئةوةية
نةك بَيت، حكوميى نيزامى هَيزَيكى
ئةوةية ديموكراسى  بنةماى حيزبى»، 
سةربةخؤبَيت، دادوةريى دةسةآلتى كة
بنةماى ئازادبطيرَيت، رؤذنامةى رَيزى
دةسةآلت كة ئةوةية ديموكراسى
هةبَيت، دةسةآلت ئاَلوطؤإى بة باوةإى
هةَلةى روودةدات كة ئةوةى بةداخةوة
ئَيستا دةسةآلتةى ئةو بةرثرسانة،
ثؤليسى دةسةآلتَيكى حوكمدةكات،
دةستدرَيذييةكةى عةسكةرتاريةتة،
دةسةلمَينَيت ئةوة ثَيشمةرطة وةزيرى
دةسةآلت ئاَلوطؤإى دةسةآلتة ئةم  كة

قبوَلناكات.
بةثَيى ئةوةشكرد،  بؤ ئاماذةى 
رَيثَيوانء مانطرتنء عَيراقى دةستوورى
هةموو سروشتى مافَيكى خؤثيشاندان
ثَيشَيلكردنى رووداوة ئةو كةسَيكة،
ثَيويستة عَيراقةء حكومةتى ئيلتيزاماتى
بَينةجواب، عَيراقى حكومةتى ثةرلةمانء
كوردستانيش «رؤشنبيرانى وتيشى:
بةرامبةر ثَيشَيلكاريى ضيتر كة داوابكةن
دةبَيت وةزيرى نةكرَيت، مافى مرؤظ بة
دةستدرَيذيية ئةو لةسةر ثَيشمةرطة

بكرَيت». دادطايى

خؤشكردن ئاطر

عةبدوإلةحمان شارا

تؤثخانةكانى ديكة جارَيكى بؤ ثَيرآ
هةرَيمى سنوورييةكانى طوندة ئَيران
تؤثبارانكردةوة، بةخةستيى كوردستانيان
رَيككةوتننامةى بةثَيى كة لةكاتَيكداية ئةمة
طوندنشينةكان ناوضة نابَيت ئَيران هةرَيم-
ئةندامَيكى بإواى بة بكرَين، تؤثباران
حكومةتء ثَيويستة ثةرلةمانيش
ئةو بؤ جديى كارى هةرَيم  سةرؤكايةتى
ئيدانةكردنى كاريان تةنيا بكةنء مةسةلةية

نةبَيت. حاَلةتةكان
سةرلةبةيانىرؤذى٧/١٣،تؤثخانةكانى
دَيركمة، ئَيرانطوندةسنوورييةكانى(سنين،
ناحيةى بة  سةر مَيرطةسَير)ى سةرؤكة، 
ماوةى بؤ سؤرانيان قةزاى سيدةكانى
كة بؤردومانكرد، بةضإيى خولةك (٤٥)
رةزء بة زؤر  ماديى زيانَيكى بةهؤيةوة 

طةياند، ناوضةكة دانيشتووانى  باخى
باخانة رةزو لةو زؤريش  رووبةرَيكى
لَيدانء بةبيانووى دووبارة  كة سووتاون
ئةو ثذاك ضةكدارانى راوةدوونانى

ئةنجامدا. كارةيان
هةرَيم حكومةتى نوَينةرى عومةر، نازم
«هةر راطةياند: رؤذنامةى بة ئَيران، لة
لة سةرضاوةكانمانةوة لةإَيطةى دوَينآ
كة ئَيران ئاطاداركراينةوة حكومةتى هةرَيم
هةرَيمى سنوورييةكانى ناوضة تؤثبارانى
نووسراومان لةبةرئةوة  كردووةتةوة، 
داواى كردو ئَيران حكومةتى ئاراستةى
لَيكردء حاَلةتةكةمان روونكردنةوةى

كرد». كردةوةكةشمان مةحكومى
ئةمساَلدا شوباتى (١٤)ى لة
حكومةتى لةنَيوان رَيككةوتننامةيةك
ئَيراندا مؤركرا ئيسالمى كؤمارى هةرَيمء
خاكى تؤثبارانكردنى وةستاندنى بؤ
ضةند دواى بةآلم كوردستان، هةرَيمى

شكَينراو رَيككةوتننامةية ئةو رؤذَيك
دةستيثَيكردةوة. بؤردومانكردن

ئةوةى هةرَيم حكومةتى نوَينةرةكةى
راطرتنى كة روونكردةوة، رؤذنامة بؤ
كة مةرجةبووة بةو تؤثبارانةكان
هَيرشى كوردستانةوة لةسنوورةكانى
وتيشى: ئَيران، سةرخاكى نةكرَيتة ثذاك
نابَيت كة هاتووة رَيككةوتننامةكةدا «لة
بكرَيت، بؤردوومان هةرَيم خاكى هؤ بةبآ
بؤ هؤيةكانيمان ئَيران دةبَيت كرا ئةطةر

روونبكاتةوة».
هةرَيمى ئَيران- رَيككةوتننامةكةى لة
ناوضة كة بةَلَينيداوة ئَيران كوردستاندا،
بةآلم نةكات، تؤثباران  طوندنشينةكان 
ناوضانةى ئةو زؤربةى  دةبينرَيت  وةك
دةكرَيت، تؤثباران ئَيرانةوة لةاليةن كة
هؤيةشةوة بةو طوندنيشننء ناوضةى
ناوضانة ئةو  خةَلكى بةسةدان تائَيستا 
سووتاوةو حاَليان ماألء  ئاوارةبوونء

ماديى زيانَيكى لةوةى جطة ئةمة رووخاوة،
هاوآلتييان باخى رةزو سةدان بة زؤر

طةيشتووة.
زؤربةى دواى  رابردووداو لةماوةى 
ناوضة تؤثبارانكردنى حاَلةتةكانى
هةرسآ كوردستان، سنوورييةكانى
هةرَيم) حكومةت، (ثةرلةمان، سةرؤكايةتي
رووداوةكانيان ئيدانةى بةياننامة بة
كيفايةت ضاودَيران بةإاى ئةمة كة كردووة،

ناكات. كَيشةكان ضارةسةرى نييةء
ثةرلةمانى ئةندامى محةمةد، كوَيستان
دواى راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان،
ثةرلةمان تؤثبارانكردن، ضةندجارَيك
بةياننامةى بة ئةنجامداو دانيشتنى
نوَينةرانى ئةنجومةنى حكومةتء ناإةزايى
لة هةرَيم سةرؤكايةتي حكومةتى عَيراقء
حاَلةتةكة دووبارةبوونةوةى مةترسى
ئةمانة بةآلم  كردووةتةوة، ئاطادار
تةعويزى ناكاتء  كَيشةكان ضارةسةرى 

حاَليان ماألء خةَلكة ناكات كة هةموو ئةو
ثَيويستة بؤية ئاوارةبوون، لَيتَيكضووةو
كارى هةرَيم سةرؤكايةتى حكومةتء

بكةن. مةسةلةية ئةو بؤ جديى
بةبإواىئةوئةندامثةرلةمانة،كارةكانى
سةرؤكايةتى حكومةتء ثةرلةمانء
بووة ئيعالمي تةنيا بوارةدا  لةو هةرَيم
كة «ئاشكراية  وتيشى: جديى. كارى نةك 
ضارةنووسسازةكانى سياسيية مةسةلة
دةرةوة لةطةأل هةرَيم ثةيوةندى وةك
بةَلكو ناكرَيت، تاووتوآ ثةرلةماندا لة
بإيارى ثةرلةمان دةرةوةى لة بةنهَينى

لَيدةدرَيت».
ثةرلةمان ثَيويستة كة ثَييواية هةروةها
مةسةلة ئةو تا راستةقينة ثةرلةمانَيكى ببَيتة
هةية خةَلكةوة بة ثةيوةندييان طرنطانةى
بدرَيت، لةسةر بإيارى ثةرلةماندا لةناو
بةنهَينى دةرةوةو لة ثارتى يةكَيتىء «نةك

بةإَييبكةن».

دةنط نايةتة كوردستان طوندةكانى تؤثبارانى لةسةر كةس

جةمال هيوا

ناكؤكييةكانء هةآليسانى  لة دةستثَيشخةربوون كة ئةوكاتانةى هةموو وةك حيزبيى ميدياى
إؤَلةيان ئةو  هةَلبذاردنةشدا لةم دةيانةوَيت دووبةرةكيى، ئاطرى خؤشكردنى هةراء طةرمكردنى 

ضةندبارة بكةنةوة.
كردووةتة دةسةآلتيان طؤإانى خؤشيى ئاهةنطى يةكَيتى، ميدياى تايبةت بة حيزبيى ميدياى
خةَلك دَلخؤشييةى ئةو رؤذنامةكانيانةوة راديؤء لة رؤذانةش تةلةفزيؤنةكانيانء لة شةوانة هةراو

دةكةن. لةسةر قسةى لَيكدةدةنةوةء ديكة بةجؤرَيكى
دةَلَيى كردووة سةغَلةت بةجؤرَيك خؤى لةشكر  بةر  بووةتة سورى كة حيزبة ئةو هةروةها
لةوبةينةدا ثارتى دةَلَين وةك وةستاونةتةوة، ئةو رووى بةرةو تةنها كوردستان خةَلكى هةموو

حةساوةتةوة.
مامةَلة ورياييةوة بة دةبَيت بؤية هةية، وةرطرانييةوة بةسةر زؤرى كاريطةريى لةمإؤدا راطةياندن
ثةرلةمانى بؤ هةية ليستيان اليةنانةى ئةو راطةياندنى بةتايبةت هةموو رووداوةكاندا بكرَيت، لةطةأل
هةستى جوآلندنى لة حيزبى ميدياى بة بدرَيت ثَيشةنطى ثلةى دةتوانرَيت لةمإووةشةوة داهاتوو،

طؤإان. ليستى بةتايبةت ديكة، ليستةكانى بةرامبةر خةَلك
حيزبدا رؤذنامةى لة هةواَلَيكة بآلوكردنةوةى لةوانة:- يةكَيك ئةو مةسةلةية بؤ نموونة زؤرن
ناوخؤى نَيوان شةإَيكى بؤدروستكردنى خؤشدةكات زةمينة كة رابردوودا، رؤذى دووشةممةى لة

خوازراوبَيت. اليةنَيكةوة طروثء هيض لةاليةن لةوبإوايةدانيم كة ليستةكان
طؤإان ليستى «اليةنطرانى نووسيويةتى رؤذةيدا ئةو يةكى لةالثةإة رؤذنامةية ئةو
تةرخانكردووة هاوكات سةروتارةكةشيان ى.ن.ك»، مةليكى كؤميتةى تووي سةر هَيرشيانكردووةتة

مةسةلةية. ئةو بؤ
كة لَيبخوَينرَيتةوة ئةوةى دةتوانرَيت دةريدةكات، كوردستان نيشتمانيى يةكَيتيى كة رؤذنامةكة،
لةسةر دوذمنةكانى حسابى دؤستء حيزبةيةء ئةو رةسميى راى بآلوبكرَيتةوة تَييدا بابةتَيك هةر

دةكةن.
وةربطيرَين، يةكَيتى رةسميى راى وةك دةكرَيت بآلودةكرَينةوة، رؤذنامةيةوة لةو بابةتانةى ئةو

اليةنطرةكانيان. ئاراستةكردنى بةرامبةرةكانيان بَيت يان وةآلمدانةوةى جا
يان هةواَلة ئةو بة بةرنامة ليستى كوردستانى هةواَلةوة، لةوبإوايةدام يةكَيتىء ئةم لةإوانطةى
ضؤنَيتي لةسةر كؤبوونةوة ضةندين دواى ثَيدةضَيت ديكة بآلودةكةنةوةء وروذاندنَيكى جوآلندنء هةر
ديكةى ئةم هةواَلةوة هةواَلى لةدواى لةوبإوايةدام من هةروةها بةرثةرضدانةوةى ليستةكانى ديكة،

هةبَيت. هاوشَيوة رووداوى خوَلقاندنى بؤ كاركردنى بةرنامة بة ئامادةكرابَيتء لةوشَيوةية
ليستى طؤإان سةر بؤ رووداوَيكى دَلتةزَين يان هةر هَيرشَيكى دوورونزيك هةر كةواتة ئؤباَلى

رووداوَيكدا. لةبةرامبةر هةر دةبَيت بةرثرسيار حيزبيء ئةستؤى ميدياى دةكةوَيتة
يةكةميان بكةن، دروست بكةنء وروذاندن رووداوةكان يارى بة مةبةست بةدوو ئةوان دةشَيت
سياسى بيانوويةكى بيكةنة تا هةَلبذاردن، ئارامى كةشوهةواى تَيكدانى ثشَيويىء نانةوةى بؤ هةوَلدان
ديموكراسىء كةشوهةوا ئةو ناشيرينكردنى دووةميان، هةَلبذاردن، رؤذى دةستكاريكردنى بؤ
بؤ خؤشييةكةيان بَيطومان كة دةريدةبإن، ئاهةنططَيإان بة جةماوةر كة خؤشييةى ئةو ناخؤشكردنى

بَيزارن. لَيى خةَلك زؤرينةى لَيدةطرنء رةخنةى هةمووان كة دةسةآلتةية ئةو طؤإينى
بةرثرسانى كوردستانىء  ليستى هةَلسوإاوانى يةكَيتىء سةركردايةتي باشترة هةمووان  بؤ
كارةسات، روودانى ئاذاوةء كةوتنةوةى دةبنةهؤى كة نةكةنةوة زةق رووداوانة ئةو راطةياندنةكانيان
دؤستء ناودةبرَيتء (تا)ى هةَلبذاردن ماوةى بة كة رؤذةى داهاتوودا دة ئةم لةماوةى بةتايبةت

تَيوةردةدات. دةستى دوذمن
رووداوةكان لةدةسةآلتداران، ئةطةر توإةن خةَلكيى لة زؤر ذمارةيةكى كة لةكوردستان ئَيستا
دةرطاكانى سةرجةم كوردستان كة جطةلةوةى ئةوة دةربضَيت، كؤنترؤأل لة دةشَيت زةقبكرَينةوة

خةَلكى ديكةوة. لةاليةن رووداوةكان ناو دةستخستنة بؤ ئاوةآلن

هاوإآعةبدولَآل

سكرتَيرىطشتيىيةكَيتى، جةاللتاَلةبانى،
ثارةبةخشينةوةو خروقاتء لة بةردةوامة
شارو بؤ سةردانةكانيشى بةرتيلدان،
هاوآلتييان الى  نيطةرانى شارؤضكةكان

دروستكردووة.
هةَلبذاردندا هةَلمةتةكانى لةماوةى
بةرثرسانىحيزبيىدووثارتةدةسةآلتدارةكة
بؤ تاَلةبانى جةالل هةموويانةوة  لةثَيش
سةدان هاوآلتييان دةنطى كإينى راكَيشانء
دةيان بةَلَينى بةخشيوةتةوةء هةزار دؤالريان

بةهاوآلتييان خزمةتطوزارييان ثــرؤذةى
داوة.

طشتيى سكرتَيرى تاَلةبانى، جــةالل
عَيراقيشة، كؤمارى سةرؤك هاوكات كة
كؤماريى سةرؤك ثؤستى مانطَيكة ضةند
بانطةشةى بــؤ خــؤى  بةجَيهَيشتووةو
بارزانى مةسعود كوردستانىء ليستى
بة بةَلَين دةيــان رؤذانــة تةرخانكردووةء
سةدان رابردووشدا لةماوةى دةداتء خةَلك
هةموو لة بةخشيوةتةوةء دؤالرى هةزار 
دابةشدةكات، ديارى كؤبوونةوةكانيشيدا
فةرمانطةكان راطرتنى دةوامى لة جطة ئةمة

سةردانةكانيدا. لةكاتى

دةربةنديخانء شارى سةرداني تاَلةبانى
دةوامى كةالرىكردوبةهؤىسةردانةكةيةوة
لةفةرمانبةران فةرمانطةكانراطيراوهةإةشة
كؤبوونةوةكةى بةشدارى  ئةطةر  كة كرا،

دةبإدرَيت. مووضةكانيان نةكةن تاَلةبانى
ليستى بةرثرسانى سةردانى بةهؤى هةر
خةَلك هةزاران ضةمضةماَل بؤ كوردستانى
شوانء ثردآء كةركوكء  ناوضةكانى  لة
لة بةشداريكردن بؤ شارةكة هَينرانة دوبزةوة

كؤبوونةوةكة.
ــةزاى ق دانــيــشــتــووى هاوآلتييةكى
ــاوةكــةى ن نةيويست  ــة  ك ضــةمــضــةمــاأل
ثَيرآ راطةياند: رؤذنامةى  بة  بآلوبكرَيتةوة

ناخؤشبوو، زؤر ضةمضةماأل بارودؤخى
كؤآلنةكاندا هةموو لة  ضةكداريان  هةزاران
ماَلَيك هةموو جطةلةوةش بآلوكردةوةء
كؤبوونةوةكة بؤ خةَلكيان ـــةإانء دةط

بانطدةكرد.
رَينماييةكانى بةثَيى ــدة هــةرضــةن
كؤمسيؤنىباآلىسةربةخؤىهةَلبذاردنةكان
شوَينى حكوميىء دامودةزطاى بةكارهَينانى
هةَلبذاردن، بانطةشةى كؤبوونةوةو بؤ طشتى
بَيطوَيدانة كوردستانى ليستى بةآلم قةدةغةية،
هؤألء ــاركء ث كؤمسيؤن  رَينماييةكانى 
بانطةشة بؤ طشتييةكان شوَينة ياريطاء
رؤذي ضةند كؤبوونةوةكةى بةكاردةهَينن،

كوردستانى ليستى بةرثرسانى رابردووى
شارةكة ياريطاى لةناو ضةمضةماأل قةزاى لة

ئةنجامدرا.
تاَلةبانى جةالل رابردوودا هةفتةكانى لة
شارةكانى سةردانى زؤرةوة ضةكدارَيكى بة
كردو هةَلةبجة)ى قةآلدزآ، رانية، (ثَينجوَين،
فةرمانطةكان دةوامى سةردانةكانيدا لةكاتى

راطيران.
خروقاتء ضةندين ئةنجامدانى بةهؤى
لةماوةى كؤمسيؤن  رَينماييةكانى لة  الدان
ليستى بةرثرسانى لةاليةن ـــردوودا راب
ليستى باآل كؤمسيؤنى كوردستانييةوة،

سزاداوة. ضةندجارَيك كوردستانى

دةشَيويَنَيت» رؤذةء ئارامى شارَيك هةر «تالَةبانى



رةنطدانةوةى

ميدياكان
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سةعدولَآل ثشتيوان

حكومةتى ثَيشمةرطةى وةزيرى
دةستدرَيذى ثاسةوانةكانى هةرَيمء
ذمارةيةك هاوآلتييانء سةر دةكةنة
لةبةرامبةريشدا برينداردةكرَيت، هاوآلتى
تؤماردةكرَيتء لةسةر  ياساييان  داواى
دادطا رووبةإووى داوادةكرَيت
ئةو هاوكات سزابدرَين، بكرَينةوةو
ئةوة ثَيشمةرطة  وةزيرى كارةى 
نايانةوَيت دةسةآلتداران كة دةسةلمَينَيت،

رووبدات. كوردستاندا لة طؤإانكاريى
لةشةقامى تةمموز ١٣/١٢ى شةوى
لةكاتى لةسلَيمانى مةليك تووي
لة ثاَلثشتى بؤ هاوآلتييان ئاهةنططَيإانى
مستةفا، جةعفةر شَيخ طؤإان، ليستى
هةرَيم، حكومةتى ثَيشمةرطةى وةزيرى
شةقامةكةو كةوتووةتة دابةزيوةتة سةر
جةماوةرى ئاهةنططَيإء خةَلكى وَيزةى
طةنجء كضة كوإء ئةو طؤإان، ليستى
ئازارء لةوناوةبوون، مَيردمنداآلنةى
دةيان داوة، هاوآلتييانى ئةشكةنجةى
بةرثرسة ئةو برينداركردووة، هاوآلتييان
خةَلكةوة بة بةرضاوى حكومةت باآليةى
ثؤليسةكان ئةفسةرء داوةتة فةرمانى
تيمَيكى لةوةش جطة بدةن، خةَلك لة تا
بةر كةوتوونةتة (KNN) كةناَلى
كةناَلةكة كارمةندَيكى ضةند هَيرشةكةو

برينداركران.
بةوةدا دان ثَيشمةرطة وةزيرى
ثؤليسء بة فةرمانى ئةو كة دةنَيت
خةَلك بة بآلوة داوة ئةفسةرةكان
كة روونكردنةوةيةكيدا لة بكةن،
يةكَيتييةوة رةسمييةكانى كةناَلة لة
لة «داوام دةَلَيت: بآلويكردووةتةوة
كرد مةدةنييةكان ضاالكيية ثؤليسى
خةَلكة ئةو هةستنء خؤيان ئةركى بة

ئةوةبوو جادةكة لةسةر بآلوةثَيبكةن،
خةَلكةكةيان ثَيموتن من ئةوةى دواى
كةسَيكم «لة هيض دةشَلَيت: بآلوةثَيكرد».
توإة بووبَيتم من لةوانة ية نةداوة،
خؤيان ئةركي  بة لةبةرئةوةي لَييان 
تةوجيهي تة نيا من ديارة  هةَلنةستابن،
ئةو كة كرد ئةفسةرانةم ثؤليسء ئةو
بارودؤخةكة بآلوةثَيبكةنء خةَلكة

بكةن». كؤنترؤأل
ناديموكراسيء كارة  ئةو دواى
ثَيشمةرطة وةزيرى  ناياساييةى 
ليستى و دروستبوو توند ناإةزاييةكى
دةكاتء تاوانة ئةو ئيدانةى طؤإان
ثَيشمةرطة تةجميدكردنى وةزيرى داواى

دةكات.
ليستى وتةبَيذى  سةعيد، د.شاهؤ 

ثاراستنى ياسا؟ يان سةركوتكـــــــــردن بؤ ثؤليس  

قبولَناكات» دةسةآلت ئالَوطؤأى دةسةآلتة ئةم كة ـــــــت دةيسـةلميَنيـَ ثَيشمةرطة «دةسـتدرَيذييةكةى وةزيرى

عةلى ئيبراهيم
هةولَير

ليستى لة يةكَيتى كانديدةكانى
لة ثارتى كانديدةكانى  لة كوردستانى جيا
هةَلدةواسن ثؤستةرانة ئةو هةولَير شارى

بةسةرةوةية. خؤيانى وَينةى كة
يةكَيتى لة بةرثرس  سةرضاوةيةكى 
رؤذنامةى بة كوردستان نيشتمانى
كانديدةكان وَينةى «هةَلواسينى راطةياند:
نةبووة، كوردستانى ليستى بةرنامةى لة
وَينةى بووة بةرنامةدا لة ئةوةى تةنيا
هةَلبواسرَيت كوردستانى ليستى سةرؤكى
لةسةر بةآلم شارؤضكةكان، شارء لة
لَيثرسراوى بايز، ئةرسةالن ثَيشنيازى

كانديدى يةكَيتىء رَيكخستنى  مةكتةبى
ئةوة ثَيشنيازى  كوردستانى، ليستى 
هةولَير كانديدةكانى  وَينةى كة  كراوة
بؤئةوةى هةَلبواسن شةقامةكان لة

بناسرَين».
«هةَلمةتةكة وتيشى: سةرضاوةية ئةو
بايز ئةرسةالن وَينةى  هةَلواسينى  بة
بةردةوامن تائَيستاش دةستيثَيكردووةو

ديكة». كانديدةكانى وَينةى لةضاثكردنى
زانيارييانةى ئةو بةثَيي ديكةوة لةاليةكى
ئةم كةوتووة، رؤذنامة دةست كة
مايةى بووةتة بايز ئةرسةالن هةَلوَيستةى
باآلى ليذنةى لة ثارتى ئةندامانى نيطةرانى
ليستى هةَلبذاردنى سةرثةرشتيكردنى

بارزانى. مةسعود كوردستانىء

هةولَير لة
يةكيَتى كانديدةكانى

هةلَدةواسن خؤيان ويَنةى

فةالح نةجم

ليستى بؤ بانطةشةكردن بيانووى بة
لة ليستةكة اليةنطرى دوو  طؤإان،
ثؤليسةوة لةاليةن سةروضاوة ناحيةى

دةستطيردةكرَين.
بةرثرسى مةال، كاكة واحيد
دةَلَيت: سةروضاوة لة طؤإان كةمثةينى
ليستى طؤإانن، سةربة دوو كةسة «ئةو
حاجى ئاسايشى ثؤليسء لةاليةن شةو
ماَليان، سةر هةَلدةكوترَيتة ئؤمةرانةوة
دةستطيردةكرَينء زؤر لَيدانَيكى ثاش
هةولَير بةنديخانةكانى رةوانةى

دةكرَين».

قادر فايةق  ئةرسةالنء وةستا
سةرقاَلى   ٢٠٠٩/٧/١١ رؤذى
ليستى بؤ بوون بانطةشةكردن
بؤ ضوونةوةيان ثاش طؤإان،
تائَيستاش دةستطيركراون، ماَلةوة

ئازادنةكراون.
طؤإان ليستى لة بةرثرسة ئةو
نيطةرانن ليستةكان لة «زؤرَيك وتيشى:
لة جةماوةرييةى  ثشتطيريية لةو 
لة بةتايبةت دةكرَيت طؤإان ليستى
هةر بة سةروضاوة، رانيةو ناوضةى
حيزبييةكان بةرثرسة  بَيت  جؤرَيك
ليستى لةبةردةم لةمثةإ دةيانةوَيت

دروستبكةن». طؤإاندا

طؤأان اليةنطرى ليستى دوو
دةستبةسةرن

تةوَيَلة لَيثرسراوي نشينطةي وةآلمي
رؤذنامة رؤذنامةي بؤ

بةرواري دووشةممةي رؤذي (٥٠٥)ي ذمارة لة لةبةرئةوةي 
بآلوكراوةتةوة، بابةتَيك رؤذنامةدا رؤذنامةي الثةإة (٢)ي لة (٢٠٠٩/٧/٦)
طؤإان ليستي ثاَلَيوراوَيكي  بة بيانوو  تةوَيَلة  (نشينطةي ناونيشاني  بة

بةإَيزتان. بدةينة روونكردنةوةية ئةم ثَيويستمانزاني بة دةطرَيت)
بازطةي سةرلةبةياني ثؤليسي (٢٠٠٩/٦/٧) كاتذمَير (١٠)ي رؤذي لة

سكاآليةكي  المء هاتة  مةحمود) غالب  مةريوان  ١ (ثؤليس/ بنكةكةمان
مستةفا) عةبدولقادر (فةهمي بةناوي تةوَيَلة شارؤضكةي هاوآلتي دذي
بازطةكةمان طوَيدانة بآ توندو بةشَيوةيةكي ئةوةي لةبةر تؤماركرد،
هاوآلتييةك بة هةر رَيطةثَيدان ناوضةكةمانةو بازطةي سنووري دوا (كة
حيسابَيكي هيض جؤرة تَيثةإيووةو دةوَيت). دذوارةو لَيكؤَلينةوةي كارَيكي
مةبةستي بة طةإانةوةيدا لةكاتي  دواتر نةكردووة.  بازطةكةمان بؤ
ناياساييةو كردةوةكةي كة ديارة المان. رووداوةكة هاتة طفتوطؤكردن لة
ناياسايةكةي بة  دان ئامادةنةبوو ناوبراو بةآلم رؤشتووة، ئَيران بةرةو
بة دووبارة بانطكردو ناوبراومان ثؤليسي  ئَيمةش بؤية بنَيت، خؤيدا
سكاآلكةي ناوةإؤكي بة داني مستةفا) عةبدولقادر (فةهمي ئامادةبووني
(كؤنترؤَلي بةرثرسي وةك مستةفا)  كةمال هةذار  (مالزم. ناو خؤيدا
بازطةي بةسةركردنةوةي مةبةستي بة  كاتةدا  لةو بنكةكةمان لة مةرز)
راستي رووداوةبووة ئةو ئاطاداري حاَلَيك شاهيد وةك ئامادةبووة بنكة
مستةفا) عةبدولقادر (فةهمي هاوآلتي دووثاتكردةوة، بةآلم رووداوةكةي
لةكاتَيكدا كردووة،  ناياسايي كارَيكي  كة بنَيت  بةوةدا دان ئامادةنةبوو 
لةكاتي سةرتيث) سةركان (مامؤستا بةناوي لةطةَليدابوو كة هاوإَيكةي
هةرضةند بووة. ناياسايي كارةكةيان كة بةوةدانا داني طفتوطؤكاندا
رةزامةندي لةسةر هةربؤية رازينةبوو، بةوة عةبدولقادر) (فةهمي هاوآلتي
رةوانةي كَيشةكةمان لَيناكةين غةدري ئَيمة كة دَلنيابَيت ئةوةي بؤ خؤيء
لةاليةن تةواوبووة لَيكؤَلينةوة ئَيستاش شةهيدو هةَلةبجةي لة دادطاكرد،
(دادطاي رةوانةي كَيشةكة شةهيدةوة هةَلةبجةي لَيكؤَلينةوةي دادطاي

ناوبراو. ضارةنووسي دياريكردني مةبةستي بة كراوة، كةتن)
هيض طوَيدانة بةبآ تةوَيَلة نشينطةي سنووري بنكةي وةك ئَيمة
بة كردووةو لةطةَلدا مامةَلةمان رَيزةوة بةوثةإي سياسيء ئايديايةكي
حاَلَيك شاهيد وةك كة بنكةكةمان كؤمسيةرَيكي ئةفسةرَيكء ئامادةبووني
ئَيمةي طفتوطؤكاني ئاقاري عةبدولقادر) (فةهمي مامؤستا كة ئاطادارن
بهَينَيتةوة، روكاري جؤراوجؤر بيانووي دةدا هةوَلي زوو دةطؤإيء زوو
حكومةتة (ئةم دةيطوت ضؤن ئاراوة، بهَينَيتة حيزبي بانطةشةي سياسيء
ئايندةدا لة  هةوَلدةدةم من ثَيشَيلة، بؤية تَييدا  ياسا لة طةندةَليء ثإيةتي
حكومييةكان دامودةزطا كارمةندي زؤربةي ئاراوةء بهَينمة نوآ ياسايةكي
بةإَيزتانء بؤ ئَيمة هيضة)و رؤشنبيريان ئاستي نةشياونء كةساني
ثَيشَيلكردني كة رووندةكةينةوة رؤذنامة رؤذنامةي بةإَيزي خوَينةراني
رووداوةش ئةم راستي نيية، رَيطةثَيدراو بَيت كةسَيكةوة هةر لةاليةن ياسا
ببينن. شةهيد هةَلةبجةي لة كةتن) (دادطاي بةإَيز بإياري لةدواي دةتوانن

رَيزدا... لةطةأل
تةوَيَلة. نشينطةي سنووري بنكةي لَيثرسراوي

كانديدي ميراودةلي، د.كةمال
جةالل لة رةخنةي هةرَيم سةرؤكي
عَيراق كؤماري سةرؤك تاَلةباني
بؤ بانطةشةكاني كة بةوةي طرت،
هةرَيم سةرؤكي بارزاني مةسعود

ناياسايية.
(اصوات ماَلثةإي عةرةبي بةشي
كؤنطرةيةكى لَيدوانةكاني العراق)
رؤذنامةوانيىميراودةليبآلوكردةوةو
جةالل لة رةخنةي كةمال  د. تَييدا
عَيراق كؤماري سةرؤك تاَلةباني
جةالل بانطةشانةي «ئةو بةوةي طرت

مةسعود سةرخستني بؤ تاَلةباني
داهاتووي سةرؤكي كانديدي بارزاني

ناياسايية». كارَيكي دةيكات، هةرَيم
نامةيةكي كة بةوةشكرد، ئاماذةي
كردووة هةرَيم سةرؤكي ئاراستةي
سةرؤكايةتي ئةنجومةني ئةوةي بؤ
ئةنجومةني هةَلبوةشَينَيتةوة، هةرَيم
هةر دابمةزرَينَيتء هةرَيم ثيراني
بؤ هةَلبذاردني  جارَيك  ساأل دوو

بكرَيتةوة.
رةتكردةوة ئةوةشي  ميراودةلي، 
بؤ خؤي كانديدكردني لة ثاشةكشة كة

داهاتووي هةرَيمي سةرؤك ثؤستي
روونيكردةوة بكاتء كوردستان
لةوجؤرة ثَيشنيازَيكي  هةرضةندة 
ئامادةنيم من بةآلم  هةبووة،

ثاشةكشةبكةم.
كؤنطرة لةميانةي
ميراودةلي رؤذنامةوانةييةكةدا
كة «كةس سةر ئةوةي تيشكي خستة
كوردستانء هةرَيمي داهاتي نازانَيت
ضؤنء هةرَيم (١٧٪)ةكةي رَيذةي
وا خةرجدةكرَيت». شَيوةيةك ض بة
هةرَيمي لة ئازاد بازاإَيكي تائَيستاش

بةَلكو نيية، بووني كوردستاندا
هةردوو لةاليةن هةية كة ئةوةي
قؤرغكراوةو دةسةآلتدارةوة حيزبي
(١٩٩٢)ةوة ساَلي لة يةكَيتيش ثارتيء
طرتووةتة هةرَيميان دةسةآلتي

دةست.
بإي «تائَيستا وتيشي: كةمال د.
حيسابي لةسةر  دؤالري هةزار (٧٠)
كردنةكةي بانطةشة بؤ خؤي
هةزار (٦٠) خةرجكردووةو
بؤ هاوآلتييانةوة لةاليةن ثؤستةريشي

ضاثكراوة.

«ناياسايية» بارزاني مةسعود بؤ كؤمار سةرؤك بانطةشةكردني

ثاَلَيوراوي هةَلؤئيبراهيمئةحمةد، د.
تاَلةبانيء هةرَيم، سةرؤكي ثؤستي
دةسةآلت دابةشكردني  بة بارزاني 
راشيدةطةيةنَيت تؤمةتباردةكاتء
كوردستان لةاليةن سةروةتء ساماني
ذمارةيةك بةرثرسةوةبةتاآلندةبرَيت،
ثَيش رؤذَيك ضةند بإيارمداوة بؤية
هةَلبذاردنةكان بانطةشةي تةواوبووني
طةندةَلي بةرثرسان طةورةترين بؤمبي

ئاشكرابكةم.
عَيراقي دةستووري  رؤذنامةي 
ئةحمةد ئيبراهيم د.هةَلؤ لةزارى

كَيشة ضةندين بآلويكردةوة،
هةولَيردا بةغداو لةنَيوان  تائَيستا
بَيضارةسةركردن بةهةَلواسراويء
تائَيستا بوو ثَيويست  كة  ماونةتةوة،
ياساي وةك بكرانايةتةوة، يةكاليي

غاز. نةوتء
سةركردايةتي «ثَيويستة وتيشي:
بكاتةوة، ئةوة يةكاليي كورد سياسيي
لةضوارضَيوةي دةيانةوَيت ئايا كة
ئاماذةي نا»  يان بمَيننةوة، عَيراقدا 
بيانةوَيت ئةطةر بةوةشكرد،
بمَيننةوة، عَيراقدا لةضوارضَيوةي

دةستووري  ي  ١٠٩ مادةي ئةوا
فرؤشتنء دةرهَينانء كَيشةي عَيراقي
سرووشتييةكاني سامانة دابةشكردني

ضارةسةركردووة.
لةوة خؤشي سةرسوِرماني د.هةَلؤ
مادةيةكي كاتَيكدا لة كة لةوةى نيشاندا،
سةروةتء دابةشكردني دةستووريي
سامانيسروشتييةكالييكردووةتةوة،
كَيشةي رؤذ لةدواي رؤذ بةآلم
مةركةزء هةرَيمدا غاز لةنَيوان نةوتء
دةتوانرَيت ثَيشيوابوو لةهةَلكشانداية،
هةرَيم نةوتييةكاني طرَيبةستة كَيشةي

شةهرستاني حسَين لةطةأل راستةوخؤ
يةكاليي عَيراق نةوتي وةزيري

بكرَيتةوة.
هةرَيم سةرؤكي كانديدةكةي
ئةوةشيراطةياند: «سةروةتءساماني
بةرثرسةوة ذمارةيةك لةاليةن هةرَيم
هةربؤية دةبرَيت،  بةهةدةر بةتاآلنء 
ثَيش رؤذَيك ضةند بإيارمداوة
بانطةشةكاني وادةي تةواوبووني
طةندةَلي طةورةي بؤمبَيكي هةَلبذاردن
ئاشكرا هةرَيم بةرثرساني بة تايبةت

بكةم».

دةتةقيَنيَتةوة طةورةكة بؤمبة هةلَؤ،
حةمةالو سالَح محةمةد ئا:



هةستيار قادر

كَيشةى  ضارةسةرنةكردنى  ئؤباَلى 
(١٤٠)ء  (٥٨)ء  مادةكانى  بة  كةركوك 
بةالى  ديمستؤرا،  ثَيشنيازةكانى  (٢٣)ء 
بةرثرسانى  شارةزايانء  لة  ذمارةيةك 
سةركردايةتى  ئةستؤى  لة  سياسييةوة 
ئــةنــدامــَيــكــى  ـــةء  ـــورداي ك سياسيى 
كةركوكيش  ثــارَيــزطــاى  ئةنجومةنى 
كَيشةى  «ضارةسةرنةكردنى  دةَلــَيــت: 
قودرةتى  شكستى  نيشانةى  كةركوك 
كةركوكيش  نوَينةرانى  كوردةو  سياسيى 
نةكردووةو  بؤ شارةكة  هيضيان  بةغدا  لة 

نايشيكةن».

كةركوك لة بةردةم سآ مادةو 
ثرؤذةكةى UN دا

ــمــى  ــى رذَي ــدن ــان ــــةدواى رووخ ل
سياسيى  ســةركــردايــةتــى  بةعسةوة 
بةغدا  ــةرةو  ب قورساييةوة  بة  ــورد  ك
لة  رؤأل  بينينى  بةمةبةستى  بةإَيكةوت 
كَيشةى  لةثاأل  نوَيداء  عَيراقى  ئيدارةى 
ثَيشمةرطةدا  هَيزى  هةرَيمء  بودجةى 
نةبووةتةوة،  يةكاليى  تائَيستاش  كة 
ئــازارى  مانطى  لة   (٥٨) مــادةى  توانى 
دةوَلةتى  ئيدارةى  ياساى  لة  (٢٠٠٤)دا 
دابنَيت،  طواستنةوة  قؤناغى  بؤ  عَيراقى 
ضارةسةركردنى  ضؤنَيتى  بة  تايبةتة  كة 
دابإاوةكان  ناوضة  كةركوكء  كَيشةى 
حكومةتى  ثَيويستة  هاتووة  تيايدا  كة 
موَلكايةتييةكانى  كَيشة  سةرجةم  عَيراق 
ضارةسةربكات  ــان،  ــإاوةك ــاوضــةداب ن
طرتنةبةرى  بة  خَيراء  بةشَيوةيةكى 
كةمكردنةوةى  بؤ  ثَيويست  رَيوشوَينى 
لةو  بةعس  رذَيمى  كة  ستةمةى  ئــةو 
بةسةر  طؤإانكاريى  كردووةء  ناوضانةى 
ديمؤطرافياى ناوضةكاندا هَيناوة، بةتايبةت 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  (كةركوكء 
ــزراوو  ــوَي راط ســةرجــةم  موَلكايةتىء 
بطةإَينَيتةوة  دوورخراوةكان  هاوردةء 
بكاتةوةء  قةرةبوويان  خؤيانء  شوَينى 
ئةو  سةرجةم  عَيراق  حكومةتى  ثَيويستة 
بةعسةوة  رذَيمى  لةاليةن  كة  بإيارانةى 
رةطةزنامة  طؤإينى  بة  سةبارةت  كة 

هةَلبوةشَينَيتةوة).  دةرضوون 
كةوتة   (٥٨) مادةى  جَيبةجَيكردنى 
كة  كاتييةوة،  حكومةتى  ســةردةمــى 
دةكــردء  سةرؤكايةتى  ــةالوى  ع ئةياد 
لةوماوةيةدا كة يةك ساَلى خاياند مادةى 
 (٢٠٠٥/١/٣٠) دواتر  جَيبةجَينةكراو   (٥٨)
هةَلبذَيردراء  عَيراقى  نيشتمانى  كؤمةَلةى 
حكومةتى   (٢٠٠٥) نيسانى  مانطى  لة 
ئيبراهيم  سةرؤكايةتى  بة  طواستنةوة 
ئةركى  ئةميش  كة  ثَيكهات،  جةعفةرى 
ثَيسثَيردرا،  (٥٨)ى  مادةى  جَيبةجَيكردنى 
ئةندامى   (٧٣) بوونى  ســةرةإاى  بةآلم 
ئةو مادةية  لة كؤمةَلةى نيشتمانيدا  كورد 
جَيبةجَينةكراو لةو سةردةمةدا دةستوورى 
كة  نــووســرايــةوة،  عَيراق  هةميشةيى 
كةركوك  كَيشةى   (٥٨) مــادةى  لةبرى 
ئةو  خراية  (١٤٠)ةوة  مادةى  رَيطةى  لة 
بؤ  كاتيش  سةقفَيكى  ــوورةوةء  ــت دةس
 (٢٠٠٧/١٢/٣١) كة  دانرا،  جَيبةجَيكردنى 
دةستوورى  ثةسةندكردنى  لةدواى  بوو، 
لة  (٢٠٠٥/١٢/٣١)دا،  لــة  عَيراقيش 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  (٢٠٠٦/١/٣١)دا 
دووبارة  ئةنجامدراو  عَيراق  نيوَينةرانى 
جةعفةرى بووةوة بة سةرؤك وةزيرانء 
بة   حكومةتةكةى  ثابةندكردنى  سةرةإاى 
مادةية  ئةو   (١٤٠) مادةى  جَيبةجَيكردنى 
(٢٠٠٦)دا  ئايارى  مانطى  جَيبةجَينةكراو 
نورى ماليكى بووة سةرؤك وةزيرانء لة 
حكومةتةكةيدا  كارنامةى  (٢٣)ى  مادةى 
جَيطةى   (١٤٠) مــادةى  جَيبةجَيكردنى 
بة   (١٤٠) ــادةى  م ليذنةى  ــةوةء  كــراي
وةزيــرى  شبلى،  هاشم  سةرؤكايةتى 
ثَيشووى داد راسثَيردرا بؤ جَيبةجَيكردنى 
مادةية، دواى دةستلةكاركَيشانةوةى  ئةو 
تةكنةلؤذيا  وةزيـــرى  فةهمى،  رائيد 
لةماوةى  ليذنةيةو  ئةو  سةرؤكى  كراية 
لةنَيوان  ليذنةيةدا  ــةو  ئ كــاركــردنــى 

ليذنةى   (٢٠٠٧/١٢/٢٦) تا   (٢٠٠٦/٨/٢٨)
ئةنجامدا،  كؤبوونةوةى    (٢٣) ناوبراو 
مادةية  ئــةو   (٢٠٠٧/١٢/٣١) تا  بــةآلم 
جَيبةجَينةكراو سنوورى كارةكانى تةنيا لة 
ئاوارةو  قةرةبووكردنةوةى  ضوارضَيوةى 

عةرةبة هاوردةكان تَيثةإى نةكرد.
ساَلى  ــى  ــاوةإاســت ن ــة   ل ـــرء  دوات
ديوَيكى  بة  كةركوك  كَيشةى  (٢٠٠٨)دا 
سياسيى،  طؤإةثانى  هاتةوة  ديكةدا 
ئةنجامدانى  بؤ  دانــرا  ياسايةك  كاتَيك 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
اليةنة  لةنَيوان  كَيشة  لَيرةشدا  عَيراقء 
بة  سةبارةت  دروستبوو  عَيراقييةكاندا 
لة  هةَلبذاردنة  ئةو  ئةنجامدانى  ضؤنَيتى 
ثؤستةكانى  دابةشكردنى  كةركوكداء 
لة  (٢٠٠٨/١٠/٨)دا  لة  دواتر  شارةو  ئةو 
ياسايةكدا هةمواركراو مادةى (٢٣)ى تَيدا 
(٢٣)ى  مادةى  ليذنةى  ثَيكهَينانى  دانراء 
دابةشكردنى  ئةركى  كة  لَيكةوتةوة، 
كةركوك  طشتييةكانى  ئيداريىء  ثؤستة 
راثؤرتى  ثَيشكةشكردنى  سةرةإاى  بوو، 
ئةو  ضارةسةركردنى  بة  سةبارةت  خؤى 
نةطةيشتنة  ليذنةية  ئةو  ئةندامانى  كَيشانة 
طونجاوى  رَيككةوتنَيكى  دةرئةنجامء 
بة  كةركوك  ثَيكهاتةكانى  قايلكةرى  
هةربؤية   عةرةبةوة،  توركمانء  كوردء 
ليذنةيةش  ئةو  جؤرةكان  لة  بةجؤرَيك 

شكستى هَينا.
عوسمان،  د.مةحمود  لةوبارةيةشةوة 
كوردستان  هاوثةيمانى  ليستى  ئةندامى 
عــَيــراق،  نــوَيــنــةرانــى  ئةنجومةنى  لــة 
ئاشكرايكرد، كة ليذنةى مادةى (٢٣) هيض 
مادةى  وادياريشة  نةبوو،  دةرئةنجامَيكى 
ــاإوات،  ن جَيبةجَيكردن  ــةرةو  ب  (١٤٠)

«ضونكة ماوةيةكى زؤرة ماوةتةوة».

ثرؤذةيةكى بةجَيماو
جَيبةجَينةكردنى  سةروبةندى  لة   
رَيـــكـــخـــراوى  (١٤٠)دا  ـــــادةى  م
ناو  هَينراية  نةتةوةيةكطرتووةكانيش 
ضارةسةركردنى  هةوَلةكانى  هَيَلى 
كَيشةى كةركوكء ناوضة دابإاوةكانةوة، 
عَيراق  لة  نةتةوةيةكطرتووةكان  نَيردةرى 
ئةركةى  ئةو  ناسراوة  (يونامى)  بة  كة 
ديمستؤرا  ستيظان  سةرةتا  جَيبةجَيكرد، 
طشتى  سكرتَيرى  تايبةتى  نــَيــردراوى 
ثرؤذةيةكى  نةتةوةيةكطرتووةكان 
ثَيشكةشكرد، بةمةبةستى ضارةسةركردنى 
لة  جطة  ــان  ــإاوةك داب ناوضة  كَيشةى 
ئةمساَليشدا  ناوةإاستى  لة  كةركوك، 
بة  سةبارةت  هاوشَيوةى  ثرؤذةيةكى 
سياسييةكانى  سةركردة  داية  كةركوك 
عَيراقء سةرةإاى رانةطةياندنى ناوةرؤكى 
ئاماذةيان  سةرضاوةكان  راثؤرتة،  ئةو 
راثؤرتةكةى  بةثَيضةوانةى  كة  بــةوةدا 
كَيشةى  بؤ  ضارةسةري  ثَيشووتريةوة 
ئةو ناوضانة دانةناوةء تةنيا راوبؤضوونى 
ضوارضَيوةيةكدا  لة  ناكؤكةكانى  اليةنة 
ئةطةرةكانيشدا  لة  كــؤكــردووةتــةوةء 
هاتووة، كة كةركوك بارَيكى تايبةتى جيا 
هةبَيت  عَيراقى  ديكةى  ثارَيزطاكانى  لة 
نَيوان  هاوبةشى  ئيدارةى  بةشَيوةي  يان 
بودجةء  بةإَيوةببرَيتء  ثَيكهاتةكانى 
نةوتى  داهاتى  لة  يان  كةركوك  خةرجى 
لةاليةن  راستةوخؤ  يان  بَيت  شارةكة 

بةغداوة بودجةى بؤ دابينبكرَيت.
بةبآ وةرطرتنةوةى وةآلمَيكى طونجاو 
ديمستؤرا،  راثــؤرتــةى  بةو  سةبارةت 

لة  بةجَيهَيشتء  ثؤستةكةى  عَيراقء 
جَيطةى  ميلكرت  ئاد  (٢٠٠٩/٧/٧)ةوة 
ضاودَيرانيش  تَيإوانينى  بة  طرتةوة، 
بَيدةنطى  ديمستؤراو  راثــؤرتــةكــةى 
اليةنةكان لةسةرى ئاماذةية بة قوورسى 
كةركوك  كَيشةى  ضــارةســةركــردنــى 
ــةرةإاى  س ئةمة  (UN)ةوة،  لــةاليــةن 
كةركوك  كَيشةى  طواستنةوةى  مةترسى 
بؤ  عَيراقةوة  ناوخؤيى  كَيشةيةكى  لة 

كَيشةيةكى نَيودةوَلةتى فرة رةهةند. 
عــةبــدوَلــآل،  فاتيح  ــةوة  ــارةي ــةوب ل
ثسثؤرى بوارى مَيذووى كورد، ثَيشبينى 
ئةوةى كرد كة كَيشةى كةركوك لةدةست 
بمَينَيتةوة،  نةتةوةيةكطرتووةكان 
بةوثَييةى عةرةبةكان سووردةبن لةسةر 
بة  كةركوك  خؤيانء  داواكارييةكانى 
كورديش  ــنء  دةزان عَيراق  لة  بةشَيك 
دؤسيةية  ئةو  كة  دةثاإَيتةوة  بةالوازيى 
بةهؤى  نةتةويةكطرتووةكان  طةيشتة 
عةرةبييةوة  ــى  ــةت دةوَل  (٢٢) بوونى 

كاريطةرى خؤيان دةبَيت.
 

تةنيا ماليكى تاوانبارة؟
بة  (١٤٠)ء  مادةى  جَببةجَينةكردنى 
هةَلثةسَيردراو مانةوةى كَيشةى كةركوك 
بةالى هةندَيك لة شارةزايانى سياسييةوة 
حكومةتى  ئةستؤى  لة  ئؤباَلةكةى  تةنيا 
عَيراق وةك اليةنى جَيبةجَيكردنء حيزبة 
ئةنجومةنى  ناو  ديكةى  عةرةبيةكانى 
سةركردايةتى  نييةو  عَيراق  نوَينةرانى 
سياسى كوردء ئةدايان لةبةغدا هؤكارَيكى 
ديكةى جَيبةجَينةكردنى ئةو مادةية بووة، 
بةغدا  لة  كورد  بةرثرسانى  كاتَيكدا  لة 
كاريان  كة  دةكةن  بةوة  ئاماذة  هةميشة 
كردووةو  مادةية  ئةو  جَيبةجَيكردنى  بؤ 
جةختيان  هةرَيم  بةرثرسانى  ثَيشتريش 
ئةوة دةكردةوة كة دةبَيت مادةى  لةسةر 
جَيبةجَيبكرَيتء  خؤيدا  لةكاتى   (١٤٠)
لةالوازيى  رةخنةطرتن  جَيبةجَيشنةكرا. 
سةركردايةتى  ئــةداى  ديبلؤماسيةتء 
رابـــردوودا  لــةمــاوةى  كــورد  سياسيى 
(١٤٠)ء  مـــــادةى  بـــة  ـــارةت  ـــةب س
كةركوك  كَيشةى  ضارةسةرنةكردنى 
دةسةآلتى  لة  ــورد  ك كة  لةكاتَيكداية 
كؤمارو  سةرؤك  عَيراقدا  جَيبةجَيكردنى 

وةزيرء   (٦) وةزيرانء  سةرؤك  جَيطرى 
(ثةرلةمان)  تةشريعيشدا  دةسةآلتى  لة 

(٥٥) ئةنداميان هةية.
ئةنجومةنى  ئةندامى  ساَلةيى،  عةلى 
ثارَيزطاى كةركوك لةسةر ليستى برايةتى 
تاوانى  بة  ئــامــاذةدان  ــإاى  وَي ــوردى،  ك
جَيبةجَينةكردنى  لة  ناوةندى  حكومةتى 
كة  دةكات،  بةوة  ئاماذة  (١٤٠)دا  مادةى 
كورديش لة جَيبةجَينةكردنى ئةو مادةيةدا 
تاوانبارة، بةتايبةت نوَينةرانى كةركوك لة 
نوَينةرانى  من  «بةبإواى  وتيشى:  بةغداء 
كةركوك  بؤ  هيضيان  بةغدا  لة  كةركوك 
بةتاأل  قسةى  تةنيا  ناشيكةن  نةكردووةء 
كةركوكمان  نوَينةرى  ضةندين  نةبَيتء 

لةبةغدا هةية كة كةركوكيان نةديوة».
ساَلةيى راشيطةياند: «ئَيمة نةمانتوانيوة 
بةرطرى لة مافى خؤمان بكةينء نةدةبوو 
(٥٨)ء  مــادةكــانــى  بخرَيتة  كــةركــوك 
كودستانييةء  كةركوك  (٢٣)ةوة،  (١٤٠)ء 
نةمانتوانى  بةآلم  دةيسةلمَينن،  بةَلطةكان 
شكستى  بةَلطةى  ئةمةش  بكةين،  هيض 

قودرةتى سياسى كورد ثيشاندةدات».
ليستى  ئةندامى  عوسمان،  د.مةحمود 
ئةنجومةنى  لة  كوردستان  هاوثةيمانى 
هةيةو  راى  هةمان  عَيراق،  نوَينةرانى 
ثَيويست  وةك  كوردى  اليةنى  ثَييواية، 
كاروبارى  سةرثةرشتى  نةيتوانيوة 
«بةشَيوةيةكى  وتيشى:  بكةن،  كةركوك 
كة  ــوة  ــي روان كةركوكيان  لــة  حيزبى 
بارةطاو  دوو  حيزبةكة  دوو  لة  هةريةك 
هةبووة،  كةركوك  لة  ئاسايشيان  دوو 
توركمانء  لةطةأل  ثَيويست  طفتوطؤى 
رايانبكَيشن  تا  نةكراوة  عةرةبةكاندا 
نَيوان  كَيشةكانى  لةسةر  خؤيانء  بؤالى 
ئةوةش  دانةنيشتوون،  بةغدا  هةرَيمء 

بارودؤخةكةى زياتر ئاَلؤزكردووة».
بة  ئــامــاذةى  عوسمان  د.مةحمود 
سياسةتى  لة  كرد  شةفافيةتيش  نةبوونى 
بة  ــارةت  ســةب كــوردا  سةركردايةتى 
كةركوكء كَيشةكةىء رايطةياند: «بةإاى 
من ناشةفافيةت زيان بة ئَيمة دةطةيةنَيت، 
دةبواية جَيبةجَينةكردنى مادةى (١٤٠) بؤ 
خةَلك روونبكرايةتةوة كة تاوانى هةرَيمء 

بةغدا لة ضيدا بووة».
هاوثةيمانييةكانى كورد ستؤك بوون، 

خؤيان  كة  ثارتى  يةكَيتىء  ئةطةرضى 
دةناسَينن،  بةغدا  لة  كورد  نوَينةرى  وةك 
هةريةك  لةطةأل  ضوارقؤَلى  رَيككةوتنى 
باآلى  ئةنجومةنى  ــوةو  دةع حيزبى  لة 
لَيكطةيشتنيشى  ثةيماننامةى  ئيسالمىء 
ئيمزاكردووة،  ئيسالميدا  حيزبى  لةطةأل 
عــةرةبــى بةشى  كــة هــةرســآ اليــةنــى 
دةسةآلتى  ــةردوو  ه لة  هةية  شَيريان 
بةآلم  عَيراقدا،  ياسادانانى  جَيبةجَيكردنء 
هاوثةيمانيانة  ئــةم   نةيتوانيوة  كــورد 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ  كارابكات 

كةركوك.
ئةنجومةنى  ئةندامى  ساَلةيى،  عةلى 
دةزانَيت  بةثَيويستى  كةركوك،  ثارَيزطاى 
كة ئةو ثرسيارة لة دوو حيزبةكة بكرَيت، 
كة بؤ ئةو رَيككةوتنء هاوثةيمانَيتيانةيان 
ئةنجومةنى  دةعـــوةء  حيزبى  لةطةأل 
طةر  بةستووة؟  ئيسالميدا  حيزبى  باآلو 
نةبَيت،  كةركوكدا  كَيشةى  لةثَيناوى 
يةكَيتىء  رَيككةوتنانةى  «ئةو  دةشَلَيت: 
هاوثةيمانَيتى  وةك  ئةنجاميانداوة  ثارتى 
نزيكةوة   لة  كة  نيية  ئاسانتر  لةوة  واية، 
كةركوك  لةسةر  دابنيشن  لةطةَليان 
طفتوطؤيان بكرداية، بةآلم ثَيمواية كَيشةى 
كَيشةكانى  لةطةأل  بةراورد  بة  كةركوك 
ئاَلؤز  ئةوةندة  كَيشةيةكى  عَيراقدا  ديكةى 
واديارة  بةآلم  نةكرَيت،  ضارةسةر  نيية 

كَيشةى كةركوك بةهةند وةرنةطيراوة».

دووبارةبوونةوةى مَيذوو
(١٤٠)ء  ــادةى  م جَيبةجَينةكردنى 
كةركوكء  كَيشةى  ضارةسةرنةكردنى 
نةهاتنةدى خةونى طةإانةوةى ئةو شارة 
قةيرانى  كوردستان،  هةرَيمى  سةر  بؤ 
مامةَلةى  و  مَيذوو  دووبارةبوونةوةى 
هةستيارة  دؤسية  ئــةو  لةطةأل  ــورد  ك
دةهَينَيتةوة كاية، كاتَيك هةمان ئةزموون 
لة ساَلى (١٩٧٠ – ١٩٧٤) دووبارةبووةوةو 
سةرةإاى ثَيدانى المةركةزى بة هةرَيمى 
حكومةتى  بةهَيزبوونةوةى  كوردستان 

ناوةندى ئةو مافةى لة كورد بردةوة.
لةبوراى  ثسثؤر  عةبدوَلآل،  فاتح 
دواخستى  ثَييواية،  كةركوك  مَيذووى 
كَيشةى كةركوكء جَيبةجَينةكردنى مادةى 
بةهَيزبَيتء  ناوةند  كة  ئةوةية  بؤ   (١٤٠)
ضوارضَيوةى  بخاتةوة  هةرَيم  سنوورى 
هةمان  ــؤك،  ده سلَيمانىء  هةولَيرو 
ئةزموونى ساَلى (١٩٧٠) دووبارةبَيتةوة، 
لة  كورد  جارة  «ئةمة شةشةمين  وتيشى: 

عَيراقدا ئةو هةَلةية دووبارةدةكاتةوة».
نهَينييةك  كة  ثَييواية،  عةبدوَلآل  فاتح 
كَيشةى  ضارةسةرنةكردنى  لة  هةية 
سياسيى  «عةقَليةتى  دةشَلَيت:  كةركوكء 
رابةرايةتى  نيية  ئاستةدا  لــةو  ــورد  ك
ضارةسةركردنى  بؤ  بكات  نةتةوةيةك 
نةتةوةييةكانىء  سياسيىء  كَيشة 
ركابةرايةتى  بةغداش بكات، لةبةر رَيذةى 
كةركوك  لة  بةرطرى  كة  (١٧٪)ةكةشة 

ناكةن».
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* ئةمة شةشةمين جارة كورد لة عَيراقدا ئةو هةَلةية دووبارةدةكاتةوة

* عةقَليةتى سياسيى كورد لةو ئاستةدا نيية رابةرايةتى نةتةوةيةك بكات 

بؤ ضارةسةركردنى كَيشة سياسيىء نةتةوةييةكانىء ركابةرايةتى  بةغداش 

بكات، لةبةر رَيذةى (١٧٪)ةكةشة كة بةرطرى لة كةركوك ناكةن

بةدواداضـــــوون
hewal.rozhnama@gmail.com

كةركوك، ئةو طريَيةى بة(٣) مادةى دةستووريىء
ياسايى نةكرايةوة



بةهادين يوسف

هةَلبذاردني  كــةركــوك،  كَيشةي 
ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق دوادةخاتء 
ئاطادار  ثةرلةمان  باآلش  كؤمسيؤني 
ياساي  مانطة  ئةم  كؤتايي  تا  دةكاتةوة 
هةَلبذاردني ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق 
هةَلبذاردنةكة  ئةطةرنا  ثةسةندبكات، 

لةوادةي خؤيدا ئةنجامنادرَيت.
سةربةخؤو  عةرةبي  كوتلةكاني 
ــيء كــوتــلــةى  ــان ــم ــورك بـــــةرةي ت
نوَينةراني  ئةنجومةني  سةربةخؤكاني 
عَيراق زياتر لة (٥٠) ئيمزا كؤدةكةنةوة 
كورسييةكاني  دابــةشــكــردنــي  ــؤ  ب
ئةنجومةني  لة  كةركوك  ثارَيزطاي 
بازنةي  ضوار  بةسةر  عَيراق  نوَينةراني 
كورد  لةبةرامبةردا  هةَلبذاردنداو 
كةركوك  هــاوشــَيــوةي  ــــات  داوادةك
سةآلحةدينء  موسَلء  كورسييةكاني 

ديالةش دابةشبكرَيت.
ياساي  لةهةفتةيةكة  زياتر  ماوةي 
نوَينةراني  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
ملمالنَيكاني  داهاتوو  خولي  بؤ  عَيراق 
طةإاندووةتةوة ناو كوتلة سياسييةكانء 
تةموز)،  (٢٢ي  كودةتاكةي  هاوشَيوةي 
بةشَيك لة توركمانء عةرةبةكان داواي 
كةركوك  كورسييةكاني  دابةشكردني 
هاوثَيض  مةبةستةش  ئةو  بؤ  دةكــةنء 
بؤ  داواكارييةك  ئيمزادا   (٥١) لةطةَل 
سةرؤكايةتي  ئاراستةي  مةبةستة  ئةو 

ئةنجومةني نوَينةران دةكةن.
زوهَير محةمةد ئةمين، ئةندامي ليستي 

ئةنجومةني  لة  ئيسالمي  يةكطرتووي 
راطةياند:  بــةرؤذنــامــةي  نــوَيــنــةران، 
ــةي عــةرةبــيــيــةو  ــل «تــائــَيــســتــا كــوت
توركماني  بـــةرةي  موستةقيلونء 
دةكةن  داوا  كؤكردووةتةوةو  ئيمزايان 
نوَينةراني  ئةنجومةنى  كورسييةكاني 
عَيراق بؤ بازنةي هةَلبذاردني ثارَيزطاي 
 ٪٣٢ بةشةوة،  ضوار  بكرَيتة  كةركوك 
عــةرةبء  كــوردو  ثَيكهاتةي  سَي  بؤ 
مةسيحييةكان،  بؤ   ٪٤ توركمانء 
بؤ  دابنرَيت  تايبةت  ياسايةكي  يان 
بة  ئةمةشي  كةركوك،  هةَلبذاردني 
بةوتةي  ضونكة  زاني،  نادادثةروةرانة 
هةزار   (١٠٠) هةر  ياسا  «بةثَيي  ئةو: 
بةردةكةوَيت،  كوردسييةكي  دةنطَيك 
ثَيكهاتةيةكي  كاتة  ئةو  رةنطة  بةآلم 
دةنطَيكي  بة  كةمينةية  كة  كةركوك 
كــوردي  هــاوشــَيــوةي  كورسي  كــةم 

بةربكةوَيت، ضونكة كورد زؤرينةية».
لةبةرامبةر  بةوةشكرد،  ئاماذةي 
كوتلةي  هــةردوو  داواكارييةدا  ئةوة 
هاوثةيماني  ئيسالميء  يةكطرتووي 
ثَيشكةشكردووة  ــان  ــي ــةك ــرؤذةي ث
ديالةو  كورسييةكاني  ئـــةوةي  بــؤ 
سَي  بؤ  دابةشبكرَيت  سةآلحةدين 
بؤ  نةينةواش  كورسييةكاني  بازنةو 
ثَيكهاتةي  لةبةرئةوةي  بازنة،  ضوار 
ئايينء تائيفي زياتر لةو ثارَيزطاية هةية: 
«بؤئةوةي ئةو اليةنانة ثةشيمان ببنةوة 
لة ثَيشنيارةكةيانء ئةوان نزيكةي (٥١) 
زؤر  ئَيمة  كؤكردووةتةوةو  ئيمزايان 
لةو ئيمزايانة زياترمان كؤكردووةتةوة، 

هةمان  كوتالنة  ئةو  ثَيشنيازةي  ئةو 
داوايانكردبوو  كة  ثَيشووة  ــةوةي  ئ
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  كورسييةكاني 

كةركوك دابةشبكرَيت».
ــبــذاردنــي  ــاي هــةَل ــاس بــةثــَيــي ي
ثارَيزطاي  عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةني 
لة  بةردةكةوَيت  كورسي   ١٣ كةركوك 
ئةنجومةني نوَينةراني عَيراقء توركمانء 
كورسييةكان  دةيانةوَيت  عةرةبةكانيش 
هةريةكة  بؤ  كورسي   (٤) دابةشبكرَيت، 
يةك  توركمانء  عــةرةبء  كــوردو  لة 
ئةو  مةسيحييةكاني  بــؤ  كــورســي 
دووبــارةكــردنــةوةي  ئةمةش  ــارة،  ش
ياساي  ثةسةندكردني  سيناريؤي 
هةَلبذاردني ئةنجومةني ثارَيزطاكانة، كة 
كورسييةكاني كةركوكيان دابةشكردبوو 
ثَيكهاتة  سَي  لة  هةريةكة  بؤ   (٪٣٢) بؤ 
مةسيحييةكانء  بؤ   (٪٤) سةرةكييةكةو 
دواتر ئةو مادةية هةَلوةشايةوةو مادةي 

(٢٣) جَيي طرتةوة. 
كة  يةكطرتوو  ليستي  ئةندامةكةي 
ئةنجومةني  ياسايي  ليذنةي  ئةندامي 
ئاشكرايكرد:  عَيراقيشة  نوَينةراني 
«هةرضةندة ناكرَيت رةشبين بين، بةآلم 
٢٢ي  سيناريؤي  هةمان  كة  هةية  ترس 
رووبداتةوة،  رابردوو  ساَلي  تةمموزي 
بةآلم ئَيمة هةوَلدةدةين ثَيشئةوةي بطاتة 
نةهَيَلين  ثَيبطرينء  بةري  رادةية  ئةو 
ئةو حاَلةتة رووبداتةوة، ضونكة تائَيستا 
هةَلوَيستي  ديكة  كوتلةكاني  اليــةنء 
ئةو  نازانين  رانةطةياندووةء  خؤيان 
كةسانةي ئيمزايان كردووة سةر بةضي 

كوتلةو اليةنَيكي سياسيين».
سةربةخؤي  ــاآلي  ب كؤمسيؤني 
ــةإةســمــي  ــش ب ــي ــان ــةك ــذاردن ــةَل ه
عَيراقيان  نوَينةراني  بةئةنجومةني 
راطةياندووة، ئةطةر تا (٢٠٠٩/٨/١)ياساي 
نوَينةراني  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
نةكرَيت  ثةسةند  لةثةرلةمان  عَيراق 
لةكاتي خؤيدا كة (٢٠١٠/١/١٦)  ناتوانن 

دياريكراوة هةَلبذاردن ئةنجامبدةن.
ـــر  ـــَي ـــــةوة زوه ـــــارةي لــــةو ب
ـــن ووتـــــي:  ـــي ـــةم مـــحـــةمـــةد ئ
لةبةرضاوطرتووة،  ئةوةي  «كؤمسيؤن 
ياساكة  كؤمار  سةرؤكايةتي  دواتر  تا 
نةكاتةوة  رةتي  ئةطةر  دةكات  ثةسةند 
زؤري ثَيدةضَيتء ئةوانيش ئامادةكاري 

خؤيان دةستثَيدةكةن».
ــؤي  ــاوخ ـــإةوي ن ـــةي ــي ث ــَي ــةث ب
ثشووي  عَيراق،  نوَينةراني  ئةنجومةني 
بؤ   (٧/١) لــة  ثــةرلــةمــان  هاوينةي 
(٩/١)ية، بةآلم بؤ طفتوطؤكردني ياساي 
نوَينةران،  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
خؤي  ثشووةكةي  ثةرلةمان  ئةمساأل 

دواخست بؤ(٧/٣١).
ياسايي  ليذنةي  ئــةنــدامــةكــةي 
ووتيشي: «بؤ ثةسةندكردني ئةو ياساية 
درَيــذكــردووةتــةوة  دانيشتنةكانمان 
ثشووي  ثَيش  هةوَلدةدةين   ،٧/٣١ بؤ 
ئةطةر  تَيثةإَينين،  ياساكة  ثةرلةمان 
ياساكة  لــةســةر  ــؤزي  ــاَل ئ كَيشةو 
ياساكة  ــة  ــات ــةوك ئ ــوو  ــب ــت درووس
ثشووي  دواي  (٩/١)ء  دواي  دةكةوَيتة 
ــةوةء بــةم شــَيــوةيــةش  ــان ــةم ــةرل ث

ــبــذاردنــي ثــةرلــةمــانــي عــَيــراق  هــةَل
دوادةكةوَيت». 

كَيشةي  ــي  ــردن ــةرك ــارةس ــؤض ب
نوَينةرانء  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
بةتايبةتي كَيشةي هةَلبذاردني كةركوك، 
ليذنةيةكي  ثةرلةمان  سةرؤكايةتي 
ثَيكهاتةو  هةموو  لةنوَينةري  ثَيكهَيناوة 
سَيشةممةي  رؤذي  تا  ليستةكانء 
داهاتوو مؤَلةتيان دراوة تا بتوانن بطةنة 
كؤتايي  داإشتنةوةي  بؤ  دةرةنجامَيك 
اليةنةكان  سةرجةم  ئةطةر  ياساكة، 
رَيكةوتن ئةوكاتة خوَيندنةوةي يةكةمي 

بؤئةنجامدةدرَيتء ثةسةند دةكرَيت.
«راي  محةمةد:  زوهَير  بةوتةي 
جَيطير  لةياساكةدا  سياسييةكان  اليةنة 
كؤبونةوةيان  لة  ــر  دوات ــتء  دةكــرَي
داإشتنةوة  ياساييدا  ليذنةي  لةطةأل 
ئةطةر  دةكرَيت،  ياساكان  ثَيشنيارو  بؤ 
ئةوكاتة  درووســتــنــةبــوو،  ــؤزي  ــاَل ئ
دةكــرَيــتء  ياساكة  بؤ  خوَيندنةوة 

دةخرَيتة دةنطدانةوة».
دةستوري  ٥٦ي  ــادةي  م بةثَيي 
خولي  ــاوةي  م ــراق،  عــَي هةميشةيي 
نوَينةران  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
ضوار ساَلي رؤذمَيري دةبَيتء ماوةكة 
ثَيدةكاتء  دةست  دانيشتنةوة  لةيةكةم 
بةكؤتايي هاتني ساَلي ضوارةم كؤتايي 
دَيتء هةَلبذاردني ئةنجومةني نوَينةران 
(٤٥) رؤذ ثَيش كؤتايي هاتني ئةو خولة 
دةبَيت  ثَييةش  بةو  ئةنجامدةدرَيت، 
يةكي ساَلي  مانطي  هاتني  كؤتايي  ثَيش 

(٢٠١٠) هةَلبذاردن ئةنجامبدرَيتةوة.

ذمــارة (512) ضوارشةممة 42009/7/15 بةدواداضـــــوون
hewal.rozhnama@gmail.com

كةركوك، هةلَبذاردني ثةرلةماني عَيراقيش دوادةخات

هةستيار قادر

ليستى  سةرؤكى  ئةحمةد،  د.محةمةد 
بةشَيك  كة  دةنَيت  بةوةدا  دان  يةكطرتوو 
مادةى  جَيبةجَينةكردنى  هؤكارةكانى   لة 
كوردء  سةركردايةتى  بة  ثةيوةندى   (١٤٠)
ئةو  لةطةأل  هــةبــووة  مامةَلةكردنيةوة 
لةطةأل  ئَيمة  «ثةيوةندى  دةَلَيت:  كَيشةيةداء 
باشنةبوونى  بووةء  (١٧٪)ةكة  بؤ  ناوةند 
كة  ــردووة  ــك واي هةرَيميش  ئةزموونى 
طةر  ساردببنةوةو  كةركوك  هاوآلتى 

رَيطةيان ثَيبدرَيت لةطةأل مةركةزدا دةبن».
كةركوكء  كَيشةى  ضارةسةرنةكردنى 
جَيبةجَينةكردنى مادةى (١٤٠)ى دةستوورى 
ضوارساَلى  لةماوةى  عَيراق  هةميشةيى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  تةمةنى  رابردووى 
تَيدا  طةورةى  ثشكَيكى  كورد  كة  عَيراقدا، 
هةبوو ئةداى بةرثرسانى كوردى لة بةغدا 

خستووةتة ذَير ثرسيارةوة.
ليستى  سةرؤكى  ئةحمةد،  د.محةمةد 
ئةنجومةنة  لةو  ئيسالميش  يةكطرتووى 
ئاماذة بةوةدةكات كة كورد بؤ خؤى بةشَيك 
جَيبةجَينةكردنى  هؤكارةكانى  لة  بــووة 
طةإاندةوة  شكستةشى  ئةو  مادةيةو  ئةو 
كة  نةتةوةيي  بةرنامةيةكى  نةبوونى  بؤ 
تيايدا  رَيكبكةونء  لةسةرى  هةموواليةك 
دابةشكردن بؤ رؤَلةكانى بكةنء بةثَيى ئةو 
رَيكبخةنء  هةَلسوكةوتةكانيان  بةرنامةية 
حةزو  بةثَيى  حيزبةو  ــةر  «ه وتيشى: 
ئارةزوو بؤضوونى خؤى مامةَلةى كردووة، 
نةدةبوو  هةبواية  بةرنامةمان  ئةطةر 
بةربداية  راووروتمان  (١٩٩١)دا  لةساَلى 
كةركوك، دةبواية بة هةماهةنطى مامةَلةمان 
بكردايةء بةرلةوةى بضووينايةتة كةركوك، 
بةهةماهةنطى لةطةأل توركمانء عةرةبةكان 
مامةَلةمان بكرداية، كة كةركوك لةسةداسةد 
كوردستانء  هةرَيمى  سةر  بطةإَيتةوة 
بةهةمانشَيوة   (٢٠٠٣)و  ساَلى  لة  دواتريش 
شةإة  دووبارةكردةوة،  هةَلةمان  هةمان 
بارةطاو  شةإة  ثةإؤو  شةإة  حيزبايةتىء 
ئةمة  مامةَلةكردن  دوو  ئاسايشء  دوو  تا 

هةتاوةكو ئَيستاش بةردةوامة».

لةسةر  جةختى  ئةحمةد  د.محةمةد   
ضؤن  بزانرَيت  دةبَيت  كة  ئةوةشكردةوة، 
ناوخؤو  ئاستى  لةسةر  دةكرَيت  مامةَلة 
حسابمان  ئَيمة  نَيودةوَلةتىء  دةورووبةرو 
ثاَليان  ضؤن  حيزبةكانيان  نــةكــردووةء 
ثَيوةنابَيت وا مامةَلةيان كردووةء كَيشةكانى 
نَيوان هةرَيمء بةغداشى بة نموونةيةكى ئةو 

خراث مامةَلةكردنة هَينايةوة، كة كاريطةريى 
لةسةر ضارةسةرنةكردنى كَيشةى كةركوك 
نةوت  «دةرهَينانى  وتيشى:  هــةبــووةء 
ئاَلؤزكرد،  كةركوكى  كَيشةى  بةإاستى 
دةرهَينانى  لة  سوودَيكمان   هيض  لةكاتَيكدا 
سةقامطيرى  ئَيستاش  نةكردء  نةوتة  ئةو 
لَيدوانةكانمان  هةميشة  كوردة،  قازانجى  لة 

كة  دةتؤقَينين  خةَلك  كة  ئاقارَيكداية  بة 
بة  دةوَيتء  عَيراقمان  دابةشكردنى  ئَيمة 
هةَلسوكةوتمان واديارةء خةَلك كةوتووةتة 
كةركوكيان  ئةمة  دةَلَين  لَيمانء  طومان 
ئةطةر  دةكـــةن،  ــاوا  ئ نيية  بــةدةســتــةوة 

بةدةستيانةوة بَيت ضى دةكةن؟».
(١٧٪)دا  كةركوكء  لةنَيوان  زؤرجار   
ــةى ســةركــردايــةتــى  ــاراســت ثــرســيــار ئ
ثَيباشةو  كاميان  كة  دةكرا،  كورد  سياسيى 
كةركوكيش  كَيشةى  ضارةسةرنةكردنى 
بةشَيوةيةكى  ضوارساَلةدا   ئةم  لةماوةى 
(١٧٪)ى  رَيــذةى  هةَلبذاردنى  سروشتى 
سةركردايةتى  تَيإوانينى  لة  دةرخست 
لــةوبــارةيــةشــةوة  كــــوردةوة،  سياسى 
سةرؤكى ليستى يةكطرتوو ئاشكرايكرد كة 
تائَيستا مامةَلةكان لةطةأل  ناوةنددا تةنيا بؤ 
باسى  ئةطةر  وةربطرنء   (٪١٧) ئةوةبووة 
لةوانى  ضاويان  رؤيشتبَيت  رَيذةيةش  ئةو 
«زؤرجار  راشيطةياند:  ثضإاندووة،  ديكة 
ئَيمةيان  (١٧٪)ى  رَيـــذةى  ئيستغاللى 
كردووةء ئَيمةش نةمانتوانيوة  وةك كارتى 
طوشار بودجة بةكاربهَينين بؤ بةرذةوةندى 
كَيشةى كةركوك».  ثةيماننامةو رَيككةوتنة 
ثارتيش  يةكَيتىء  نهَينييةكانى  ئاشكراو 
بة  عَيراق  سةرةكيةكانى  اليةنة  لةطةأل 
ثرسيارى  دةرطــاى  سوننةشةوة  شيعةو 
رَيككةوتنانة  ئةو  سوودى  جةدواو  سةر 
تائَيستا  كة  كةركوك  لةسةر  دةكاتةوة 
ماوةتةوة،  هةَلثةسَيردراوى  بة  كَيشةكةى 
وتى:  ئةحمةد  د.محةمةد  بارةيةشةوة  لةو 
كة  نةكراوة  ئةوة  بؤ  رَيككةوتنانة  «ئةو 
لة  ضارةسةربكرَيتء  كةركوك  كَيشةى 
ئانيانة  كاركردندا  بةرنامةيةكى  نةبوءنى 
بكةن  بؤ  ئةوةم  دةَلَيت  ئةو  مامةَلةدةكةن، 
ئةوجؤرة  بكةم،  بؤ  ئــةوةت  منيش  با 
ناتطةيةنَيتة  طشتطيرنييةو  مامةَلةيةش 
بؤناكرَيت،  زةمينةسازيى  دةرةنــجــامء 
خؤمان  قورسايى  توانيومانة  نة  لةبةرئةوة 
نة  بةكاربهَينينء  سياسيى  هاوكَيشةى  لة 
لةسةر  هاوثةيمانييةكانيشمان  رَيككةوتنء 

ئةو بنةمايانة بةكاربهَينين».
 جياوازى سياسةتى يةكَيتىء ثارتيش 
لةسةر مةسةلة ضارةنوسسازةكان بؤخؤى 

هؤكارَيكى ديكةى خاوبوونةوةى هةوَلةكان 
سةر  بؤ  كةركوك  طةإاندنةوةى  بؤ  بووة 
هةرَيمى كوردستان تا ئةو رادةيةى هةندَيك 
ثَييانواية، ثارتى ثَيى باش نيية بة كةركوك 
كفرىء  ضةمضةماألء  ناحيةكانى  قةزاو  بة 
كوردستان،  سةر  بطةإَيتةوة  ــةالرةوة  ك
تيايةء  يةكَيتى  نفوزى  ناوضانة  ئةو  ضونكة 
بةثَيضةوانةشةوة يةكَيتى بةبآ لكاندنةوةى 
ئةو قةزاو ناحيانة طةإاندنةوةى كةركوكى 

ثآ باش نيية. 
بةوةشدا،  ئاماذةى  ئةحمةد  د.محةمةد 
بؤ  نيية  رؤشن  ديديان  ثارتى  يةكَيتىء  كة 
وتيشى:  ثيابنَين.  دانى  ناتوانن  كةركوكء 
كةركوك  حةزناكات  ئةميان  ــار  «زؤرج
كوردستان،  هةرَيمى  سةر  بطةإَيتةوة 
ضونكة دةبَيتة بةشى ئةو، ئةوى ديكةشيان 
بةإووني  مةترسييةش  ئةو  بةثَيضةوانةوة 

بةيةكَيتىء ثارتيةوة ديارة.
يةكَيتىء  مامةَلةكردنةى  ئةمجؤرة 
كةركوكدا  لة  جياوازة  دووديدة  ئةم  ثارتى 
يةكطرتوو،  ليستى  ســةرؤكــى  بـــةإاى 
لةنَيو  ناوةندى  بؤ  طةإاندنةوةى  هةستى 
ئاماذةى  كردووةء  زياتر  كةركوكيةكاندا 
قةناعةتيان  هةية  ــك  زؤرَي كة  بةوةشدا 
هةرَيمى  سةر  نةضَيتة  كةركوك  كة  واية 
كوردستانء وةك هةرَيمَيك مامةَلةى لةطةأل 
بكرَيت بةمةرجَيك دةرطاى بةستنةوةى بؤ 
دانةخرَيت،  لَي  كوردستان  هةرَيمى  سةر 
بةآلم ناوَيرن ئةم تةرحة بكةن، هةريةكةيان 
بكرَيتء  بةسةردا  موزايةدةى  دةترسن 
بكةنةوةء  ديكة  تةرحى  لة  بير  ناشتوانن 
كةركوك  خةَلكى  «حةماسى  وتيشى: 
مةيدانييةكانء  بةرثرسة  مامةَلةى  بةهؤى 
ضؤنَيتى مامةَلةكردنى خةَلكى دةورووبةرء 
ئةو  باشنةبوونى  كــةركــوكء  خةَلكى 
كوردستان  هةرَيمى  لة  كة  ئةزموونةى 
هاوآلتى  كة  وايكردووة  هةمووى  هةية 
رَيطةيان  طةر  ساردببنةوةو  كةركوك 
ضونكة  دةبن،  مةركةزدا  لةطةأل  ثَيبدرَيت 
بكةينء  ثَيشكةش  خزمةتيان  نةمانتوانيوة 
ئاَلؤزيمان  ــار  زؤرج بةثَيضةوانةشةوة 
هاوآلتيةكانى  لةطةأل  دروستكردوون  بؤ 

خؤياندا».

سةرؤكى ليستى يةكطرتوو: كورد بةشَيكة لة هؤكارةكانىجيَبةجيَنةكردنى 

مادةى (١٤٠)، ضونكة بةرنامةيةكى نةتةوةيى نةبووة

د.محةمةد ئةحمةد
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تائَيستا  كوردستاندا  لةهةرَيمي 
هــةَلــبــذَيــردراوة،  ثةرلةمان  دووجـــار 
دوومجاريش  ١٩٩٢ء  لةساَلي  يةكةمجار 
هةَلبذاردني  بةآلم  بوو،  ٢٠٠٥دا  ساَلي  لة 
ئةمجارة زؤر جياوازترة، ضونكة طؤإانَيكي 
سياسيي  طؤإةثاني  لة  روويداوة  طةورة 
هةرَيمي كوردستانداء هؤشياريي خةَلكي 
بةرهةَلستكارانيش  هَيزي  بووةء  زياتر 

روو لةزيادبوونن.
ئاإاستةي كورسييةكاني ئؤثؤزسيؤن 

روو لةزيادبوونة:
ثَيشبينيية  ئةم  بةهَيز  ئاماذةي  دوو 

دةسةلمَينن:
١- ضوار حيزبةكة وةك مونافيسَيكي 
طؤإةثانةكةوةء  هاتوونةتة  طةشةكردوو 
روولةزيادبوونة،  دةنطةكانيان  رَيــذةي 
لة  دةبينين  ــن  ــةي ــك ــةراوردب ب ئــةطــةر 
ثةرلةماني ساَلي ١٩٩٢دا ئةو ضوارحيزبة 
بــةآلم  ــووة،  ــةب ن كورسييةكيان  هيض 
 ١٨ نزيكةي  ٢٠٠٥دا  هةَلبذاردني  لة 
كورسييان بةدةستهَيناوة، ئةمةش ئاماذةي 

روولةزيادبووني ئةو هَيزةية.
طــؤإان  ليستي  سةرهةَلداني   -٢
بةثَيي  دروستكردووةء  طةرموطوإي 
بانطةشةكان  طةرموطوإيي  راثرسيء 
دةنطدةراني  زؤرينةي  ثَيشبينيدةكرَيت 
يةكَيتيي نيشتمانيي كوردستانء زؤرينةي 
بؤخؤي  كوردستان  ناإازييةكاني  دةنطة 

مسؤطةربكات.
ثارتيء  كورسييةكاني  ئاإاستةي 

يةكَيتي روو لةكةمبوونة:
ثَيشبينيية  ئةم  ديكة  ئاماذةي  دوو 

دةسةلمَينن:
١- بةبةراوردي ئةنجامي هةَلبذاردني 
ساَلي ١٩٩٢ لةطةأل هةَلبذاردنةكاني ٢٠٠٥، 

دةنطةكاني  ئاراستةي  كة  رووندةبَيتةوة 
ثارتيء يةكَيتي سةربةرةوخوارة، ئةوةبوو 
لةهةَلبذاردني ساَلي ١٩٩٢دا ثارتيء يةكَيتي 
ثةرلةمانيان  كورسي   ٥٠ يةكةيان  هةر 
هةَلبذاردني  لــة  ــةآلم  ب بةدةستهَينا، 
دةنطةكانيان  رَيـــذةي  ٢٠٠٥دا  ساَلي 
كة  زانيارييانةي  ئةو  بةثَيي  كةمبووةوةء 
ثةرلةماني كوردستاندا  لةماَلثةري فةرمي 
كورسييةكان  ـــارةي  ذم ــراوة،  ــووس ن
بةمجؤرة دابةشكراوة: يةكَيتيي نيشتمانيي 
كوردستان ٣٨ كورسي، ثارتي ديموكراتي 
يةكطرتووي  كورسي،   ٣٧ كوردستان 
ئيسالميي كوردستان ٩ كورسي، كؤمةَلي 
كورسييةكاني  كــورســي،   ٥ ئيسالمي 
تورکمانء  بةسةر  دابةشبوون  ديكةش 

حيزبي شيوعيي کوردستاندا. 
٢٠٠٥دا  ساَلي  هةَلبذرادني  لة  واتة 
رَيذةي كورسييةكانيان هاتووةتةخوارةوةء 
هةريةك نزيكةي سَييةكي كورسييةكانيان 
لةدةستداوة، ثارتي ١٣ كورسيء يةكَيتيش 

١٢ كورسي لةدةستداوة.
بةبةثَيي  ــةوة  ــك دي لــةاليــةكــي   -٢
دةرئةنجامي ئةو راثرسييانةي كة لةدواي 
ساَلي ٢٠٠٥ بآلوكراونةتةوة، روونبووةتةوة 
كة رَيذةي دةنطة ناإازييةكان لة كوردستان 
وايكردووة  ئةوةش  زيادبوونة،  لة  روو 
ثارتيء  ئةندامةكاني  لة  زؤر  رَيذةيةكي 
ضوونةتة  يان  بَياليةنن  يان  ئَيستا  يةكَيتي 
ناو ثارتء ليستةكاني ديكةوة يان خؤيان 

ثارتي نوَييان دامةزراندووة.
ئــامــاذةدةكــةم  بةنموونة  ــرةدا  ــَي ل
ثؤينت  رَيــكــخــراوي  راثرسييةكي  بــة 
لة  كوردستان  (ثةرلةمانى  بةناونيشاني: 
ثابةندبوونى  طةلء  نؤَينةرايةتى  نَيوان 
٢٠٠٨دا  ١٢ي  مانطي  لة  كة  حيزبيدا) 

ئةنجاميانداوة لةنَيو هةزار كةسي هةرَيمي 
دةنطي  راثرسيية  ئةو  بةثَيي  كوردستاندا، 
وةآلمي  لة  لةزيادبوونةء  روو  ناإازيي 
بريتيية  كة  ضــواردا  ــارة  ذم ثرسياري 
كارى  ئاستى  لةمةإ  رازايـــت  (ئايا  لة 
زؤرينةي  ــان؟)   كــوردســت ثةرلةمانى 
 ٪٥٩,٣ بةإَيذةي  راثرسييةكة  بةشداراني 
ناإازين  واتة  وةآلميانداوةتةوة،  نةخَير  بة 
بةواتاي  ئــةوةش  ئَيستا،  ثةرلةماني  لة 

ناإازيبوون دَيت لة يةكَيتيء ثارتي.
٢٠٠٥دا  لةهةَلبذاردني  باسكرا  وةك 
بةدةستهَينابوو،  دةنطةكاني  ٣٧٪ي  ثارتي 
بةهةردووكيان  ــة  وات  ،٪٣٨ يةكَيتيش 
٧٥٪ي دةنطةكانيان بةدةستهَينابوو، بةآلم 
ئاماذانة  ئةو  لةبةرضاوطرتني  بة  ئةمجارة 
رَيذةي  تةنيا ٣٠٪ي  ثارتي  ثَيشبينيدةكةم: 
دةنطةكان بةدةستبهَينَيتء يةكَيتيش ١٠٪ي 

دةنطةكان.
الي  ضارتةي  لةم  وردبينةوة  ئةطةر 
لةدوو  كة  رووندةبَيتةوة  بؤمان  خوارةوة 
كورسييةكاني  رَيذةي  ثةرلةماندا  خولي 
رَيذةي  لةكةمييةء  روو  يةكَيتي  ثارتيء 

لة  روو  ئؤثؤزسيؤن  كورسييةكاني 
زيادبوونة.

شيكردنةوانةي  ـــةراوردء  ب لــةو 
زةحمةتة  كة  رووندةبَيتةوة  سةرةوةدا 
بةدةستبهَينن،  زؤرينة  يةكَيتي  ثارتيء 
ثارةبةخشينةوةء  نهَينيي  ــةوةش  ئ
دووثارتةكة  سةراني  سةردانةكاني 

رووندةكاتةوة بؤ قةزاو ناحيةكان. 
وةك لة ميدياكانةوة دةبينين جةالل 
عَيراقء  كؤماري  سةرؤك  تاَلةباني، 
سةراني  هةموو  ساَلحء  د.بــةرهــةم 
ناحيةكان  ــةزاء  ق سةرداني  يةكَيتي 
لة  ــةن  داوادةك بةثةرؤشةوة  دةكةنء 
خةَلكي كة دةنطبدةنة مةسعود بارزاني 
ليستي  هةرَيمء  سةرؤكي  ثؤستي  بؤ 

كوردستاني.
لــَيــرةشــةوة روونــدةبــَيــتــةوة كة 
لةبةردةم  هةية  زؤرطةورة  فرسةتَيكي 
زؤرينةي  بؤئةوةي  ديكةدا،  ليستةكاني 

كورسييةكاني ثةرلةمان بةدةستبهَينن.

Hadi.ameen@yahoo.com

ثَيشبينييةك بؤ كورسييةكاني ئؤثؤزسيؤنء 

دةسةآلت لة هةلَبذاردني ٢٥ي تةمموزدا
هادي ئةمين

تابوري ثيَنج...

ثشكؤ ناكام

هةَلبذاردني   ...
ئايندةي ثارلةمان 
ـــي  ـــةرؤك س و 
ضةندين  هةرَيم، 
ديـــــــــاردةو ـ 
ـــووري ـ  ـــت ـــل ك
لَيدواني  ــازةي  ت

هَيناية كايةوة.. يةكَيك لةو كلتوورة 
داهَيناني  لة  كة  لَيدوان  تازةيةي 
البردني  لة  بريتيية  ــةآلت)ة،  (دةس
ئةتةكَيتي لَيدوان، كة زؤرجار قسةي 
سةرجادةو باونةماو، بنةماي دياري 
تاوانباركردن  لَيدوانةكانة،  قسةو 
تازةترين  ثَينج»  ــوري  ــاب «ت بــة 
دةسةآلتة..  لَيدوانةكاني  ئةلبومي 
سةرضؤثي  دةســــةآلتء  ــَى  ــةَل ب
مةزنة  رةوتة  ئةو  سيمينارةكانيان 
جةماوةرييةي «طؤإان» بةـ  تابوري 
لةوجؤرة  قةَلةمدةدا..  لة  ـ  ثَينج 
زؤردةمَيكة  «زؤإنالَيدانانةمان» 
خوَيندوومانةتةوةو  لَيبووة،  طوآ 
ــن.. بــةآلم  ــووي ــات ــةري راه ــةس ل
ئةمجارة  دةكات  ثَيويست  ئةوةي 
كة  بكةين  لةسةر  هةَلوةستةيةكي 
لةوجؤرة  زوإناذةنانةن  لةو  كام 

لَيدوانانة دةدةن؟!
يةكَيك لة سيفاتي «تابوري ثَينج» 
بووني فايلة، واتة دةبَيت فايلدار بيت 
لة ثةيوةنديية (نهَينيء ئاشكرا)كاني 
داطيركةرةكاني  دةوَلةتة  لة  يةكَيك 
خاوةني  بةإَيزت  كة  كوردستان، 
دَلت  ضؤن  سةوزةيت،  فايلة  ئةو 
دَيت ئةو سيفةتة جوانةي راستترين 
ــاوان)  (ت وةك  خؤتة،  ثَيناسةي 
طروثي  و  كةسان  ثــاأل  بيخةيتة 
كة سةرةإاي  يةك  تؤ  طؤإانخواز!! 
ثلينومَيكي  لة  فايلداريتء  ئةوةي 
وةيسي»ئاسا  «عةزيز  ئاهةنطي 
الصف  ـ  طــةإايــتــةوة  بةضةثَلة 
لة  ماويت  تا  دةبــوايــة  الوطنيـ، 
خاكةي  ئةم  بستي  بة  بست  ذياندا، 
كةضي  بكةيت،  مــاض  كوردستان 
ــاوارو  ه هةستء  ــةوة،  ئ لةبري 
زؤرةي  جةماوةرة  ئةو  ثةرؤشي 
تابوري  ـ  بة  ـ  طؤإانن  ـ  داواكاري 

ثَينج ـ لة قةَلةم بدةيت!
هةظاألء  كاتَيكدا  لة  كة  تؤيةك 
بؤ  خؤت  سةنطةري  هاوإَيكاني 
خؤيان  طياني  ئازاديي  هَينانةدي 
ئةو  كة  ئةوكات  دةكــرد،  بةخت 
سةخترين  لة  ثَيشمةرطانة  هةظاألء 
لة  ضياكاندا  لــة  ــدا،  ــان ذي بــاري 
بوون،  شةرفمةندايةتيدا  خةباتي 
ـنهَيني  ثةيوةنديية  سةرقاَلي  تؤش 
ـيةكاني خؤت بويت، كاكي فايلدار!!

بويناية،  ثَينج  تابوري  ئَيمة  طةر 
كةساني  كردني  ثشتيواني  بؤ  هةر 
ليستة  بة  سةر  ئةبواية  تؤ،  وةك 
خؤتان  دووجــةمــســةريــيــةكــةي 

بويناية..
بويناية،  ثَينج  تابوري  ئَيمة  طةر 
ئةو هةموو ثشتطيرييةي قوربانياني 
هةموو  ئةو  بؤ؟  ئَيمة،  بؤ  ئةنفال 
كةسوكاري شةهيدان  ثشتطيرييةي 

بؤ ئَيمة، بؤ؟
بويناية،  ثَينج  تابوري  ئَيمة  طةر 
دةبوو ئةو ليستء اليةنةي بةهَيزي 
هةولَير  لة  تؤيان  ثَينج)  (تابوري 
وةدةرنا، ئَيستا هاوكارو هاوليستي 

ئَيمة بووناية..
بويناية،  ثَينج  تابوري  ئَيمة  طةر 
ئايندةي  و  سةربةخؤيي  هةَلبةت 
خةوني  ـ  بة  كوردستانمان  رةواي 
ضونكة  ــرد،  دةب نــاو  ـ  شاعيرانة 
ثَينجةوةية  تابوري  ديدي  لة  تةنيا 
خؤي  ــةوارةي  ق نابَيت  كــورد  كة 

هةبَيت...
دذايةتيكردني  ثَينج  تابوري 
كوردستانة،  خةَلكي  خواستةكاني 
لة  كوردستان  خةَلكي  خواستي 
لةم  ـ،  ــة  طــؤإان ـ  سةركةوتني 
ــــةراوردةدا دةردةكــةوَيــت كآ  ب

تابوري ثَينجة...

عومه رمحةمه د

ثةرلةماني  ئه مجاره ي  هةَلبژاردني 
له  رَيطا ي   هة رَيم  سه رؤكي   كوردستان و 
ئه مساَلدا،  ته مموزي   ٢٥ي  له   خةَلكه وه  
تَيپةإيني قؤناغَيكي له راده  به ده ر هة ستيارو 
هاونيشتماني   ناشَيت  بؤيه   گرنگه  ، 
بكات،  ته ماشاي   ســارديــيــه وه   بــه خــه م 
خةَلك  له ده ستي   هة َلبژاردنه   ئه م  چونكه  
بداتآ  بيري   كه مَيك  ئه گه ر  خؤيدايه و 
مَيژوويي  وه رچه رخانَيكي  توانايدايه   له  
له پاش  پَيچه وانه شه وه   به   دروستبكات، 
نادات ،  كه س  دادي   په شيماني   هةَلبژاردن 
سياسيي   دةسةآلتي   ديكةى  خولَيكي   تا 
خؤيه وه   ناديموكراسيه ي   ئه دا  به م  ئه گه ر 
خراپ  خةَلك  ده نگي   سبه ي   بمَينَيته وه  
خؤي   جَيپَيي   ده توانَيت  به كاردةهَيينَيته وه ، 
قايم بكات و تؤتاليتاريزم بكاته  ئه لته رناتيڤي  
ئه م  خةَلك  بؤ  ئه گه ر  ديموكراسيه ت، 
چاره نووسسازبَيت،  گــرنــگ و  قوناغه  
گرنگتره   سياسيش  دةسةآلتي   بؤ  ئــه وا 
هة رچؤنَيك  جا  خةَلك  به ده ستهَينانه وه ي  
ده بــَيــتــه   ــه و  ئ ــؤ  ب بهَينَيت   بــه ده ســتــي  
ده ستكه وتَيكي  گه وره و بةهؤيه وه  ده توانَيت  
ديموكراسي و  ئاقارَيكي   هة ر  به پَيچه وانه ي  
دةسةآلت  سوكاني   پَيشكه وتووخوازانه  
وه رچه رخَينَيت ،  تؤتاليتاريزمدا  بــه الي  
لَيبه رزبَيته وه   ده نگي   كه سَيكيش  هــة ر 
كوردستانم،  خةَلكي   ده نگي   من  ده َلَيت 
هة ستي   بَيگوَيدانه   ــردوودا،  راب له   ئه گه ر 
له سه ر  سووربووبَيت  دةسةآلت  جه ماوه ر 
له  خؤي و  وَينه  دزَيوه كاني   به رهة مهَيناني  
 سه رگرتني  گردؤَلكه يه ك   درَيژه ي  به  شةإء 
سته مكاريي  دابَيت، بَيئه وه ي  باكي  له  خةَلكي  
لةهةَلبژاردني  ئه وا  هة بووبَيت ،  كوردستان 
بخاته   فشار  ده توانَيت  هاوآلتي   ئه مجاره دا 
سه ر قه واره  سياسييه كان بؤ ئه وه ي  له كاتي  

له به إه كه ي   پَي  دةسةآلتدا  موماره سه ي  
خؤيان و  له   رَيز  رانه كَيشن و  زياتر  خؤيان 
ئه و متمانه يه  بگرن كه  جه ماوه ر يان ده نگده ر 
پَييان ده به خشَيت، ئه گه ر هاونيشتماني  رَيز 
له ده نگي  خؤي  بگرَيت، با دةسةآلتيش نيازي  
خراپ بَيت، ئه وا ده توانَيت  به  فشاري  خؤي  
بيخاته وه  ناو قاَلبه كه ي  خؤيه وه و سنووري  
بؤ دياريبكات، بَيگومان ئه گه ر خؤمان ناسي  
رابــوردووش  دزَيوه كاني   وَينه   ده توانين 
وَينه ي   بسپَيرين و  مَيژوو  مؤزه خانه ي   به  
رووخساري   بكه ين،  جوان  داهاتوومان 
خؤمان  دادپـــه روه ريـــي   ديموكراسي و 
هيچ  پَيموانيه   چونكه   بده ين،  دونيا  نيشاني 
زه ره ري   كورد  هَينده ي   دنيادا  له   ميلله تَيك 
كردبَيت ،  نادادپه روه ريي   سته مكاريي  و  له  
ده وَله تي   حكومه ته كاني   نادادپه روه ريي   چ 
عَيراق بووبآ له  رابوردوودا چ سته مكاريي  و 
نادادپه روه ريي  دةسةآلتي  كورد بووبَيت له  

ميانه ي  هة ژده ساَلي  رابوردوودا. 
ئه وه   له به ر  ته نيا  ئه مجاره   هةَلبژاردني 
زؤرتر و  سياسيي   كه  قه واره ي   نييه   گرنگ 
ركابه ري   مه يدانن و  له   جياواز  ليستي  
يه كترين، بةَلكو له به ر ئه وه  گرنگه  كه  خةَلك 
ئه و مالمالنَييانه  يه كاليي  ده كاته وه ، هة ردوو 
حزبي  دةسةآلتدار كه  له  رابردووياندا جگه  
له  سته مكاريي  شتَيكي  ديكةيان بؤنةهَيناين، 
داده بـــه زن و  ليستَيك  به   پَيكه وه   ئَيستا 
سه نگه رَيكيان  به  ركابه ره كانيان  به رامبه ر 
گرتووه ، هة َلبژاردني  ئه مجاره  جياوازييه كي  
حيزبه كه،   چوار  له   جگه   هة يه   به رچاوي  
سه رسه خت و  ركابه رَيكي   گؤإان  ليستي  
له راستيدا  ديكة،  قه واره كاني   له   جديتره  
بــه رامــبــه ر  ـــؤإان  ط ليستي   ــه ري   ــاب رك
ليستَيكي   له   دةسةآلتدار  حيزبي   بةهة ردوو 
مه سه له يه كي  ساده و ساكارنييه ،  هاوبه شدا 
ره تكردنه وه ي   چ  ليسته و  ئه و  اليه نگري   چ 
ناشَيت بةهؤي  مه سه له  الوه كيه كانه وه  بآ له 

 سؤزه وه  يان له  رقه وه  سه رچاوه ي  گرتبَيت ، 
گرنگه  ده نگده ر ئه و راستيه ي  له ال روونبَيت 
كه وا به الي  كه مه وه  بةهؤي  ئه و كورسيانه ي  
ليستي  گؤإان به ده ستي  دةهَينَيت  په رله ماني 
ده يكه نه   راده چَله كَينَيت  و  له خه و  داهاتوو 
جَيطا ي  ملمالنآ، واته  ئه و كَيبه ركَييه ي  ئه مإؤ 
هؤَلي   له ناو  سبه ي   ده يبينين  خيابان  له ناو 
كانديدةكاني   بَيت و  ئه گه ر  خؤ   په رله مانه، 
ليستي  گؤإان شايسته ي  ئه و ده نگانه بن كه  
كه وته وه ،  وا  باره كه   ئه گه ر  ده ده ن،  پَييان 
ئه وا په رله مانيش چاالك ده بَيتء الني  كه مي  
ئيراده ي خةَلكي كوردستاني  تَيدا به رجه سته  

ده بَيت.
مادام  دةسةآلت  له   هة ژده ساأل  دواي 
غه دري   سته مكاريي  و  بؤ  پاساو  هَيشتا 
هاتووه   ئه وه   كاتى   ئيتر  دةهَيننه وه ،  ئاشكرا 
گه ندةَلي    سته مكاري  و  بؤ  سنوورَيك 
دابنرَيت و گؤإان به سه ر هة رسآ دةسةآلته  
دژايه تي  ئه مه   هة رَيمدابَيت،  هة ستياره كه ي 
به   ئه گه ر  دةسةآلتدارنييه ،  حيزبي  هة ردوو 
بكه ن،  هة َلسوكه وت  ديموكراسيه ت  لؤيكي  
ئه وان  كه سَيك  هة ر  لة  به ر  به پَيچه وانه وه  
له  ئه ستؤيه ،  مَيژووييان  به رپرسيارَيتي  
ده رفه تي   له به رده ميانه   ــه وه ي   ئ چونكه  
ديموكراسيه  نه ك ريگاي  تؤتاليتاريزم، ئه وه ي  
ديموكراسيه ت و  خةَلك و  ئه وانه   زه خيره ي  
مافه كاني  مرؤڤه  به پَيچه وانه ي  ئه م لؤژيكه وه  
تؤتاليتاريزم به رته سكتره ، چونكه   ده رفه تي  
واقيعه و  ئه مري   جياواز  ره نگي  ده نــگ و 
بةهةر  نرخَيك بووه  پَيي  قايل بن بؤ خؤيان و 
تره ،  سوودمه ند  ئاينده شمان  كؤمةَلگه و 
زه خيره ي   ديكة  ئه واني   ئيراده ي  تواناو 
كؤمةَلگايه و سبه ي  له  دةسةآلتي ياسادانانء 
جَيبه جَيكردندا، به شداريي  ده كه ن، كورديش 
له پاش   مرؤڤايه تي  و  كؤمةَلگا ي   له   به شَيكه  
ــن و  ده كــوژرَي ئوميده كاني   راپــه إيــنــه وه  
رَيگربووه   حيزبايه تي   ته سكي   سياسه تي  

ژيانَيكي   مه ينه تباره ،  ميلله ته   ئه م  له وه ي  
ئيتر  پَيبكات،  ده ست  نوآ  قؤناغَيكي  نوآ  و 
ده ست  به   جا  سياسييه   دةسةآلتي   ئه ركي  
هة ر كه سء اليه نَيكه وه  بَيت ده بَيت ده رفه تي  
هةَلبژاردني  ديموكراسي  و  موماره سه ي  
خةَلكء  ئيراده ي  بؤ  گةإانه وه   ئازادانه ء 
ئاشتيانه ء  به شَيوازي  دةسةآلت  گؤإيني 
پَيشكه وتووخوازانه بدات ، به رهة مهَينانه وه و 
به  پيرؤز ته ماشاكردني  نه ريت و ره فتاره كاني  
نييه ،  كوردستان  كؤمةَلگا ي   شاياني   به عس 
ئه م ده وره ش درَيژه ي  هة بَيت له  داهاتوودا 
ده ستي   كورتكردنه وه ي   بؤ  هة وَله كان 
تَيپةإاندني  بؤيه   ده بنه وه ،  چإتر  به عسيزم 
ئه م قؤناغه ، به  سه ركه وتني ئه م هةَلبژاردنه ، 
گيرفاني   ناچنه   ده ستكه وته كاني   ته نيا 
لَيي  اليه ك  هة موو  بةَلكو  ئؤپؤزسيؤنه وه ، 
دةسةآلتي   پَيشدا   له   ده بــن  سوودمه ند 
پاره و  ميليشياو  خاوه ني   كه   ديار  سياسي  
سه رمايه يه ، ئه گه ر هةَلبژاردن به شَيوه يه كي  
كرده وه   به   ئه وا  بةإَيوه بچَيت،  ته ندروست 
دروشم و  له گةأل  چه نده   تا  ده يسه لمَينن 
قسه ي  خؤيان ده رهة ق به  ئاينده ي  كؤمةَلگا 
به رپرسيارن  به پَيچه وانه شه وه   راستگؤن، 
ديموكراسيه ت  رووخاني   ــة رةس و  ه له  
به و  دان  ده بَيت  بَيگومان  ءآلتــه دا،  له م 
دكتاتؤريه ت و  كــه وا  بنَين  راستييه شدا 
سه ر،  ناچَيته   بؤكه س  تاسه ر  تؤتاليتاريزم 
كه واته  له  دوو ريياني  ئه مجاره دا به تايبه تي  
پارتي  ديموكرات و يه كَيتي  نيشتماني  ده توانن 
ئه وه ي  چه ند ساَله  پروپاگه نده ي  بؤده كه ن و 
ئه و پَيشيلكاريانه شي  پاساوي بؤ دةهَيننه وه  
له  ده سته وه ،  بيده نه   شه فافي   ــه إوون و  ب
پإوپاگه نده ي   به   ده َلَين  هة رچي    ئَيستادا 
هة َلبژاردن ده ژمَيردرَيت، پاش هة َلبژاردن و 
ملنه دان  يان  به  قايلبوون  ئه نجامه كان 

سه نگي  مه حه كه .
Omerm2006@yahoo.com

٢٥ي  ته مموز، رؤژَيكي  چاره نووسسازة
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بـةدواداضـــوون

تيَثةأاندنى دةستوور ئاطرى نَيوان هةرَيمء بةغدا خؤشدةكات
جةمال ئيختيار

هةرَيم  ــوورى   ــت دةس تَيثةإاندنى 
ئاطرى  كوردستانةوة  ثةرلةمانى  لةاليةن 
ناكؤكييةكانى نَيوان بةغداء هةرَيم خؤشتر 
كورد  بةرامبةر  لة  دذايةتييةكان  دةكاتء 

زياتر دةكات.  
مؤرنينط)  (داآلس  ـــةى  ـــام رؤذن
دةستوورى  تَيثةإاندنى  بآلويكردةوة، 
ثةرلةمانى  لةاليةن  كوردستان  هةرَيمى 
كوردستانةوة،  هةرَيمى  «بةسةرضووى» 
لةنَيوان  كة  ناكؤكييانةى  ئــةو  ئاطرى 
بةغداء هةرَيمى كوردستاندا هةية، خؤشتر 
كردووة، كة قورسايى زؤرى ناكؤكييةكان 

لةسةر مةسةلةى كةركوك رادةوةستَيت.
كة  كوردستان  هةرَيمى  دةستوورى 
رةزامةندى  ريفراندؤمدا  لة  ثَيويستبوو 
نييةء  ديــار  داهــاتــووى  بدرَيت،  لةسةر 
ناإةزايى  ناوخؤييةكانء  ناإةزايية  دواى 
لةسةر  ريفراندؤم  ديكة،  اليةنَيكى  ضةند 
ثةلةثةلى  بةآلم  دواخــرا،  دةستوورة  ئةو 
تَيثةإاندنى  بؤ  دةسةآلتدار  حيزبى  دوو 
كة  ثةرلةمانَيكةوة  لةاليةن  دةستوورةكة 
سةرضاوةى  نةمابوو  ياسايى  شةرعيةتى 

كَيشةكة بوو.
ــــةرانء  ــــووس ـــران، ن ـــي ـــب رؤشـــن
لةطةأل  كوردستان  رؤذنامةنووسانى 
ئةوةدا كة بةشَيوةيةكى بابةتيانة رةخنةيان 
لةدةستوورةكة طرتء ثابةندبوونى خؤيان 
بؤ بةرذةوةنديية باآلكانى طةلى كوردستان 
خستةإوو  ئــةوةيــان  دووبــارةكــردةوة، 
دةسةآلتدارةكان  حيزبة  «مةبةستى  كة 
لةو  خؤيان  مةرامةكانى  بوو  ئةوة  تةنيا 
لةبةرئةوةى  جَيبةجَيبكةن،  دةستوورةدا 

كة  ثــةرلــةمــانــدا  ــووى  ــات داه خولى  لــة 
هةبَيت  جياواز  دةنطى  ضاوةإواندةكرَيت 
جَيبةجَيبكةن».  خؤيان  ويستةكانى  نةدةكرا 
ثةلةثةلة  ئةو  هةر  شارةزايانيش  بةإاى 
بةرذةوةنديية  لة  زيانى  الوة  ضةندين  لة 
باآلكانى طةلى كوردستان داوة كة هةردوو 
يةكَيك  بةرثرسن،  لَيى  دةسةآلتدار  حيزبى 
مؤرنينط  داآلس  وةكو  مةسةالنةش  لةو 
ناكؤكييةكانى  «توندتركردنى  باسيكردووة 

نَيوان بةغداء هةرَيمة». 
كة  بآلويكردووةتةوة،  مؤرنينط  داآلس 
دذى  توندى  بة  عَيراق  ناوةندى  حكومةتى 
بة  كوردستانةء  هةرَيمى  دةستوورةكةى 
سةرةكى  مةبةستى  ضاودَيرانيش  بإواى 
بةغدا  هةرَيمء  لةنَيوان  ملمالنَيية  ئةو 
نةوتى  بة  كة  شارةية  ئةو  كؤنتروَلكردنى 
كوردةكان  ئةطةرضى  دةوَلةمةندة،  زؤر 
دةَلَين كة مةبةستى ئةوان مافى ئاوء خاكةء 
كةركوك بة شَيوازَيكى مَيذوويى، جوطرافىء 
طةلى  كوردستانةء  شارَيكى  ديمؤطرافى 
ضاوثؤشى  خؤيان  مافةى  لةو  كوردستان 
شارةى  ئةو  هةوَلَيكدةدةن  هةموو  ناكةنء 
لةدواى  يةك  رذَيمة  دةستى  لةسةر  كة 
زؤرى  مةينةتى  ئازارء  عَيراق  يةكةكانى 
بينيوة، بطةإَيننةوة سةر سنوورى هةرَيمى 

كوردستان. 
دةستوورى هةميشةيى عَيراق مادةيةكى 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ  تايبةتى 
لةسةرةكان  جَيناكؤكى  ناوضة  كةركوكء 
ناوضانةن  ئةو  خةَلكى  كؤتاييدا  لة  داناوةء 
ضارةنووسى  ريفراندؤمدا  لة  دةبَيت  كة 
كة  ــةوةى  ب بكةن،  ــارى  دي ناوضةكانيان 
سةر  بطةإَينةوة  كة  ئــةوةن  خوازيارى 
هةرَيمى كوردستان يان لة اليةن حكومةتى 

ناوةندةوة بةإَيوةببرَين. 
عةرةبى  رؤذنامةى  ئينطليزى،  بةشى 
سياسيية  اليةنة  دةنووسَيت:  ئةلزةمان 
تازةيان  بلؤكَيكى  كةركوك  عةرةبييةكانى 
بةرةنطاربوونةوةى  بؤ  دروستكردووة 
دةسةآلتى كوردء كؤتاييهَينان بة باآلدةستى 

كورد لةو شارة. 

شارةزايانى بوارى سياسيى كوردستان 
ثَييانواية بةرثرسيارَيتى هةَلةكانى سةثاندنى 
دةستوورَيكى ناديموكراتييانة لةو رووةوة 
دةكةوَيتة ئةستؤى دةسةآلتدارَيتى ئَيستاى 
هةوَليانداوة  اليــةك  لة  كة  كوردستان، 
زةمينةى  كة  ناديموكراتى  دةستوورَيكى 
خةَلكى  بةسةر  خؤشدةكات  ديكتاتؤريةت 
ثةلةثةلةش  بةو  بسةثَيننء  كوردستاندا 
كة  شؤظَينيانة  اليةنة  ئةو  بؤ  دةرفةتيان 
دةكةن  كورد  دذايةتى  جؤرَيك  هةموو  بة 
دذايةتييةكانيان  ئاطرى  كة  رةخساندووة، 
بةرذةوةندىء ويستةإةواكانى  لةبةرامبةر 
لةكاتَيكدا  بكةن،  توندتر  كوردستان  خةَلكى 
ئاَلؤزةكانى  مةسةلة  ضارةسةركردنى  كة 
بة  ثَيويستى  بــةغــدا  ــمء  ــةرَي ه ــوان  ــَي ن
ثَيش  لة  كة  هةية  كــارا  ديبلؤماسييةكى 
هَيزى  بكات  بةوة  هةست  شتَيكدا  هةموو 
كؤمةآلنى خةَلكى كوردستانى لةثشتة، نةك 

بإيارى تاكةكةس. 

اليةنة  ئةمانةشدا  هــةمــوو  لــةطــةأل 
كة  ويستويانة  كوردستان  باآلدةستةكانى 
ئةوان  بَلَين،  كوردستان  جةماوةرى  بة  وا 
ئةوانى  نيشتمانثةرةوريدانء  لةبةرةى 
كوردستانن،  نةيارانى  هاوئاوازى  ديكة 
بؤ  اليةن  هةندَيك  دذايةتى  كة  لةكاتَيدا 
ثةرلةمانى  ناديموكراتييةكةى  دةستوورة 
تةنيا  ــان  ــت ــوردس ك (بــةســةرضــوو)ى 
باآلكانى  بةرذةوةنديية  بنةماى  لةسةر 
ثَيشبردنى  ــةرةو  ب كوردستانء  طةلى 
ديموكراتييةت لةم وآلتةدا راوةستاوة، نةك 

شتَيكى ديكة. 
شارةزايانى بوارى سياسيى كوردستان 
ثَييانواية، كة ثَيويستة دةسةآلتى كوردستان 
بطةإَيتةوة بؤ خةَلكء ضيتر بة ثةلةثةلَيك كة 
بةرذةوةنديى  دةستةبةركردنى  مةبةستى 
زيان  تايبةتة،  اليةنى  خةَلكء  كؤمةَلَيك 
لةبةرذةوةنديية باآلكانى خةَلكى كوردستان 

نةدات.

داآلس مؤرنينط: تَيثةإاندنى دةستوورى هةرَيمى كوردستان لةاليةن 

ثةرلةمانى «بةسةرضووى» هةرَيمى كوردستانةوة، ئاطرى ئةو ناكؤكييانةى 

كة لةنَيوان بةغداء هةرَيمى كوردستاندا هةية، خؤشتر كردووة، كة 

قورسايى زؤرى ناكؤكييةكان لةسةر مةسةلةى كةركوك رادةوةستَيت

شاآلو فةتاح

راثؤرتةكةى  بآلوبوونةوةى  دواى 
ثَيشنيازى  نَيودةوَلةتى)ء  قةيرانى  (طروثى 
بةتوركياوة  كوردستان  هةرَيمى  لكاندنى 
دروستبوونى  ئةمريكاو  كشانةوةى  لةكاتى 
ملمالنآء جةنط لةنَيوان هةرَيمء حكومةتى 
ئةنقةرةو  حكومةتى  عَيراقدا،  ناوةندى 
بةجدى  راثؤرتةيان  ئةم  توركيا  ميدياى 
وةرطرت، هةربؤية ئةنقةرة زؤر بةزوويىء 
نةرآ  بة  راثؤرتةكةى  وةآلمى  بةإةسميى 
دايةوةو باسى لة جَيطيريى سنوورى توركيا 

كردء ثَيشنيازى راثؤرتةكةى رةتكردةوة. 
سةرؤك  ئــةردؤغــان،  تةيب  رةجــةب 
داوايةكى  هيض  وتــى  توركيا  وةزيــرانــى 
ــةوة ثآ  ــارةي ــةوب ـــوردى ل رةســمــيــى ك
لةطةأل  مامةَلة  ئةوانيش  نةطةيشتووةو 
خةياَلدا ناكةن، تا كَيشةكة نةبَيتة كَيشةيةكى 
سياسيى راستةقينة، توركيا مامةَلةى لةطةَلدا 
زياتر  توركياية  ميدياى  هةرضى  ناكات. 
بةدةم بابةتةكةوة ضوون بة وةرطرتنى راى 
خستنةإووى  كوردىء  بةرثرسَيكى  ضةند 
ــارةى  دةرب شيكاريى  راثؤرتى  ضةندين 
لةكاتى  ثَيشنيازة  ئةو  زيانةكانى  سوودو 

جَيبةجَيكردنيدا. 
توركيا  (ميللييةت)ى  ــةى  ــام رؤذن
دزةيى،  سةفين  لَيدوانَيكى  لةمبارةيةوة 
دةرةوةى  ثةيوةندييةكانى  بةرثرسى 
ثارتى ديموكراتى كوردستانى وةك ئاماذة 

هةرَيم  باآلكانى  بةرثرسة  خواستى  بة 
دةربارةى ثَيشنيازى راثؤرتةكة بآلوكردةوة، 
كة دةَلَيت: «ئةطةر بةغدا زؤرمان بؤ بهَينَيت 
سةفين  بةآلم  هةَلدةبذَيرين»،   توركيا  ئةوا 
دزةيى لة لَيدوانَيكيدا بة رؤذنامةى راطةياند، 
بةهةَلة  نييةء  ــت  «راس لَيدوانة  ئــةو   كة 
باسى  لَيدوانةكةيدا  لة  ئةو  بآلوكراوةتةوة». 
نةك  كردووة،  دؤستايةتي  هاوثةيمانَيتىء 
كَيشةى  زيندووكردنةوةى  يةكطرتنء 

وياليةتى موسأل. 
تايبةتمةندى  توركيا  وتيشى  دزةيــى 
يةكَيتى  ئةندامى  بوونة  لة  هةية  خــؤى 
ديموكراتييةتء  ناتؤو  ثةيمانى  ئةوروثاو 
ثَيشكةوتنى ئابوورىء ضةندين تايبةتمةندى 
ديكةش، بةآلم ئةمة ئةوة ناطةيةنَيت كة ئَيمة 
دةست لة واقيعى سياسيى ئَيستاى خؤمان 
توركياوة،  بة  بكةين  ثةيوةندى  بةردةينء 
دةتوانن  هةرَيم  ثةرلةمانء حكومةتى  تةنيا 
بوونى  لةبارةى  بإياربدةن.  لةوبارةيةوة 
وتى:  دزةيى  توركيا  هةرَيمء  ثةيوةنديى 
هيض  ئاشكرانء  رةسميىء  «ثةيوةندييةكان 
لةبارةى  ئاشكرا  نة  شــاراوةو  نة  هةوَلَيك 

يةكطرتنةوة نيية». 
حكومةتى  وةزيرَيكى  لَيدوانى  لةبارةى 
هةرَيم بؤ «طروثى قةيرانى نَيودةوَلةتى» كة 
تَييدا يةكطرتنى توركياو هةرَيمى بة بذارةيةكى 
طونجاو زانيبوو لةكاتى دروستبوونى جةنط 
هةرَيمدا،  ناوةندىء  حكومةتى  لةنَيوان 
دزةيى وتى: «من ئةو وةزيرة ناناسمء نازانم 

وةزيرَيكى  ضةند  دةزانين  وةك  بةآلم  كَيية، 
سةربةخؤمان هةية لة حكومةتى هةرَيمداو 
راى  دةربإينى  لة  ئازادة  كةسيش  هةموو 
وةزيرة  ئةو  راى  بةآلم  خؤى،  شةخسى 
خؤى  شةخسى  بؤضوونى  لة  طوزارشت 
هةرَيم،  ثةرلةمانى  نةك حكومةتء  دةكات، 
عَيراقدا  لة ضوارضَيوةى  ئَيستا  ئَيمة  ضونكة 
سياسةت دةكةينء دةبَيت واقيعى بين نةك 

ثةنابةرينة بةر ئةو جؤرة ثَيشنيازانة». 
بة  لَيدوانانة  جؤرة  ئةو  بوونى  دزةيى 
كةسَيكى  ثَييواية وةك  دةزانَيتء  «نةشياو» 
لةو  هةبَيت  تةحةفوزاتى  دةبَيت  سياسى 
جؤرة لَيدوانانة كة يارمةتى دؤخى سياسيى 
لةو جؤرة  ثَيويستة  ناداتء  ئَيستاى هةرَيم 
ثةرلةمانى  حكومةتء  بؤ  تةنيا  كَيشانةدا 
هةرَيم بطةإَيينةوةو بيانكةينة مةرجةع، نةك 
جؤرة لَيدوانَيك بدةين كة يارمةتيدةر نةبَيت 

بؤ ثَيشخستنى دؤخى سياسيى ئَيستا. 
زريان رؤذهةآلتى، شارةزاى كاروبارى 
كة  وتى،  ثَيشنيازةوة  ئةو  لةبارةى  توركيا، 
هةإةشةى  فشارةو  كارتى  زياتر  راية  ئةو 
بةهَيزبوونى  لــةدذى  هةرَيمة  حكومةتى 
حكومةتى ناوةندى بةكاردةهَينرَيت. لةحاَلةتى 
كشانةوةى ئةمريكاو بةهَيزتربوونى ناوةندو 
كوردةكان  بؤ  جدى  هاوثةيمانَيكى  نةمانى 
زياتر  فشارى  ناوةند  عَيراقدا، حكومةتى  لة 
ئةوة  ئةوانيش  كوردةكانء  سةر  دةخاتة 
بةباش دةزانن كة لةطةأل توركيا هاوثةيمانَيتى 
كةمبكةنةوة.  فشارة  ــةو  ئ تا  ثَيكبَينن 

رؤذهةآلتى ثَييواية، كة ئةوة «هةإةشةيةكى 
لة  ناوةند  حكومةتى  ضونكة  طورضكبإ»ة، 
هةإةشةى ثَيكهَينانى دةوَلةتَيكى سةربةخؤ 
بؤ كوردةكان ناترسَيت بةحوكمى نالةبارى 
وةها  بؤ  ناوضةكة  هةرَيميى  بارودؤخى 
دةترسَيتء  هةإةشةية  لةم  بةآلم  كارَيك، 
بةجديش وةريدةطرَيت، وةك دةبينين ماليكى 
سةرؤك وةزيرانى عَيراق، سةردانى توركيا 
دةكات بؤ طفتوطؤ لةبارةى هَيَلى نابوكؤ، بةآلم 
دؤسيةيةشةوة  ئةم  لةبارةى  كة  دوورنيية 
ســةردانــةكــةى  كــة  بةتايبةت  ــت،  ــدوَي ب

راستةوخؤ لةدواى بآلوكردنةوةى راثؤرتى 
طروثى قةيرانى نَيودةوَلةتييةوةية. 

ثرؤذةيةكى  بــوونــى  ــى،  ــةآلت رؤذه
ئةو  طةر  ثَييواية،  رةتدةكاتةوةو  لةوجؤرة 
بواية،  بةدةر  «هةإةشة»يةك  لة  ثَيشنيازة 
هةرَيم  حكومةتى  باآلى  بةرثرسَيكى  ئةوا 
يان كةسايةتييةكى سياسيى ناودارى كورد 
ئةو ثَيشنيازةى دةكرد، بةآلم لة راثؤرتةكةى 
ئةو  ناوى  نَيودةوَلةتييدا  قةيرانى  طروثى 
كوردستان  ثَييباشة  كة  نةهاتووة  وةزيرة 

بلكَينرَيت بة توركياوة.

سةفين دزةيى: تةنيا ثةرلةمان دةتوانَيت بأيارى يةكطرتن 
لةطةأل توركيا تاووتوآ بكات

سةفين دزةيى
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هَيناو  خؤمان  بة  بإوامان  كاتَيك  هةر 
كة  ــي  زان خؤمان  هي  بة  ءآلتمان  خــاكء 
هةستمان كرد كة هونةرمةندانء رؤشنبيران 
هةمانكاتدا  لة  جةماوةرو  هةَلقوآلوي  زادةو 
بيروباوةإو  ثَيشإةوي  مةشخةألء  هةَلطري 
ضاوةكاني  رووناكي  فيكرو  رَينيشاندةري 
سةردةمانَيك  ضــؤن  وةكــو  هــةر  ميللةتة، 
ــنء بــةطــذاضــوونــةوةو  ــؤآلي ســةنــطــةري ث
طةلةكةمان،  دوذمناني  لة  طرتنبوو  هةَلوَيست 
يةك  زياتر  ــاران  ج لة  ئَيستاش  دةكــرَيــت 
هةر  بةرامبةر  لة  بن  هةَلوَيست  يةك  دةنطء 
زوَلمء زؤرَيك كة دةرهةق بة ميللةتء تاكي 
لةبيرمانة  هةموو  دةكرَيت...  كؤمةَلطةكةمان 
جياوازي  بة  يةكطرتوويي،  بة  ضــؤن  كة 
سةرسةخترين  بةطشت  بــيــروإامــانــةوة 
دةضووينةوة،  بيستةمدا  سةدةي  زؤرداري 
كةسمان لةوي ديكةمان نةدةترساين كةسمان 
هةَلي  ذيــان  رواَلةتةكاني  ــديء  ــةرذةوةن ب
ئةوةي  بةسةر  كةسمان  نةدةخةَلةتاندين، 
نةبووين،  سيخووإ  جاسووسء  ديكةمانةوة 
تيثةهونةرييةكان  شانؤكانء  سةر  هةردةم 
خؤشةويستي،  ـــز،  رَي ـــات  دةه جمةيان 

ثشتطرتني  ءةفــا  سيقةو  هيوا  راستطؤيي، 
يةكتر، هاوكاريء تةبايي هةموو ئةمانة لةذَير 
باَلي هونةردا لةسةر شانؤو لةسةر تابلؤكاندا 
لــةدواي  لةبيرتانة  ئــةرآ  دةبريسكانةوة.. 
تةواوبووني هةر شانؤطةرييةك جةماوةر بة 
سروودى هوتافكَيشان ضؤن هؤَلي شانؤكةيان 
بةجَيدةهَيَلَيت، ضؤن هونةرمةندانيان عةزيةت 
بةعسيان  تاريكةكاني  زيندانة  راثَيضي  دةداو 
هةذدة  لــةدواي  ئَيستا  بؤضي  ئةي  دةكــرد!! 
هةذدة  دواي  سةرفرازيي،  ئازادييء  ساأل 
ساأل لة حكومةتء دةسةآلتي كوردي، دواي 
سامناكترين  طةورةترينء  لةناوضووني 
رذَيمي سةردةم، داخةكةم نة جوانيمان ما، نة 
تةبايي،  نة  نة راستطؤيمان ما  خؤشةويستي، 
لَيرةو  سةرطةردانء  جؤرَيك  بة  يةكةو  هةر 
لةوآ بآلوو غةريب بة شارانء بة هةندةرانةوة 
كةس لةوي ديكة ناثرسَيت، كةس ئةوي ديكةي 

خؤش ناوَيت، كةسمان يةكتري ناناسينةوة..
فَيربوونةمان  نؤكةري  بة  ئاهؤي  ئةم 
ئةم خؤ بةكةمزانينةمان ماكي هةموو دةردو 
دةنكة  ئَيستا  بووينء  درةختَيك  بةآليةكمانة، 
شقارتة، بَلندطؤيةكي بةهَيزبووينء كةضي نة 
دةنطمان ماو نة رةنطمان، دةبَيت بثرسين بؤضي 
ءامان لَيهاتء كآ ءاي لَيكردين، ئةي خؤمان 
ضينء هونةرةكةمان ضيية؟ رَيكخراوةكانمان 
بؤ بةرذةوةندي كآ دامةزراو لة ثَيناوي ضيدا 
سثيمان  دةم  ئةوانةي  بوون  كآ  تَيكؤشي؟ 
لَيناينء  بؤ كردين؟ كآ رَيزي  بوونء ضييان 

كآ بَيإَيزي كردين؟
ئةو  بطاتة  هونةرمةند  بيري  كة  هةر 
ئاستةي كة دةنط هةَلبإَيتء بَلَيت: ئَيمة بووين 
لةطةأل ئازارو خةمي هاوآلتيياندابووين فَيرمان 
ساآلني  هةموو  دةكردين  فَيريان  دةكــردن، 
ــدا  ذووران لة  دانةبإاينء  لَييان  ثإمةينةت 
هونةرمةنداني  ــةوة  ئ بووين،  لةطةَلياندا 
خوَيناوييء  بةردةرطاي  كة  شَيوةكاربوون 
مةَلكةنديء  ديوارةكاني  سةر  نووسينةكاني 
ضوارباغيان  ســةرشــةقــامء  جــولــةكــانء 
ثيشاندةداين، ئةوة هونةرمةنداني موزيكبوون 
كة شيعرةكاني شَيركؤيان دةكردة كؤإاألء دألء 
هونةرمةنداني  ئةوة  دةهةذاندين،  دةروونيان 
شانؤبوون كة نةك لة شار، بةَلكو لة شاخيش 
سةدةهاو هةزارةها خةَلكء ثَيشمةرطةيان بؤ 

بةرطريء خةبات جؤش دةدا...
ئَيمة بؤضيء لة ثَيناوي ضيدا رَيطةبدةين 
نةخوَيندةوار  زاَلمي  خوَيندةوارو  خائيني  بة 
رَيزةكانمان تَيكبدةنء بة مشتآ دؤالري دزراو 

سوكمان بكةن.
دةبَيت هةموو درك بة راستيء حةقيقةت 
بكةين كة لة هةموو دةورو زةمانَيكدا خةَلكي 
كارة  ئةو  بآ  هةبووة،  خزمةتكار  نؤكةرو 
ثَينةكراوة،  ديكةيان  ئيشَيكي  هيض  نالةبارة 
ديارة لةناو ئَيمةي هونةرمةندانيشدا كةسانَيك 
هةبوون كة ئةم نؤكةرايةتيةيان قبوَلبووة، بآ 
ئاغا نةيانتوانيووة بذين، دةَلَين جارَيك (حةمةد 
ثيرو  نؤكةرَيكي  بة  موكرياني  ناوَيكي  ئاغا) 

(زورهاني) خؤي دةَلَيت:
تؤ ريشت سثييةو ثَيم شةرمة لة ثاشخانة 
دانيشةو  ديوةخان  لة  بخؤي،  من  بةرماوةي 
خدري  مام  بَينن،  بؤ  سينيت  مندا  لةطةأل  با 
ضيم  ئاغا،  ـ  دةَلَيت:  لةءةآلمدا  نؤكةريش 
ساَلةم  ضةند  ذياني  دةكةم  ثَيشكةشتي  هةية 
دةضم  باردةكةمء  ناضارم  دةنا  لَيمةطؤإة، 
تازة  دةذيم،  ديكةدا  ئاغايةكي  ثاشخانةي  لة 
بةرماوة خواردن  لة  دةستم  بة سةري سثي 

ثَيهةَلناطيرَيت.
بةَلَى ئةم ضيرؤكة ءاقعيةتَيكي زيندووي 
ئَيمةيةو ئةوةتا مام خدرةكانمان دةستييان لة 

بةرماوةى خواردن ثَيهةَلناطيرَيت.
ـــنـــدةوارانـــي خــؤشــةويــســت،  خـــوَي
ئَيستامان  دنياي  رؤشنبيرانى  هونةرمةندان، 
هةنطاو  نــوآ  ضةرخَيكي  طؤإاني  ــةرةو  ب
بزانن  تةماشابكةن،  بدةنء  سةرنج  دةنَيت، 
ضةرخي ئَيمة ضؤن ثاشةو ثاش دةطةإَيتةوة، 
بإيء  يةك  بيستء  سةدةي  لة  ساآلنَيكمان 
فةرمانإةواكانمان  سةرانء  عةقَليةتي  كةضي 
لَيسةندينةوة،  مةزنةكانييان  جــوانء  بةها 
كآ  بة  هةإاجةدا  مةزادخانةو  لةم  نازانين 
نيشتمانثةروةر؟  بَلَين  كآ  بة  خائينء  بَلَين 
نازانين بَيخاوةنين يان خاوةندار؟ نيشتمانمان 
هةية يان بآ نيشتمانين؟ ميوانين يان خاوةن 
ماأل؟ دارَيك بووينء ئَيستا دةنكة شقارتة! تؤ 
بَيينة  بثرسينء  بطرينةوة؟ دةكرآ  يةك  بَلَيي 

ءةآلم؟

ئاكامة  سةرةنجامء  لــةم  وردبينةوة 
دةَلَيم  من  ميللةتةكةمان!  ئَيستاي  خراثانةي 
ئَيمة خؤمان بةرثرسياري ئةم مةرطةساتةينء 

با كةسي ديكة تاوانبار نةكةين؟
ئَيمة يةكطرتوو نةبووينء رواَلةتةكاني ذيان 
هةَليخةَلةتاندين؟ سةرةتاي ئةم دةرةنجامةش 
لَيكهةَلوةشاني  ناتةباييء  بؤ  دةطةإَينمةوة 
ذيانء  بذَيوييء  خراثي  ديارة  ريزةكانمان؟ 
ئيحتيكاري  كة  كةسانَيك  بةدواي  راكردنمان 
دامودةزطا ئيعالميء هونةرييةكانيان كردووة، 
سةراثاي  كة  سياسييانةي  دَيوةزمة  ئةو 

ءآلتيان هةإاجكردين!
ضاوةإَيمان  نوآ  قؤناغَيكي  ثَيدةضَيت 
بكات! با ئَيمةش لةطةأل طؤإيني ئةو قؤناغةدا 
سةيري  هوشيارتر  دةكرَيت  بينةوة،  نوآ 
تةسكء  بيري  بة  با  بكةين،  رووداوةكـــان 
ثَيوانةي ناإاست ثَيشهاتةكان هةَلنةسةنطَينين، 
خؤكةإكردن،  ضاونوقانء  بَيت  بةس  ئيتر 
شةرمةزارييء  طرتن  ــآلوةوة  ك بة  دةســت 
شورةيية! دةبَيت بزانين كة ءةيشومةو بةآلي 
بة  سةر  رووتء  سةري  هةَليكرد  سياسيي 
كآلو بةيةكةوة دةسووتَينَيت، هةموو دةزانين 
زياتر  شةرمةزاريى  لة  جةماوةر  ثشتكردنة 

هيضى لَي سةوزنابَيت...
ئةطةر هةموومان دةنطمان بةرزنةكةينةوة 
راثةإيني رؤشنبيرييء هونةري بةرثانةكةين، 
هةروا  ديكةش  سةردةمَيكى  بؤ  دةبَيت  ئيدى 

كؤيلةو ضاو لة بةرماوة بين.

«دةبوو ئَيمة ثَيشأةو بين»

نةهرؤ سالَح دةلؤيي

هيوا دؤمان

لة مَيذووى هةموو ئةو نةتةوانةى كة 
شوَينكردنى  بَيسةرو  لةناوبردنء  تووشى 
هَيزة  ــت  دةس ــة    ب ــوون  ب خةَلكةكةى 
وةك  تؤقَينةرةوةكانةءة،  مافياو  فاشستء 
هةميشة  خؤيان  نةتةوةيى  هةَلوَيستَيكى 
بةجينؤسايدكردنى  بوونى  هةءَلى  لة 
بةطوَيى  بردنةكةيان  لةناو  كارةساتة 
جيهانيانداوة ءةك ئةرمةنىء بؤسنييةكان، 
جولةكةكانيشء  لةناوبردنى  روؤنداويىء 

سةدان كارةساتى
ــــردوو،  ــى راب ــان ــةدةك ــى س ــرؤي م
بةناو  لةقإكردنى  كورد  طةلى  لةناويشياندا 
شارؤضكةكانى  طوندء  هةموو  كة  ئةنفال 
لةطةأل خاكدا سوتماككرا لةاليةن دةسةآلتى 
رةطةزثةرست،  عةرةبى  دةستى  سةر 
زمانء  نةتةوةيىء  ناسنامةى  سإينةوةى 
فةرهةنطء كلتوورى تا بؤ جيهانى دةربإن 
كوردةوة  بةناوى  نةبووة  نةتةوةيةك  كة 
راثةرينء  ــةدواى  ل عَيراقدا،  ءآلتــى  لة 
كوردنشينةكانء  ناوضة  ئــازادكــردنــى 
سياسى  بــةإَيــوةبــردنء  ــى  ــةآلت دةس
لةساتى  خؤمانةوة،  ركَيفى  ذَير  كةءتة 
ذمارةى  ئيتر  راثةإين  دواى  رووداوةكةو 
ئةنفالدا  كارةساتى  لة  كوردةكانى  مرؤظة 
مرؤظء   (  ١٨٢٠٠٠) ذمــارةى  ثَيوانة  بة 
هةذماركران،  طوند   (  ٤٥٠٠) خاثوركردنى 
ءَيــردى  ثَيوانةييةبووة  ذمـــارة  ــةو  ئ
نةتةوةيةو  ئةم  تاكيكى  هةموو  سةرزارى 
مامة  تا  ثذاوةوة  زمان  مندالَيكى  لة  هةر 
خوَيندكاريكى  كةمةرضةماوة،  ثيرةيةكى 
ثلةى  بةرزترين  تا  ساوايان  باخضةى 
ثلة  لةطةأل   (١٨٢٠٠٠) ذمــارةى  خوَيندن 
ثلةى خوَيندندا زيندوو دةبووةوة، تةنانةت 
تؤماركرا،  ــةروةردةشــدا  ث سيستمى  لة 
تويذةرةوان،  نووسةرانء  هونةرمةندانء 
تةختةى  هــونــةرىء  بةرهةمى  لؤطؤو 
مؤزيكء  سؤزى  دةنطى  شانؤييةكانء 
هونةربَيذانء ضيرؤكنووسانء رؤمانةكان 
ضةندين  ذمــارةكــةن،  ثَيوانةى  شايةتى 
لة  ءيــذدان  خاوةن  بةرزو  هونةرمةندى 
ناوةوةو دةرةوةى هةرَيمدا ءةك ناسنامةى 
ئةنجامداوة،  ئةنفال  بؤ  كاريان  نةتةوةيى 
خامةى  خـــاوةن  ــةرى  ــووس ن ضةندين 
بؤ  تةليسماويان  هَيماى  ءَينةو  دةوَلةمةند 
لة ضةندين طؤشةى جياجياى  كارةساتةكة 

دةكردة  كارةسات  دواى  كارةساتء  ثَيش 
حاشا هةَلنةطرتنى ءنبوونى ئةو مرؤظانة.

ــةى دةســةآلتــة  ــان ــش ــؤزى دةروَي س
سياسييةكانى كورديش هةمان هةَلوَيستيان 
هةبوو تا كؤتايى بةإةشنووسى دةستوور 

هات.
رَيوإةسمى  لة  ئةمساَلداو  ٤/١٤ى  لة 
هَينانةءةى روفاتى (٨٧) مرؤظى ئةنفالكراو 
ذمــارةيــة  ــةو  ئ طةرميان  ــاوضــةى  ن بــؤ 
دادوةرة  تةنانةت  هةبوو،  هيشتابوونى 
كوردةكانيش كة ئامادةبوونى دادطايكردنى 
حاَلةكانيش  شايةت  بةعسء  سةرانى 
طشتيش  دادوةرى  ذمــارةبــوون،  هةمان 
ذمارةى  هةمان  عةرةببوو  رةطةز  بة  كة 
بةآلم  دةكردةءة،  تاوانباران  رووبةإووى 
ئةءةى جَيطةى شؤكء سةرسامى كردينء 
لةم ساتةءةختى هةَلبذاردنةداء دةنطدانيش 
بآلوكردنةوةى  لةكاتى  دةســتــوور  بؤ 
رؤذنامةيةكى  لة  دةستووردا  رةشنووسى 
داء   ٦/٢٣ رؤذى  هةءلَيردا  رةسميى 
(ضةندين  نــووســراوة  ديباجةكةيدا  لة 
ئةنجامدا،  قإكردنيان  كؤمةأل  بة  هةَلمةتى 
كة ثتر لة هةشت هةزار بارزانى طرتةوةء 
كة  هَينا  دوادا  بة  لةناوبردنى  ثرؤسةكانى 
بة ئةنفال ناوبرانء قوربانى ثتر لة هةشتاو 

دوو هةزار مرؤظى لَيكةءتةءة).
خةَلكى  نووسينة  ئةم  دةثرسم  من 
كوردو كةسوكارى ئةنفال ناخاتة طومانء 
تووشى شؤكء لة هةمانكاتيشدا دةسةآلتى 
كوردى ناخاتة ذَير ثرسيارةوة بةوةى كة 
(لةطةأل  بارزان  قوربانيانى  ذمارةى  ضؤن 
ئةمة  بارزان)  شةهيدانى  بؤ  رَيزم  سةرى 
هةموو  ثَيويستة  ميذووييةء  راستى 
بيطوازَيتةوة  ئةماناتةءة  بة  كورد  تاكَيكى 
ئةو  ــةك  ــاي دات ض  بة  ــؤنء  ض دةثرسين 
لة  ثشتإاستكردووةتةءةء  ذمارةيةتان 
ذمــارةكــةى  دةستووريشدا  ديباجةى 
تؤماركرا. ثرسيار لةوةداية، ئايا ءةزارةتى 
نةبووة؟  ئامادةبوونى  ئةنفال  شةهيدانء 
لة  ئةنفال  شةهيدانء  ياسايى  بةشى  يان 
ثةرلةمانى كوردستاندا ضؤن هَيشتيان ئةو 
تَيثةإَينرَيت،  بةسةرياندا  ميذوويية  هةَلة 
شــارى  تةنيا  كيميابارانى  ـــارةى  ذم
هةَلةبجةش تؤمارنةكرا كة سمبولى كوردة 
كارةساتة  سآ  ئةو  جيهاندا،  لة  ئيستا 
دةستوور  ماناى  نةتةوةيية،  ناسنامةى 
بةَلكو  نيية،  دةسةآلت  رؤذَيكى  ضةند  بؤ 

ءةك  دةكات،  ثةيإةى  نةوة  لةدواى  نةوة 
بة  ضى  لَييدةإوانَيت،  ثاراستنى  ضةترى 
سياسيية  ــةوارة  ق عَيراقء  دةستوورى 
ثاش  لة  دةَلَين  دذةكانتان  هاوثةيمانء 
رابردوو  ذمارةى  لة  ثاشطةزبوونةوةتان 
لةسةر  ثةناتانن  ثشتء  ميللةتةكةتان  كة 
ئاماذةتان  دةسةآلتةوة  ئَيوةى  ــردى  ءَي
عةيبَيكء  (سواربوون  ءتةنى  كورد  ثَيدا 
خؤتان  هةرءةك  عةيب)  دوو  دابةزينيش 
رؤذطارةء  خؤطونجانى  سياسةت  دةَلَين 
ئَيوة  الى  ضونكة  ثةيإةويبكةين،  ثَيويستة 
راستطؤيى درؤكردنة. ئةطةر ئةوة بإيارتان 
طرنطء  ثشكى  ئَيوةش  دةيسةلمَينن  بَيت، 
دةكةوَيتة  كوردتان  خةَلكى  ئةنفالكردنى 
ئةوانيش  هاوشانى  ثَيويستة  ئةستؤو 
هاوسؤزانى  ــارى  داواك ئَيوةش  دادطــاى 
ئةنفال  ضونكة  بَيت،  ئةنفال  كةسوكارى 

ناسنامةى هةموو تاكيكء نةتةوةيةكة. 
ئةركَيكى  ءةك  مــيــنــبــةرةوة  ــةم  ل
نةتةوةيى تاكَيكى خاونة ئةنفال هاواردةكةم 
كةسوكارى ئةنفال لة دةسةآلت خؤشمةبن، 
كةسوكارى  براو  خوشكء  دايكء  باوكء 
داواى  بزاننء  ئةءانى  ضاوى  لة  ئازيزتان 
بةثَيدانى  بكةنةوة،  ئةءان  زيندووى  حةقى 
دؤالرَيك  ضةند  يان  زةوي  مةتريك  ضةند 
خؤشةءيستانتان  كإينى  هؤكارى  نةبَيتة 
هةزيلء  كةسوكارتان  شَيوةية  ــةو  ب
ثرسيار  ــن،  ب ــوورى  ــت دةس بَيتؤمارى 
ساَلة  ضةندين  كة  بكةن  لةإاستييةكان 
ضؤنيان  دةســةآلتــة  حيزبةى  دوو  ئــةم 
الستيكى  ئةم  ئيستاش  تؤماركردوونء 
ئةو  تاكو  هَينا  كوَيوة  لة  خةتكوذانةءةيان 
بسإنةوة،  ئةنفال  بَيشومارةى  ــارة   ذم
ئةم  لةإَيطةى  بكةن،  راستييةكان  داواى 
دةستوورةءة خؤشةويستانء باوكء براو 
دايكء كةسوكارتان لةالتان دةبَيتة طومان 
بةوةى كامةيان تؤمارى دةستوور دةكات 
لة ناسنامةى بوونى ديباجةى دةستووردا، 
لة  ــم  هــةرَي ــوورى  ــت دةس ياساناسانى 
ثَيوةر حةقى  بة ض زمانَيكء كام  ثةرلةمان 
كوردتان  مرؤظى  هةزار  سةد  سإينةوةى 
دةدةنــةوةو  خةَلكى  ــى  ءةآلم ضؤن  داو 

ثَيوةرتان ضيية بؤ راستييةكان.
بؤ  ئةنفال  شةهيدانء  ـــى  وةزارةت
ئايندةدا  لة  ئةنفال  كارةساتى  ساَليادى 
رووبــةرى  لةسةر  زمانيك  ض  بة  ضؤنء 
ئاثؤرةى  ناو  طؤظارةكانء  رؤذنــامــةو 

كؤمةَلطةى  كــوردســتــانء  ــاوةرى  جــةم
ديكةى  ناوضةوكانى  شؤإشء  رزطارىء 
دةنووسنةوة  ذمارةيان  كام  كوردستان 
بةرضاو  خيزان  كام  ضانسى  حاَلةتةدا  لةم 
الستيكى  بة  ديكة  ئــةءانــى  ــت،  ــةوَي دةك
سإينةوةى دةستى خوَيندكاريكى باخضةى 
دَلنيابن  ــةآلم  ب دةيــســإنــةوة،  ســاوايــان 
خةتكوذانةوةكةى  الستيكى  ئةوخوَيندكارة 
بةرمبةر   لة  ضــاوى  ضونكة  ثيسناكات، 
مَيذووةء لةناو دَليدا تؤماركردووةء طةمة 
سياسيةكانى ئَيوةى لةال بةرجةستة نابَيت.

ــوورة لــةدواى  ــت ــةم دةس ــت ئ ــَي دةب
راثرسيدا  لة  سةركةوتن  بةدةستهينانى 
تاريكةكاندا  لة طؤشة  يان  بةديبكات،  كةس 
هــةتــاوى  طزنطى  ــا  ت ـــةن  دةك ــدى  ــون ت
كةسانة  بةو  ضى  دةسةآلت  بةرنةكةوَيت، 

دةَلَيت
لَيدةكردن،  كارةساتى  ثشتطيرى  كة 
لة  دةَلَين  ميديايانة  رؤذنامةء  بةو  ضى 
سنطَيكى  بة  هةميشة  ضاوثيكةوتنياندا 
دةكرد  هاوارتان  بةرز  دةنطى  بة  كراوةو 
مرؤظى  هـــةزار  دوو  هةشتاو  ســةدو 
كوردمان لة ناوضوون هةراى بة ناساندنء 
دةَلَين  ئيستاش  ــرد،  دةك جينؤسايدتان 
دةكرد،  ثَيويستى  ءا  سياسةتةء  طةمةى 
طةر الى ئَيوة راستى بَيبةهابَيت الى ئةوان 
ئةوة   بةدةردةخات،  ئايندة  رووى  راستى 

مَيذوووةو دةبَيتة سةرضاوةى كاركردن. 
دةَلــَيــن  كــة  خؤتانة  ســووربــوونــى 
لة  دةبــووايــة  هةمووانين  ضةترى  ئَيمة 
داواى  بةعس  سةرانى  دادطايكردنةكانى 
ئةو  قإكردنى  لــةنــاوبــردنء  ضَونَيتى 
مرؤظانةتان دةست بكةءتايةء سووربوونى 
خؤتان لةو بارةيةءة بةردةوام بوواية، هةر 
وةك ضؤن هتلةريةكانى هاوإَيى (سةدام ) 
ميذوونووسان ئاماذة بةوةدةكةن، بةهؤى 
سابوونء  دروستكردنى  طازىء  كورةى 
جولةكةكان  تَيزابدا  لةناو  تواندنةوةيان 
داواى  ميللةتيش  ئــةطــةر  ــران  ــاوب ــةن ل
سوورتربووناية  ئَيوة  بكرداية  سازشى 
دياردةكةوت،  بة  ضارةنووسين  مافى  تا 
لة  هةَلةبجةت  ئةنفالء  دادطايكردنى 
تاكو  بوواية  الهاى  نَيونةتةوةيى  دادطاى 
جيهان  بة  كارةساتةكانمان  قورسايى 
ثاسةنط بكرداية، ئَيمةش ضيمان كةمتربوو 
لة بؤسنيةكان، بةآلم راستة ئةوان خاوةنى 
داخوازييةكانى  سووربووى  دةسةآلتَيكى 

خــاوةن  ئَيمةش  ــةآلم  ب نةتةوةكةيانن، 
ناكارامةين.   دةسةآلتَيكى 

ســوورء  تــاراى  طةرميانى  مريةم 
مةثَيضةرةوة  بووكَينيت  ثرياسكةى 
شؤإشى  ضــاوةإوانــى  كضة  لةبةريبكة، 
طزنطى  بسإةوةو  ضاوةإوانيةكةت  تؤش 
دةستوور ئةوانةى ئَيوةى زيندووكردةوةء 
ــــةآلت  ـــدؤم دةس ـــران ـــف ــــــةدواى ري ل

شادتاندةكات.  
ــز بــة كــارة  ــةإَي هــونــةرمــةنــدانــى ب
لؤطؤ  ئةء  بضنةوةو  هونةرييةكانتاندا 
لةء  باستان  كة  هونةريانةى  بةرهةمة 
ذمارة  ئةم  بيسإنةوةو  دةكرد  ذمارةية 
نوَيية تؤماربكةن، شانؤكاران مؤزيك ذةنء 
ئاوازدانةران ئَيوةش ءةك ئَيمة بة خؤتاندا 
ناو  تورهةَلدةنة  بةرهةمةكانتان  بضنةءة، 
زبلخانةى ميذووى درؤزنى تؤماركردنةوة، 
ئةطةر  ئَيوةش  هونةرمةندان  رَيكخراوى 
كةءاتة  قبوَلبكةن،  دةستوورة  ئةءديباجةى 
هةذدة ساَلة ئَيوةش ءةك رَيكخراو تووشى 
راسطؤنين،  ــوونء  ب ميذوويى  هةَلةى 
لةطةأل  رَيكخراوةيى  هةَلسوكةءتى  لة 
هةموو  ضوو  بيرتان  خؤتاندا،  ئةندامانى 
رؤذى  نزيكبوونةوةى  لةكاتى  ساَلَيك 
هونةرمةندانتان  بانطةءازى  كارةسات 
دةكرد بؤ بةشداريكردنى رَيو رةسمى ئةء 
بة  يادة، ضونكة هةميشة هونةرمةند خؤى 
ئةمةش  دةزانىء  يادكردنةوةكة  ثَيشةنطى 
زمان  بَيجوداى  هونةر  كة  روانطةيةى  لةء 
لة  راستييةكانة  رووى  طةياندنى  حالى 
قةَلةمى  نووسةرانى خاوةن  ناخى مرؤظدا، 
ئَيوةش  نازانن  ئةركى  بة  ئةطةر  بةهَيز 
هةرضى  بضنةوةء  قةَلةمةكانتاندا  بة 
زةخيرةيةكى تؤماركراوى خؤتان هةية بةء 
بؤ  دإاندنىء  بكةءنة  ثَيشوودا  ذمارةيةى 
تةنةكةى زبلخانةى ميذوو تورى هةَلدةنء 
خؤتان  ناخى  هةستء  ديكة  جاريكى 
بيالوَيننةءة.  نوَييةدا  ذمارة  ئةم  لةطةأل 
كة  بهينينةءةء  خؤماندا  بة  سةبوريمانى 
رؤذى  نةرمكردء  دةسةآلتى  دَلى  خودا 
دةكاتة  بؤ  ءةهمان  سؤزى  تةمى  تاريكى 
ئاشنامان  راستييةكان  بةرةهاى  عةقألء 
دةكةن، لة دةستووردا حةقى ئةنفالةكانمان 
بؤ تؤماردةكةنء تةرحء جةمعى نوَيمان بة 
ئةنفالكراوانةوة  ئيسكء ثروسكى ونبووى 
دوورمان  سياسى  هةراى  لة  دةكةنء  بؤ 

دةخةنةوة.

١٨٢٠٠٠-١٠٠٠٠٠ = ٨٢٠٠٠ باقيات
بة دةستوور ءةهمى ئةنفالةكان راستدةكةنةوة!
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منصور  المندالوي

جوآلندنى  بة  دةبةخشَيت  وزة  ملمالنآ 
ثَيشكةوتنة.  داهَينانء  سةرضاوةى  كة  طؤإان 
فةلسةفةى نوآ دةَلَيت: «سةرجةم شتةكان لة 
وةزعى بةيةكداضوونء كارلةيةككردن (تشابك 
وتفاعل)ء دذايةتى بةردةوامن» لةمإووةوة هَيطأل 
ثَيكهاتةى  قووآليى  لة  شتَيك  «هةموو  دةَلَيت: 
خؤيدا  هةَلطرى دذةكةيةتى، بؤية بوونى شت 
لة بوونى دذةكةيةتى». بةهؤى كارلةيةككردنء 
ئةم  دذةكان  يةكترى  دذايةتيكردنى  ملمالنآء 
سروشتة طةشةدةكاتء بةرةوثَيش دةإواتء 
ملمالنَيى  كارلةيةككردنء  ســةرضــاوةى 
سةرةكى  بنةماى  جوآلندن  بؤية  جوآلندنة، 
وةستانيش  نوَيكردنةوةيةكة.  طؤإانء  هةموو 
شتةكانى  طةندةَلبوونى  بؤطةنيىء  ــاى  وات
بةردةوامبوونى  نهَينى  لةمإووةوة  سروشتةء 
بة  بةندة  شارستانييةت  ذيــانء  سروشتء 

جوآلنةوة.
ملمالنَيى  ــة  ل كــؤمــةآليــةتــى  ــى  ــان ذي
بةآلم  ثَيكدَيت،  تايبةتةكان  بةرذةوةنديية 
لةم  دةبَيت  سوودمةند  طشتيى  بة  كؤمةَلطة 
ملمالنَيية، سةروةتء سامانى كؤمةَلطة لةإووى 
سياسيىء كؤمةآليةتىء زانستيء ئابورييةوة 
طةشةدةكاتء بةرةوثَيش دةإوات، ملمالنآ بة 
طشتى اليةنى سلبي خؤى هةية، بةرذةوةنديى 
هةندَيك كةس دةبَيتة قوربانيى ئةم ملمالنَيية، 
بةآلم كؤمةَلطة بةطشتى لة كؤتايى ملمالنَيكةدا 

سوودمةندة.
هَيزى  ـــةدوو  ب ثَيويستى  كؤمةَلطة 
بارءدؤخةكة،  طؤإانى  بؤ  هةية  كؤمةآليةتى 
ثَيكدَيننء  ثارَيزطاران  بةرةى  يةكةم  هَيزى 
ثَيشكةوتنخوازان  بةرةى  دووةميش  هَيزى 
نوَينةرايةتى  دةسةآلتداران  هةردةم  ثَيكدَينن، 
بارءدؤخةكةش  راطرتنى  دةكةنء  ثارَيزطاران 
لة بةردةوامبوونيان لةسةر كورسى دةسةآلت 
بةرهةَلستكارانى  نةيارانء  بةرجةستةدةبَيتء 
ثَيشكةوتنخواز  طؤإانء  هَيزى  دةسةآلتداران 
ثَيكدَيننء هةَلةكانى دةسةآلتدارانء كورتهَينانى 
خزمةتكردنى  لة  حكومييةكان  دامــودةزطــا 
هاوآلتييان بيانووى سةرةكى بةرهةَلستكارانةء 
لةنَيوان  سياسيية  ملمالنَيى  ئاطرخؤشكةرى 

جةمسةرةكانى سياسيى وآلتدا.
لةنَيو  ئايينة ئاسمانييةكان  بآلوبوونةوةى 
رَيطةى  هةمان  مرؤظايةتييةكاندا  كؤمةَلطة 
ديانةتى  جووةكانء  ديانةتى  طرتبوون،  لةبةر 
ئةم  سةرجةم  ئيسالمي،  ديانةتى  مةسيحىء 
ديانةتة ئاسمانييانة كؤمةَلطةكانى مرؤظايةتييان 
يان دوو جةمسةرةوة،  ثارضةوة  بة دوو  كرد 
سةبارةت  طؤإانخوازةكان،  ثارَيزطارانء 
(د.خ)  محةمةد  ثَيغةمبةر  ئيسالم  ديانةتى  بة 
بوو،  خوايى  ئاسمانى  نامةيةكى  ــاوةن  خ
لةهةمانكاتدا خاوةن شؤإشَيكى كؤمةآليةتىء 
شؤإشة  نامةء  ئةم  بووة،  طةورة  ئةخالقيى 
بةرهةَلستكارانء  جةمسةرى  طــةورةيــة 
نةيارانى دةسةآلتى قوإةيش بة سةرؤكايةتى 
خاوةن  جةمسةرى  كة  بوو  سوفيان  ئةبو 
خَيَلةكيى  دةسةآلتى  طةورةء  بةرذةوةنديى 

قوإةيش نواند.
طةورانة  طؤإانكاريية  ئــةم  مــَيــذووى 
ئايندة  سةركةوتنء  كة  دةريانخستووة 
كؤمةَلطةش  هةر  طؤإانةء  هَيزى  بؤ  هةردةم 
طؤإانكارييةكان،  ئةنجامى  لة  سودمةندبووة 
هةندَيك  خوَينإشتن.  قوربانيدانء  سةرةإاى 
لةكاتى  دةَلَين  مَيذونووسةئيسالمييةكان  لة 
عةلى  كــوإى  حوسَينى  ئيمام  دةرضــوونــى 
عَيراق  بةرةء  مةدينةوة  لة  تاليب  ئةبو  كوإى 
بة  دذ  شــؤإش  بةرثاكردنى  مةبةستى  بة 
تووشى  موعاوية،  كوإى  يةزيدى  حوكمى 
كوإى  عومةرى  كوإةكةى  تووشى  بة  بوو 
خةتاب، كوإةكةى عومةر روويكردة حوسَينء 
ثَييوت: «أناشدك يا أبا عبداهللا أن ال تفرق جماعة 
وتى:  وةآلميدايةوةء  حوسةينيش  املسلمني»، 
لنصرني».  حيا  أبوك  كان  لو  عمر  ابن  يا  «واهللا 
بؤضوونى  دوو  وةآلمدانةوةية  قسةء  لةم 
ئاين  يةكةميان  بؤدةردةكةوَيت،  ئيسالميمان 
تةفسير دةكات كة شؤإشَيكى بةردةوامة دذ بة 
ضةوسَينةرء زاَلمةكانء بؤضوونةكةى ديكةش 
ئاين تةنيا بة خواثةرستنء يةكَيتى كؤمةَلطةى 

ئيسالمى تَيدةطات.
دوو  ــةم  ئ ســةردةمــةكــانــدا  هةموو  لة 
زاَلمى  بة  دذ  شــؤإش  هةبووة،  بؤضوونة 
يةكَيتى  لة  ثارَيزطاريكردن  ستةمكارء 
خواى  ثَيغةمبةرانى  هــةردةم  كؤمةَلطةء 
بة  دذ  شؤإش  جةمسةرى  سةرؤكى  تةعاال 
ستةمكاران بوون. قورئانى ثيرؤز بةإاشكاوى 
ئاماذة بةم واتاية دةكات «كان الناس أمة واحدة 
فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
اختلفوا  فيما  الناس  بني  ليحكم  باحلق  الكتاب 
ما  بعد  من  أوتوه  الذين  إال  فيه  اختلف  وما  فيه 

جاءتهم البينات بغيا بينهم...» سورةتى (البقرة) 
تةعاال  خواى  شَيوةية  بةم   –  ٢١٣ ئايةتى   –
(د.خ)  محةمةد  كة  دايةوة  قوإةيشى  وةآلمى 
كة  قوإةيشةوة  لةاليةن  تاوانباركرابوو  بةوة 
تَيكدةرى قوإةيشةكانة. بةهةمان شَيوة ئينجيل 
لة زمانى عيساوة (سآلوى خواى لةسةربَيت) 
سالما؟  االرض  ألمنح  أتيت  «أحتسبونني  دةَلَيت: 
بة  سةبارةت  واالنقسام...»  الصدام  هو  امنا  كال 
ملمالنآ لةنَيو كؤمةَلطةى مرؤظايةتى، بةطشتى 
خوا لة قورئاندا دةفةرموَيت: «... ولوال دفع اهللا 
الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض ولكن اهللا 
ذو فضل على العاملني» سورةتى (البقرة) ئايةتى 
ملمالنآ  سروشتى  ثيرؤزة  ئايةتة  ئةم   .٢٥١
لةنَيو تاكةكانى كؤمةَلطةى مرؤظايةتى ئاشكرا 
دانيشتووانى  نةبواية  سروشتة  ئةم  دةكاتء 
كؤتايى  ــانء  دةذي طةندةَليدا  لة  زةوى  سةر 
زةوى.  لةسةر  ذيانة  لةناوضوونى  طةندةَلييش 
دةكات  ثَيويست  كؤمةَلطة  سروشتى  بؤية 
بونياتنراو بَيت لةسةر ملمالنآء دذايةتيكردنى 
سروشتيية  ئاسمانىء  فةلسةفة  ئةم  دذةكان، 
فةلسةفةى جةبرى ئومةوييةكانء عةباسييةكان 
ئاشكرادةكات،  مرؤظ  ئازاديى  رةتدةكاتةوةء 
ضونكة سروشتى ملمالنآ ثَيويستى بة ئازاديى 
دةبَيت  يان  دةكات  مرؤظ  عةقَلى  بإياردانى 
مرؤظ جَيطةى ثرسينةوة نةبَيت لةو كارانةى 
ئةنجامياندةدات، ئةم بؤضوونةشى طونجاو نيية 

لةطةأل ثرسينةوةى دونياء ئاخيرةت.
بيركردنةوةء  ئــازاديــى  بةبآ  ــرؤظ  م
كؤيلةيةتى،  روودةكاتة  بؤضوون  دةربإينى 
تاعةتى بآ بيركردنةوةء بةم شَيوةية دةضَيتة 
بيركردنةوة  بآ  تاعةتى  ئاذةأل، ضونكة  دؤخى 
ئةم  نييةء  عةقأل  بةكارهَينانى  بة  ثَيويست 
جؤرة تاعةتةش تايبةتمةندة بة ئاذةأل نةك بة 
مرؤظ، ئةطينا لةكاتى بةكارهَينانى عةقأل بةبآ 
ئاشتييانةى  بةإَيطةى  بيربؤضوون  ئــازادى 
ناضاردةكرَيت  ــرؤظ  م ديموكراسييةوة 
دةربإينى  بؤ  هةَلبذَيرَيت  توندوتيذى  رَيطةى 
بة  لةكؤتاييدا  إَيطةيةش  ئةم  بؤضوونةكانى، 
البردنى دةسةآلتى زةوتكةرى ئازاديى كؤتايى 

دَيت. 
ملمالنَيى  بناغةى  بـــةردى  ــى  ــازادي ئ
لة  ــرؤظ  م بةرثرسَيتى  كؤمةآليةتييةء 
سياسيىء  جــوآلنــةوةى  كــارء  ئةنجامدانى 
رةفتار  بإيارء  عةقألء  ئازادى  لة  كؤمةآليةتى 
ئاينة  سةرجةم  بؤية  ســةرضــاوةدةطــرَيــت، 
ئازاديى  دانراوةكان  فةلسةفة  ئاسمانييةكانء 
بؤ  ثَيويست  سةرةكى  بةمةرجى  ــرؤظ  م
لةمإووةوة  دادةنَينء  بةرثرسَيتى  هةَلطرتنى 
وتةيةك  هةر  وتنى  لة  نيية  بةرثرس  مرؤظ 
يان ئةنجامدانى هةر كارَيك ئةطةر ئةو وتةية 
يان ئةو كارة هةَلقوآلوى بإيارى عةقَلى ئازادء 
ئازاديى  ضونكة  نةبَيت،  مــرؤظ  هوشيارى 
بةرثرسَيتى  دروستبوونى  ثَيشةكى  مةرجى 
مرؤظة بةرامبةر ياساء ئةخالقء خواى تةعاالء 
ويذدانى خودى مرؤظء كؤمةَلطة، ئازاديى بةثَيى 
ئةم بؤضوونة ئةو كارة ئازادانة دةطرَيتةوة كة 
لة ئيرادةى هؤشيارء بةئامانج لةاليةن خاوةن 
بكةرى  لةسةردرابَيت،  بإيارى  ئازاد  عةقَلَيكى 
كارةكةى،  ئامانجى  بة  هؤشيارة  كارة  ئةو 
رةوشتء  دروستبوونى  بنةماى  ئازادى  بؤية 
بة  دذة  ئازادى  مرؤظايةتيية،  بةرزى  بةهاى 
سةثاندن (احلرية ضد اجلبر)، ضونكة بةرثرسَيتى 
سةرضاوةى راستةوخؤى رةوشتةء ئازادييش 
بنةماى  ئازاديى  بؤية  بةرثرسَيتيية،  بنةماى 
ئةخالقةء فةلسةفةى جةبرى بنةماى كؤيلةتىء 

جةبريية  فةلسةفة  ئةم  مرؤظةء  بةدإةوشتى 
ثوضةَلدةكاتةوةء  عةقأل  مرؤظء  مرؤظايةتى 

بةدإةوشتى بآلودةكاتةوة.
بنةماى  ــى  ــازادي ئ ــةوة  ــةي ــط روان ــةم  ل
بنةإةتييةكانى  مافة  هةروةها  مرؤظايةتيية، 
بةرجةستةكردنى  ضةسثاندنء  بؤية  مرؤظ، 
تاكةكانى  تَيكؤشانى  خةباتء  بة  ثَيويست 
مرؤظايةتى  كؤمةَلطةى  سةرجةم  كؤمةَلطةيةء 
بةطشتى، ضونكة بةبآ ئازاديى مرؤظ ناتوانَيت 
سوود لة تواناكانى خؤىء كؤمةَلطةء سروشت 
هؤى  دةبَيتة  بنةماية  ئةم  زةوتكردنى  ببينَيت، 
ثوضةَلكردنةوةى تواناكانى عةقألء ثةككةوتنى 
نةبَيت  داهَينانيش  ئةطةر  داهَينان،  تواناى 

كؤمةَلطة روودةكاتة طةندةَلىء ثوكانةوة.
طةورةكانى  شؤإشة  هؤيانة  ئةو  لةبةر 
جيهان وةكو شؤإشى فةرةنساء شؤإشةكانى 
ئينطليزةكانء شؤإشى سةربةخؤيى طةورةى 
بوون،  ئازاديى  دروشمى  هةَلطرى  ئةمريكا 
ضونكة ئازاديى بنةماى كؤمةَلطةى مرؤظايةتى 
ثَيكدةهَينَيت، بةديهَينانى ئةم بنةماية ثَيويستى بة 
سيستمَيكى سياسيىء كؤمةآليةتىء ئابوورىء 
بتوانَيت  سايةيدا  لة  مرؤظ  كة  رؤشنبيريية 
بةمةرجَيك  بةكاربهَينَيت،  تواناكانى  سةرجةم 
نةبَيتة هؤى ثةكخستنى تواناى مرؤظَيكى ديكة. 
لة ئةنجامى تَيكؤشانى سياسيىء رؤشنبيريى 
قوربانيدانى  مرؤظايةتىء  درَيذخايةنى 
مرؤظ  سياسيى  عةقَلى  طةالن،  بَيسنوورى 
واتة  ديموكراسي،  داهَينانى سيستمى  طةيشتة 
حكومةتة  ئةو  سيستمة  ئةم  طةلء  حكومةتى 
دةطرَيتةوة كة تاكةكانى كؤمةَلطة هةَليانبذاردووة 
هةَلبذاردنى  سندوقةكانى  دةنطدانى  لةإَيطةى 
نوَينةرانى طةل لة ئةنجومةنى نيشتمانى وآلت، 
كة لة ئةركة سةرةكييةكانيدا دانانى حكومةتء 
حكومةتة،  بــةو  طةلة  متمانةى  بةخشينى 
لَيثرسينةوةى حكومةتة  بة  هةستان  هةروةها 
بةشَيوةى تاك يان كؤ (لَيثرسينةوة لة وةزيرَيك 
واتة سةرجةم  بةكؤ،  حكومةت  ئةندامانى  يان 
وةزيرانيشةوة)  ــةرؤك  س بة  ــرةكــان  وةزي
ثَيشنيازكردنى  ياساكانء  دانانى  لة  جطة 

ئةو  بةثَيى  دةستوور  دانانى  يان  دةستوور 
دةسةآلتةى كة ئةنجومةنى نوَينةران هةيةتى. 
هةَلبذاردنى  تةنيا  هةر  ديموكراسى  سيستمى 
سةرؤكى  نيشتمانىء  ئةنجومةنى  ئةندامانى 
وآلتان نيية، بةَلكو سةرجةم بوارةكانى ذيانى 
ثارَيزطاريكردن  وةكو  لةخؤدةطرَيت،  كؤمةأل 
جؤراوجؤرةكانى  ئازاديية  بةكارهَينانى  لة 
مافء  وةك  بنةإةتييةكانى  مافة  مــرؤظء 
بؤضوونى  دةربإينى  بيركردنةوةء  ئازاديى 
سياسيىء كؤمةآليةتىء رؤشنبيريىء بوون بة 
ئةندام يان ثَيكهَينانى سةنديكاء ثارتى سياسىء 
ثؤستة  سةرجةم  بؤ  خؤثاآلوتن  دةنطدانء 
سياسىء ئيداريىء هونةرييةكان بةثَيى مةرجة 

ياساييةكانى خؤثاآلوتنء وةرطرتنى ثؤست.
سياسى  ملمالنَيى  ديموكراسى  سيستمى 
لةنَيو تاكةكانى كؤمةَلطةء ثارتة سياسييةكانىء 
حكومةت  بةرهةَلستكارانى  نةيارانء  مافى 
مسؤطةردةكات،  نوَينةران  ئةنجومةنى  لةنَيو 
ديموكراسى  سيستمى  ثرؤسةء  لةبةرئةوةى 
هَيزى  بوونى  بة  دةبَيت  بةرجةستة  بةطشتى 
ثةرلةمان،  لةنَيو  حكومةت  بةرهةَلستكارانى 
كاروبارى  بــةدواداضــوونــى  لَيثرسينةوةء 
حكومةتء ضاودَيريكردنى ضؤنَيتى ئةنجامدانى 
ئةركة حكومييةكانء دةوَلةت بة طشتى ئةركى 
هةروةها  ثةرلةمان  لة  نةيارانة  سةرةكى 
ثإكردنةوةى  ياساكانء  لة  رةخنةطرتن 

يان  بةندةياساييةكان  كةموكوإييةكانى 
نوآ  ياسايى  ثــرؤســةى  ثَيشكةشكردنى 
بةرهةَلستكارانة  نوَينةرانى  سياسيى  ئةركى 
ديموكراسى  سيستمى  تةنانةت  ثةرلةمان،  لة 
كؤإو  ثةرلةمان  ئةندامانى  بة  رَيــطــةدةدات 
بؤ  ئةنجامبدةن  جةماوةريى  كؤبوونةوةى 
جؤراوجؤرةكانى  بؤضوونة  روونكردنةوةى 
مةبةستى  بــة  ــةمــان،  ــةرل ث لــة  ــةران  ــن ــوَي ن
دروستكردنى هةَلوَيستَيكى جةماوةريى طشتيى 
سةبارةت بة ضارةسةركردنى كَيشة سياسيية 
نةتةوةيىء  ــةإووى  ل ضارةنووسسازةكان 

نيشتمانييةوة.
هةرَيمى  لــة  ديموكراسى  ثــرؤســةى 
كوردستان هةر لة سةرةتاوة تووشى شكست 
بوو بة ثَيكهَينانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
ثةنجا بة ثةنجا لةنَيوان (ى.ن.ك)ء (ث.د.ك)دا، 
ئةمجؤرة دابةشكردنة بوو بةهؤى بإينى القى 
القى  ئةويش  ديموكراسى،  دووةمى سيستمى 
لة  حكومةتة  نةيارانى  يان  بةرهةَلستكارانة 
سةرةكى  حيزبى  هةردوو  ضونكة  ثةرلةمان، 
ببن  هيضيان  رازينةبوون  كوردستان  هةرَيمى 
هةردوو  بةَلكو  ثةرلةمان،  لة  بةرهةَلستكار  بة 
اليان ئارةزووى تونديان هةبوو بؤ وةرطرتنى 
دةسةآلت، بؤية ثرؤسةى ديموكراسى هةرَيمى 
شةإى  بة  لةدايكبوو،  شةليى  بة  كوردستان 
ناوخؤييش ئةو القةى ديكةيش شكاء بؤ خؤى 
هةردوو  ئةوةى  بآ  لَيبإا،  جووَلةى  دانيشت، 
بةزةييان  دةسةآلتء شةإكةر  اليةنى خاوةن 
طةلى  كة  بَيتةوة  بَيضارةية  نوآء  ثرؤسة  بةم 
كورد لة كوردستانى عَيراق ثتر لة هةشتا ساَلة 

تَيدةكؤشَيت بؤ طةيشتن بةم ئامانجة.
ثرؤسةى  لةباربردنى  ــى  ــارودؤخ ب
كورد  ئيدارةكةى  جووتة  ديموكراتييةتء 
رذَيمى  ــى  رووخــان تاكو  ــوو  ــب ــةردةوام ب
ديكاتؤرى سةدام حسةين بة بةشداريكردنى 
رذَيمى  بة  كؤتاييهَينان  ثرؤسةى  لة  كورد 
عَيراقى  دةوَلةتى  بونياتنانى  ديكتاتؤرييةتء 
ديموكراسى.  سيستمى  بنةماى  لةسةر  نوآ 
نوَييةء  وةزعة  بةم  بوو  دَلخؤش  زؤر  كورد 

تَيكؤشانى  رةنجء  ئةنجامةكانى  ضاوةإوانى 
دةوَلةتَيكى  ثَيكهَينانى  بؤ  عَيراق  طةالنى 
كة  بةشَيوةيةك  عَيراق  لة  نوآ  ديموكراسى 
بة  بطةن  مافخوراوةكان  ثَيكهاتة  سةرجةم 
مافء هةقى خؤيان بة رَيطةى ئاشتىء برايانةء 
هَيزةكانى  ضةترى  لةذَير  ديموكراسييةوة. 
هةندَيك  بةريتانياء  ئةمريكاء  هاوثةيمانى 
وآلتى ديكةء بإيارةكانى ئةنجومةنى ئاسايش 
ئةنجومةنى  عَيراق  بارودؤخى  بة  سةبارةت 
نوَينةرانى عَيراق ثَيكهاتء حكومةتى عَيراقى 
نوآ بة بةشداربوونى حيزبة كوردستانييةكانى 
عَيراقء زؤربةى هةرة زؤرى حيزبة عةرةبيية 
لة  هةَلبذاردن  بةهةمانشَيوة  عَيراقييةكانء 
لةثاش  ئةنجامدرا،  كوردستانيش  هةرَيمى 
بة  دانى  عَيراق  نوَيى  دةستوورى  ئــةوةى 
فيدراَلييةتى عَيراقدا ناو هةرَيمى كوردستانى 
ئةمجارة  ثَيكرا.  رةسميى  ئيعترافى  عَيراقيش 
يةكطرتوى  ليستى  بــة  حيزب  ـــةردوو  ه
هةردوو  بةشدارى  كوردستان  هاوثةيمانيى 
هةرَيمى  طشتىء  بة  عَيراق  هةَلبذاردنى 
هةرَيميش  حكومةتى  كردء  كوردستانيشيان 
بة هاوبةشى ثَيكهَينرا بةبآ بوونى نوَينةرانى 
نيشتمانى  ئةنجومةنى  لة  بةرهةَلستكاران 
كوردستان، واتة طةإانةوة بؤ ثرؤسة كؤنةكةى 
عةرةب  كوردستانء  ناوخؤى  شةإى  ثَيش 
كورديش  بة  االول)ء  املربع  الى  (العودة  وتةنى 

كة  جاران،  شةلةكةى  ديموكراتيية  ثرؤسة 
شةإى ناوخؤى كوردستان دةرئةنجامةكةى 

بوو. 
لة  حيزبايةتيكردن  بارى  بة  سةبارةت 
هةرَيم، كاديرة حيزبييةكانى هةردو حيزب هةر 
وةك فةرمانبةرى حكومييان لَيهاتووة، بوون 
تَيكؤشةر  بة  نةك  حيزب  مووضةخؤرى  بة 
لةثَيناو مافة رةواكانى طةلى كورد، فةرمانبةرء 
تَيكؤشةر جياوازييان زؤرة، لةاليةكى ديكةوة 
ملمالنَيى كؤنى ذَيربةذَيرى ساَلى شةستةكان 
كاربةدةستانى  لةنَيوان  بــةردةوامــة  هةر 
حكومةتء ئةندامانى ئةنجومةنى نيشتمانىء 
ئةم  سةرجةم  حيزبييةكان.  رَيكخستنة 
بارودؤخةء سروشتى خَيَلةكي سةركردايةتى 
بةدةردةخات  فةرمانإةوا  حيزبى  هــةردوو 
دةستبةردارى  قبوَلناكةن  كاميان  هيض  كة 
حكومةت بنء ببن بة بةرهةَلستكارى حكومةت 
لة  ديموكراتيةت  ثرؤسةى  ثةرلةمانء  لة 
رزطاريبكةن  يان  زيندووبكةنةوة  هةرَيم 
بآ  بةرهةَلستكاريىء  بــآ  ئيفليجى  لــة 
رةخنةطرتنء بآ لَيثرسينةوة، ئةم بارودؤخة 
كؤمةآليةتىء  حيزبىء  ئيداريىء  سياسىء 
ثرؤسةى  تةنيا  نةك  رؤشنبيريية  ئابوورىء 
لةباربردووة،  كوردستان  لة  ديموكراتييةت 
سروشتء  شَيواندنى  مايةى  بووةتة  بةَلكو 
كورد  طةلى  سياسيى  خةباتى  ئةخالقيةتى 
كوردايةتىء  رؤشنبيريى  بآلوكردنةوةى  لة 
بؤ  طةل  رةواكانى  مافة  لة  ثارَيزطاريكردن 
هاوآلتييان  لةسةر  زانيارى  كؤكردنةوةى 
لةذَير ضةترى دةزطا موخابةراتيية حيزبييةكان 
حيزبيية  سةركردة  مانةوةى  ثاراستنى  بؤ 
طةورةكان لةسةر كورسى دةسةآلتى حيزبىء 
خاوةن  بة  دونيا  وآلتانى  هةموو  حكوميى. 
ناديموكراسييةوة  ديموكراسىء  سيستمى 
خاوةن دةزطاى ئةمنيى ناوخؤيى نةتةوةيىء 
طةل  نيشتمانء  خاكى  لة  ثاراستن  هَيزى 
ض  سةربة  داطيركةر  هَيزَيكى  هةر  بة  دذ 
بَياليةنن  هَيزانة  دةزطاء  ئةم  بَيت،  دةوَلةتَيك 
سياسييةوة  ئايدؤلؤذياى  حيزبىء  لةإووى 
وآلت  سياسى  دةسةآلتى  رَينمايى  فةرمانء 
سنوورى  ثاراستنى  لةإووى  بةجَيدةهَينن، 
ثارَيزطاريكردن  نيشتمانء  خاكى  وآلتء 
مافةكانى  ئازاديىء  كؤمةَلطةء  ئاسايشى  لة 
خاوةن  ئايدؤلؤذياى  بَيئةوةى  هاوآلتيان، 
دةسةآلتى سياسى كاربكاتة سةر ئيشوكارى 
بةَلكو سةرجةم طروثء  هَيزانة،  ئةم دةزطاء 
حيزبة سياسييةكانى وآلت ئةم دةزطاء هَيزانة 
لة  ثارَيزطاري  بة هى خؤيان دةزانن، ضونكة 
بةرذةوةندى هةمووان دةكات بةبآ جياوازى. 
حيزبة  رابردوو  ساَلى  هةذدة  ماوةى  لة 
لة  جطة  كوردستان،  هةرَيمى  سياسييةكانى 
كاركردن بؤ سةثاندنى دةسةآلتى حيزبايةتى 
كارَيكى  دةسةآلت  خاوةن  حيزبى  هةردوو 
ديكةيان ئةنجامنةدا كة خزمةت بة ثرؤسةى 
ئازاديىء سةربةخؤيى طةلى كورد بكات. (ئةم 
اليةنى  ئاوةدانكردنةوةء  ثرؤسةكانى  قسانة 
ئابوورى ناطرَيتةوة، ضونكة ئةم ديراسةتة تةنيا 
ثةيوةندى بة اليةنى ثرؤسةى ديموكراتييةتء 
ثرؤسةى سياسيىء بةإَيوةبردنى دةسةآلتى 

سياسيىء ئيداريية)وة هةية. 
ــةآلتء  دةس بةإَيوةبردنى  ثرؤسةى 
كوردسانى  هةرَيمى  لة  بةطشتى  سياسةت 
جدىء  طؤإانكارييةكى  بة  ثَيويستى  عَيراق 
طؤإانكاريية  ئةم  ئةنجامدانى  هةية،  بنةإةتى 
نةك  كوردة  جةماوةرى  سةرشانى  ئةركى 
هيض  ضونكة  دةســةآلت،  خاوةن  حيزبةكانى 
ناَلَيت  كةسَيكى دةسةآلتدار بة كةسانى ديكة 
من  ضونكة  لَيوةرطرن،  دةسةآلتم  وةرن 
تاقمَيكى  هةموو  بةإَيوةبةرم،  وآلت  ناتوانم 
دةسةآلتدار خؤى بة دَلسؤزء بةتوانا دةزانَيت 
حكومييةكانء  كــارة  نيشتمانء  طــةلء  بؤ 
لةقةَلةمدةداتء  بةسةركةوتن  سياسييةكانى 
بة هاوآلتييان رادةطةيةنَيت كة سةركةوتووانة 
خزمةتطوزارييةكانيان ثَيشكةش بة هاوآلتييان 
لَيدةكات.  نوَييان  متمانةى  داواى  كردووةء 
هؤشيارء  زؤر  هاوآلتييان  ثَيويستة  بةآلم 
دةبَيت  ثروثاطةندةء  ريكالمء  لة  وريابن 
هةَلبذاردن  ثَيش  ــى  رؤذان راطةياندنى  بة 
هةَلنةخةَلةتَين، بةَلكو ثَيويستة هةَلوَيستةكانى 
عاقآلنة  زانستىء  بةشَيوةيةكى  ــردوو  راب
نةتةوةيىء  بةرذةوةنديى  هةَلبسةنطَيننء 
نيشتمانى كورد بكرَيت بة ثَيوانةى دةنطدانيان 
بؤ ليستةكان. لة كاتى دةنطدانء هةَلبذاردنى 
دةنطدةر خاوةن  هاوآلتييانى  تةنيا  ليستةكان 
طؤإانكاريى  ديكة،  كةسانى  نةك  بإيارن 
لةسةر  هةر  حكوميى  دةسةآلتى  سياسيىء 
بنةماى دةنطةكانى هاوآلتييان دةطاتة ئةنجام، 
طرنطة  ثرؤسةيةكى  دةنطدان  ثرؤسةى  بؤية 
نوَيى  ئايندةى  بونياتنانى  طؤإانكاريىء  بؤ 

هةرَيمى كوردستان.

ملمالنآ هةر بةردةوامةء سةركةوتنيش هةر بؤ هَيزى طؤأانة

ثرؤسةى ديموكراسى لة هةرَيمى كوردستان هةر لة سةرةتاوة تووشى شكست بوو بة 
(ث.د.ك)دا،  (ى.ن.ك)ء  لةنَيوان  ثةنجا  بة  ثةنجا  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  ثَيكهَينانى 
ئةويش  ديموكراسى،  سيستمى  دووةمى  القى  بإينى  بةهؤى  بوو  دابةشكردنة  ئةمجؤرة 
القى بةرهةَلستكارانة يان نةيارانى حكومةتة لة ثةرلةمان، ضونكة هةردوو حيزبى سةرةكى 
هةرَيمى كوردستان رازينةبوون هيضيان ببن بة بةرهةَلستكار لة ثةرلةمان، بةَلكو هةردوو 
اليان ئارةزووى تونديان هةبوو بؤ وةرطرتنى دةسةآلت، بؤية ثرؤسةى ديموكراسى هةرَيمى 
خؤى  بؤ  شكاء  ديكةيش  القةى  ئةو  ناوخؤييش  شةإى  بة  لةدايكبوو،  شةليى  بة  كوردستان 
بةزةييان  خاوةن دةسةآلتء شةإكةر  ئةوةى هةردوو اليةنى  بآ  لَيبإا،  دانيشت، جووَلةى 
بةم ثرؤسة نوآء بَيضارةية بَيتةوة كة طةلى كورد لة كوردستانى عَيراق ثتر لة هةشتا ساَلة 

تَيدةكؤشَيت بؤ طةيشتن بةم ئامانجة

ثَيويستة هاوآلتييان زؤر هؤشيارء وريابن لة ريكالمء ثروثاطةندةء دةبَيت بة راطةياندنى 
رؤذانى ثَيش هةَلبذاردن هةَلنةخةَلةتَين، بةَلكو ثَيويستة هةَلوَيستةكانى رابردوو بةشَيوةيةكى 
زانستىء عاقآلنة هةَلبسةنطَيننء بةرذةوةنديى نةتةوةيىء نيشتمانى كورد بكرَيت بة ثَيوانةى 

دةنطدانيان بؤ ليستةكان
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

ريكــــــــالم birura. rozhnama@gmail.com

العراق الكردستان/ اقليم عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
القضاء مجلس دادوةري ئةنجومةني

استئناف محكمة رئاسة دادطاي تَيهةَلضونةوةي سةرؤكايةتي
السليمانية منطقة سلَيماني ناوضةي

محكمة بداءة حلبجة هةَلةبجة بةرايي دادطاي
٤٧٢/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٧/١٢ بةروار/

ئاطانامة
رشيد حيدر خليل داواكار/

كارةكةي وَيراي سيروان/ شارستاني تؤماري راستطري داوالَيكراو/
دذي تؤماركردووة كة دادطاية لةم سةرةوة ذمارةيةي بةو داوايةكي رشيد) حيدر (خليل داواكار 
بؤ (خليل)ةوة لة خؤي) ناوي (طؤإيني بؤ كارةكةي وَيراي (سيروان) شارستاني تؤماري راستطري
داواكةي بآلوكردنةوةي بة بإياريدا دادطا شارستاني باري ياساي لة (٢١) ماددةي بةثَيي وة (خةبات)
لة دادطايةوة بةم ثةيوةندي بكات با هةية رَيطرتني مافي هةركةسَيك ناوخؤدا جا رؤذنامةيةكي لة
بة دةبينآ داواكة دادطا ثَيضةوانةوة بة رؤذنامةيةدا لةم بآلوكردنةوةي لةثاش رؤذدا (١٠) ماوةي

ياسا. طوَيرةي
رَيزدا... لةطةأل

دادوةر
قادر محمد نوري

٥ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
١٠٨٢/ب/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٧/١٢ بةروار:

ئاطاداري
سليم جعفر فةرةيدون داواكار/

فرج الدين زين هاوذين لةسةركراو/ داوا
١٠٨٢/ب/٢٠٠٩ تؤماركردووة  ذمارة داواي داواكار لةسةركراو داوا بؤ
$(٣٦٢٠٠) بإي طةإانةوةي داواي تَييدا كة ٥ سلَيماني/ بةرايي دادطاي لة
لةسةركراو داوا كة أمريكي دؤالري دووسةد هةزارو  شةش سيء
مناَلة داواكارو دةرةوةي ناردنة مةبةستي بة داواكار لة طرتووة وةري
ئةنجامداني بة هةَلنةساوة لةسةركراو داوا بةآلم ئةندامةكةي، كةم
دةكات ثارةية بإة ئةو طةإانةوةي داواي داواكار بؤية التزاماتةكاني.
دادطا ناديارة لةسةركراو داوا نيشتةجَيبووني شويضني ئةوةي لةبةر و
ناوخؤيي رؤذنامةي دوو لةرَيطةي ئاطاداركردنةوةي بة دا بإياري

 ٢٠٠٩/٨/١٦ دادبيني رؤذي  لة ئامادةبووني مةبةستي بة رؤذانةوة 
دةبينرَيت. نائامادةيت بة داواكة ثَيضةوانةوة بة سةرلةبةياني ٩ كاتذمَير

دادوةر
أمين اسماعيل عبداهللا

راطةياندن

بةروارى لة (٥٦) ئاسايى  كَونوسى لة  (٨) ذمارة بِريارى طوَيرةى بة
غةِرامةى سةثاندنى بة بِرياريدا كَوميسياران ئةنجومةنى ٢٠٠٩/٧/٨دا
(٢,٠٠٠,٠٠٠دينار) بة بِرى كوردستان نيشتمانى يةكَيتى دارايى بةسةر
بةشى لة  دووةم بةبِرطةى بةستن بةثشت دينار مليَون دوو تةنها 
كوردستان هةرَيمى هةَلبذاردنةكانى تانةى و ثةيِرةوى سكاآل حةوتةمى

كة  رشدى  عارف  بةِرَيز هةَلسانى هَوى  بة   ٢٠٠٩ ساَلى (٧)ى ذمارة
و ناوزِراندن بة كوردستان نيشتمانى يةكَيتى سةركردةكانى لة يةكَيكة
ذمارة (رَيطا) طَوظارى طَوِران لة ليستى بةرامبةر بة نواندن خراثةكارى
لةبةردةم لَيدانة تانة شياوى بِريارة بةروارى (٢٠٠٩/٦/٥)دا.ئةم (١٢) لة
ماوةى (سَى) لة كوردستان لة هةرَيمى هةَلبذاردنةكان دةستةى دادوةرى

دةست ثَيدةكات. راطةياندنة ئةم بآلوكردنةوةى دواى رَوذى لة رَوذدا

كَوميسياران ئةنجومةنى

راطةياندن

بةروارى لة ئاسايى(٥٦) كَونوسى لة (٢) ذمارة بِريارى طوَيرةى بة
غةِرامةى  سةثاندنى بة بِرياريدا كَوميسياران ئةنجومةنى دا  ٢٠٠٩/٧/٨
ثارَيزطارانى حزبى قةوارةى و طَوِران قةوارةى لة هةريةك بةسةر دارايى
هَوى بة دينار مليَون دوو تةنها (٢,٠٠٠,٠٠٠دينار) بِرى بة كوردستان
ياساى لة كة هةَلبذاردن هةَلمةتى مةرجةكانى لة سةرثَيضيكردنيان
هةرَيمى ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى ياساى لة ثَينجةم هةمواركراوى
بنةماكانى ثَيى بة  هةروةها دراوة لةسةر بِريارى كوردستان-عَيراق 
لة شارةوانيةكان وةزارةتى لة دةرضووة كة هةَلبذاردن هةَلمةتةكانى
ذمارة هةَلبذاردن هةَلمةتةكانى ثةيِرةوى و كوردستان-عَيراق هةرَيمى
دةستةى لةبةردةم تَيهةَلضوونةوةية شياوى بِريارة (٢٠٠٩)،ئةم ساَلى (٤)ى
كة رَوذدا سَى ماوةى لة كوردستان هةرَيمى لة هةَلبذاردنةكان دادوةرى

ثَيدةكات. دةست راطةياندنة ئةم رَوذى دواى بَالوكردنةوةى لة
كَوميسياران ئةنجومةنى

راطةياندن

(٣) ذمــارة ــِريــارى ب ــرةى طــوَي بة 
ــةروارى ب لة  ئاسايى كَونوسى  لة 

كَوميسياران  ئةنجومةنى ٢٠٠٩/٧/٨ دا
غةِرامةى سةثاندنى  بة بِرياريدا 
كوردستانى ليستى بةسةر دارايــى
دوو تةنها (٢,٠٠٠,٠٠٠دينار) بِرى بة
ثَيطةى هةَلسانى هَوى بة دينار مليَون
رَيكخستنةكانى ئةليكترَونى/ناوةندى
كوردستان نيشتمانى يةكَيتى سلَيمانى
لة بةر هةَلبذاردن بانطةشةى بة
بةستن بةثشت دياريكراويدا وادةى
بةشى لة سَييةم ب/ى بِرطةى بة
تانةى سكاآلو ثةيِرةوى حةوتةمى
هةرَيمى ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى
ساَلى ذمارة(٧)ى كوردستان-عَيراق

. ٢٠٠٩

كَوميسياران ئةنجومةنى

راطةياندن

بةروارى لة ئاسايى كَونوسى لة (٤) ذمارة بِريارى طوَيرةى بة
بةرةتكردنةوةى  بِرياريدا كَوميسياران ئةنجومةنى  ٢٠٠٩/٧/٨
عثمان  عبدالرحمن بــةِرَيــز لةاليةن كــراو ثَيشكةش سكاآلى
رووينةداوة بنةِرةتدا لة سكاآلكة بابةتى ئةوةى بةهَوى عبدالعزيز
لةسةر فِرَيدانى و باوكى وَينةى دِراندنى حاَلةتَيكى هيض لةبةرئةوةى
رَوحى رابةرى سكاآلكار باوكى هةروةكو  تَومارنةكراوة، زةوى
شياوى بِريارة دةنوَينَيت،ئةم كوردستان  لة ئيسالمى بزوتنةوةى
هةَلبذاردنةكان دادوةرى دةستةى لةبةردةم تَيهةَلضوونةوةية
دواى رَوذى لة كة رَوذدا سَى ماوةى  لة كوردستان هةرَيمى لة

ثَيدةكات. دةست راطةياندنة ئةم بآلوكردنةوةى

كَوميسياران ئةنجومةنى

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٢٩ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

رزطاري. ناحيةي لة ئاو بيري (٧) بؤ كارةبا هَيَلي طةياندني ثرؤذة:
كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
فةرمانطةكةمان سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو  ثرؤذةى  تةندةرى
لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى  لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء

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

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

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا
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 ٩)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن  دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو  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
سآ بإى (٣٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

تةندةر  طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن
ئامادةبَيت.

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

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

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

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

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني
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
R٤١٢ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

سَيوسَينان لة ناحية بيناي بةإَيوةبةري بؤ لَيداني بير و سياج دروستكردني ثرؤذة:
(دووبارة).

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

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

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

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا
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، (٩ تا   ١)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن  دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو  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
ضوار بإى (٤٠٠٠٠٠٠) بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

تةندةر  طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن
ئامادةبَيت.

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة 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
R٦٧٥ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

راثةإين. لة قولةرةيسي طوندي بؤ سندوقي ئاوةإؤي دروستكردني ثرؤذة:
كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
فةرمانطةكةمان سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو  ثرؤذةى  تةندةرى
لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى  لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء

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

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

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا
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، (٦ تا   ١)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن  دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو  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
بيست بإى (٢٠٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

طةإانةوةى تةندةر  لةكاتى كة دةبَيت ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار هةزار مليؤن
ئامادةبَيت.

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 سي (٣٠٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
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



رةشاد حسةين

دةسةآلتة ذينطةيةكة زادةى ترس
فريودةرء ئامإازَيكى ءةك تؤتاليتارةكان
طشيتيةكةى فةزا لةنَيو ترسناك دؤخَيكى
ئةو ئةوةش دةهَينن، بةرهةمى كؤمةَلدا
كؤمةأل دةيانةوَيت كة زاَلةية هةستة
سةرجةم ناو بؤ خؤيان ثاشكؤيةتى بة
ثاوانخوازيى خؤسةثاندنء رةهةندةكانى
(ئاهو نورانى ءَينةيةكى بكةنء كَيش
بة بــةردةوام خؤيان رةمــةزدايــانــة)ى
مةبةستى ديــارة بناسَينن،  خةَلكى
بؤ هةوَلَيكة كة ئاشكراية دةسةآلتيش
تا كؤمةَلة، كؤيلةكردنى  بة نةفامء  طَيلء
لةو ببوذَينَيتةوة، خَيأل  كلتوورى زياتر
مسؤطةرترو خؤى تاكزاَلى رَيطايةشةوة
مَيذوودا ــةإووى ب بكاتةوة درَيــذتــر
وآلتى ئيدارةى كة خَيأل زاَلى دةسةآلتى
ثياوانى دةسةآلتى بةبآ  بةدةستةوةية
نةبَيت ئةوان  فتواكانى برذواو ئايينىء 
دوو ئةم  كةواتة نابَيت، مةيسةر كارى 
رؤشنبيريى دةتوانن ثَيكةوة جةمسةرة
مةحكةمء تةواوى بة خةَلكى لةالى ترس
خؤيان، بةرذةوةندى لة بكةن، راوةستاو
سةدةى شةستةكانى  لة  نموونة بؤ  هةر
نوَيذء ثَيش (محمد شلتوت) كة رابردوودا
فتواى بوو  ئةزهةر جاميعةى ئيمامى 
ئيسرائيل لةطةأل رَيكةوتنَيك هةموو  دا
طةورة ءا ثياوَيكى فتواى ديارة حةرامة،
نةتةوةى هةموو ســةر ــردة ك ــارى  ك
عةرةب رذَيمةكانى كاتةدا ئالةم عةرةب
تا بوو جؤرة لةو فتوايةكى بة ثَيويستيان
طيانء ناو داضؤإَيننة ئيسرائيل ملمالنَيى
عةرةبةوة، تاكى ئةندَيشةى  هةستء
سةدة هةمان حةفتاكانى لة كةضى
شَيخى ديظيد) (كامث ثةيماننامةى دواى
ئةو ءةزيرى محمد) (عبد احلليم ئةزهةر
دا فتوايان الشعراوى) متولى (محمد قاف
ئيسرائيل لةطةأل كَيشة ضارةسةرى بؤ

ءاآلية. رَيطاكان
فَيرى كــورديــش دةســةآلتــى بؤية 
بووة ترس بآلوكردنةوةى  لة جؤرَيك
ئةزموونى هةنوكة تــا بــةثــاســاوى
دةرةكىء مةترسى  كوردى دةسةآلتى 
جــؤرة ــةو ئ سةنتةرء لــةطــةأل كَيشة 
بةردةوام بآلودةكاتةوة، ثإوثاطةندانة
كؤإو كؤبوونةوةء لة هةموو ترسة ئةو
سياسييةكان زارى  لةسةر ميدياكانةوة 
دةاللةتى ئةمةش هةية، ئامادةبوونى
دةسةآلتى هةيمةنةى بوونى كة ئةوةية
دوو تــرسء دوورخستنةوةى ــةوان ئ
ئاسايشةء ئارامىء دروستبوونى دَلىء
بةثَيستى ثإ زةرورو طةلَيك مانةوةشيان

بارودؤخةكةية.

ضيية؟ ترس
نابَيت، دروست نةبوونةوة لة ترس
دةركةوتنى لة يان ثةضةكردارَيك بةَلكو
ضــاوةإوان يان كاريطةر رووداوَيــكــى
ترسى ــت، ــَي ــدادةب ــةي ث ـــراوةوة ـــةك ن
رووداوة ئةنجامى لة كــورد خةَلكى
داطيركةرانء دةســت تراذيدييةكانى
لةناوبردنى نشتمانء  سوتماككردنى 
زوَلمء راثةإينيش دواى مرؤظةكانيةتى،
فريودانء لؤكاَلىء دةسةآلتى زؤرى
طرنطى ستراتيذى هةندَيك لة ءازهَينان
سامانى ماألء بةفيإؤدانى نةتةوةيىء
ترسناكى تةشةنةكردنَيكى طــةلء
خَيأل، ثةكخستنى بوذاندنةوةى طةندةَلىء
طوَينةدان خزمةتطوزاريةكانء ثرؤذة
نةإةخساندنى طوندء بوذاندنةوةى بة
جوتيارانء جَيطيربوونى بارودؤخى
ئيعتيمادكردن بةمشةخؤرو كردن خةَلكى
ـــإؤذةى ث ـــكء وش ــةر ثــــارةى ــةس ل
بَيكاريىء زيادبوونى  ئيستيهالكء 
نةبوونى طةنجانء كؤمةَلى بة رةوى
تواناو خستنةطةإى جَيطيركردنء  ثالنى

دروستكردنى شارةزاييانء بةهرةء
شةإى نشتمانةوة خــاكء  بة ئينتيما 
ترسةى ئةو هتد ناوخؤ..... خوَيناويى
كــوردى دةســةآلتــى كة خــةمــآلنــدووة
مةبةستى يان بةرامبةرى، دةستةوستانة
لَيرةدا بؤية بكات، ضارةسةريان نيية
ءاقيعء ئةمرى بة دةبَيت طؤإان ثرسى
بارودؤخى لة جَيبةجَيكردنى. حةتميةتى
شةقَلى تةرزو ئةم ئةطةر مةترسيداردا ئاوا
الى ببةيتة ضارةسةركردن  لةمةإ  ترسة
دةَلَيت ثَيت ريك دةروونى، ثزيشكَيكى
بطةإَينيتةوة كوردى كؤمةَلطةى مةطةر
ثةروةردةيةكى بة لةوَيوة منداَلىء بؤ
ئةم ديــارة بنَييتةوة،  بنياتى  دروســت
ديوارى رووخاندنى بؤية مةحاَلة، كارةش
سةردةمانةء خوَيندنةوةى ــرسء ت
نةفةس هوشيارو نوخبةى مةعريفىء
بخاتة شان  دةبَيت ئيرادة بة ــذو  درَي
بة طؤإان، بةهَيزةى تةوذمة ئةو ذَير
ئاشتيانةى ئاَلوطؤإى بة باوةإهَينان
جياوازو راى  قبوَلكردنى ــةآلتء  دةس
راستةقينةى ثةرلةمانَيكى  ثَيكهَينانى 
جدىء هةنطاوى خةَلكى نوَينةرايةتى
لةكاتَيكدا ئةمةش بنَيين، بؤ ــاراى ك
فاكتةرةكانى كة دةبَيت ئاكتيف دروستء
هاوسةنطيةكى ـــاوةوة ن دةرةكــــىء
سةرتابةر كة بكرَيت ــت دروس تَيدا
بَيت، ئةمريكا ثإؤذةكةى تةواوكةرى
ديموكراسيةت ثراكتيزةكردنى لةمةإ
هةمئاهةنطيش ناوةإاستء لةرؤذهةآلتى
لة جيهانى نوَيى سياسةتى لةطةأل بَيت
مرؤظء ئازادييةكانى مافء بةرامبةر

زؤرةى ئةو ثَيشكةوتنة بةثيرةوةضوونى
هاوكارىء رؤشنبيريىء فةلسةفةو فكرو

طةالن، دؤستايةتى
ــةوارةى ق ــاوةن خ كوردستانى  لة 
طــؤإان ثرسى خؤمان الى سياسيى
لة خوالندنةوةية ترسدا، ــةردةم ب لة
جومطةكانى هةموو بؤشداء  بازنةيةكى
بؤ طرفتى لةمثةرو ضةندين طؤإانيش
لة كوردى تؤتاليتارى دانراوة، دةسةآلتى
نةتةوايةتى ستراتيذى ئايندةو بؤ بريتى
هةرضى ئامانجء بكاتة خؤى بدات، هةوأل
ضةكدارى هَيزى ئيعالمىء مادىء تواناى
طوشارو ترساندن ءةك ئامإازَيكى هةية
تةيارو ضاكسازيدا هةستى  بةرامبةر لة
ئةم هةَلبذاردنى بؤ ئامادةكاريداية لة
بة دذ كوردستان، ثةرلةمانى جارةى
نانبإينى ــردنء دةرك ــؤإانء ط ليستى
تاكةكانى هوشيارترين كاديرو باشترين

كوردى. كؤمةَلطةى نَيو

نةخؤشى ءةك ترس
ئاسايةكةى ــاوة  ب بــةجــؤرة ــرس  ت

نموونة  بؤ نيية٠٠  دذوار دؤخَيكى
نةبوونى، لة ثيرى لة مردن.. لة ترسان
دةبَيتة كاتَيك بـــةآلم ــكــارى، بــَي لــة 
مرؤظةكانةوة بة رةنطدانةوةى نةخؤشيى
مرؤظَيكى ءةك نةخؤش كةسى ديارة..
باس ئةطةر دةرناكةوَيت، سروشتى
دةبينين بكةين تــرســاو كــةســى ــة  ل
بةردةوامى توإةبوونى زووهةَلدةضَيت،

دَلة دةإوانَيت،  ناديار بؤ هةميشة هةية، 
لة شةرمنة. هةية. بةردةوامى  راوكَيى
حةزى سَلدةكاتةوة بةرثرس كةسانى
ثةرَيزة دوورة نيية، تَيكةآلوى بة
لةم ــك زؤرَي كؤمةَلطا  لةنَيو  بةطشتى 
دةروونيةن، بارة ئةو طيرؤدةى كةسانة
بؤيان ئاسايش فةراهةمكردنى بؤية
ترسء دَلىء  دوو رةواندنةوةى ماناى 
جةمسةرى ترس طةر كةواتة دَلةراوكآ،
جةمسةرى ئاسايش ئةوا  بَيت، طةرم
ــى ــردن ــةروةردةك ث ــة ــةوات ـــاردة ك س
ترسء كلتوورى  لةنَيو كورد مرؤظى 
خَيألء خوَيناوييةكانى داستانة خورافةى
بةكارهَينانى تؤَلةسةندنةوةء ضيرؤكى
رَيذةيةك بة طرفتارة بَيطومان هيز،
مرؤظى دةروونييانة، نةخؤشية لةو
كؤمةَلَيك هةَلضووندا لةكاتى ترساو
نــاوةوةى لة فسيولؤذى رووداوى
هةندَيك رذاندنى  دةبَيتة كة روودةدات 
لَيدانى زيادبوونى لةطةَليدا هؤإمؤناتء
خوَينء فشارى بةرزبوونةوةى دألء
طةدةو لةسةر ثةستان دروستبوونى
نائاسايى طةشبوونةوةى  ميزو  بؤرى
زةرد لَيو ــوإطء ق وشكبوونى  ضــاو
باسةكةمان بؤ  تةنيا سيماى، هةَلطةإانى 
مرؤظى خةسَلةتى  لة كة بةسة هَيندة 
هةية هَيندة  تَيبطةين، سادةيى بة ترساو 
يةكترينء تةواوكةرى ئاسايش ترسء

ذيانى ثَيويستييةكانى لة يةكَيكة
باسكردنى ئَيمة باسةكةى هةرضةندة
ديكة جارَيكى بؤية دةسةآلتة، ترسء 
ترس كاريطةرى سةر دةطةإَيينةوة

كة جةماوةريش دةســـةآلتء لةسةر 
يةكترن. ثةيوةستى هةردووكيان

ئةمريكى شَيوةى لةسةر ترس
(٢٠) بةطشتى ئةمريكيةكان ئةمإؤ
كؤتايهَينانى بةسةر تَيدةثةإينَيت ساأل
تاك سؤظيةتء لــةطــةأل ملمالنَييان
رةحمةتى لةذَير جيهان  جةمسةرانة
(١١)ى ثاش بةآلم لة خؤيداية، هةيمةنةى
جؤرَيكى ديكة جارَيكى سَيثتَيمبةرةوة
بووةتةوة ــةإووى رووب ترس  لة ديكة
ئةمريكا طةلى تيرؤريستان لة ترسة كة
بة عَيراقدا لة جةنطكردنيان ساأل (٣) ثاش
بوون، بةآلم جةنطة دذى ئةو ٪١٠ رَيذةى
٪٦٠ بؤ هةَلكشاوة رَيذةية ئةو ئَيستا
ثرسيارةوةية؛ دوو بة ثةيوةندى ئةوةش
بؤ راستة رَيطايةكى جةنطة ئةم ئايا -١
دةخايةنَيت ساأل ضةند تيرؤر؟ تَيكشكانى

دَيت؟ كؤتايى تا
تيرؤريستةكان بةإاستى ئايا -٢
(بؤش) ئايا ئةمريكا؟ لةسةر مةترسين
ئةو وَيناكردنى لة  نةكرد  موبالةغةى
بةردةوام ئةمريكيةكان الى بؤية جةنطة..
رووداوة لةسةر ثرسيار  راثرسىء
سةنتةرةكانى لــةاليــةن طــةرمــةكــان
ـــؤ رادي ــونء ــزي ــةف ــةل ـــرســـىء ت راث
(ئةير راديؤى دةكرَيت.. ناوخؤييةكانةوة
هةَلوَيستى تيرؤرو طرفتى لةسةر ئةمريكا)
لة كرد ئةمريكيةك لة ثرسيارى (بؤش)
لة كرد موبالةغةى  «بؤش  ءتى: وةآلمدا 

ضونكة تيرؤريستةكان، لة ترساندنمان
زياتركرد خؤى نغوسى ترسة بةم بؤش
هةَلبذاردنى ضانسى دووةم جارى بؤ تا
بمانترسَينَيت ءيستى ءاتة مسؤطةربكات».
بة ثاراستنيش ديارة بمانثارَيزَيت، تا
رؤشنبيرى كةواتة هةَلبذاردنةوةيةتى،
بة دةبَيت  تَيكةأل ئةمريكيةكان الى ترس
كارتَيكى سياسى، ءةك هةموو كاروبارى
هةَلبذاردنةكاندا لة  سةركةوتن ديكةى

رؤَلى كاراى هةية.
( ــدمــان ــري ف ــاس ــوم ت  ) ــــار  دواج
(نيويؤرك رؤذانةى ستوونى نووسةرى
تيرؤريستةكان (طرفتى دةَلَيت ( تايمز
سياسى)، نةك نةفسية ئةمريكيةكان الى
ثرةنسيثى خــاوةنــى كــة  ئَيمة بؤية 
لةء ثَيويستة يةكسانين، ئــازاديــىء

تَيبكؤشين. ثَيناوةدا

دةسةآلت ترسء
ترس، لة ئةمجؤرة رةهةندةكانى
دةسةآلت كة رةغبةتةءة بةء ثةيوةستة
ترساندنةوة لــةإَيــطــةى طةرةكَيتى
بكات، رام لغاوطيرء ــةكــان مــرؤظ
بةو ثشت ءَيستطةيةدا لةم دةســةآلت
ثةيامة بةو ثشت بةَلكو نابةستَيت ثةيامة
رزطاربوون (بؤ دةَلَيت كة دةبةستَيت
ترس طرفتةكانى ثَيويستة تــرس لة 
لةسةر كؤمةأل بؤية ضارةسةربكةين)،
رادةهَينَيتء ترسان بــةردةوام ريتمى
ترسةكة ضـــارةســـازى  ــة ب خــؤشــى 
كوشتنى بؤ كاتدا زؤر لة بؤية دةردةخات،
فشارانةى ئةو يان تايبةتةكانى ترسة

بؤى، ترسن سةرضاوةى ــاوةوةدا ن لة 
دةتوَينَيتةوةء دةرةكيةكاندا ترسة لةناو
ترسى رةويــنــةوةى بؤ ئامانجةكانى
ءندةكات، دةرةكيةكة ترسة لةثاأل ناوخؤ
شةإفرؤشى ــى  ــةت دةوَل نموونة بــؤ 
جةنطَيكى تــووشــى كاتَيك  ــراق ــَي ع
ساَلة هةشت رؤشتووى  لةبةر  خوَين
بؤ دةدؤزَيــتــةوة فرسةتَيكيش دةبَيت
ئةو لةناو كورد، شؤإشى كوذانةوةى
ئَيران، عَيراقء نَيوان كاولكارةى جةنطة
بة قةدةغةكراو دذ ضةكى رذَيمى عَيراق
بةكاردَينَيتء كورد رةواكةى بزووتنةوة
كيس لة جةنطة ئةو  هةلى  دةيــةوَيــت
بةبآ بكات، كورديش كَيوماَلى نةدات،
رةخنةو هيض جيهان طشتيى راي ئةوةى
بةرةكانى ضونكة  بكةن،  سةرزةنشتى 
جةمسةرة هــةردوو لةنَيوان جةنط
دةرفةت دؤخةكة  هاوبةشةء دذةكةدا 
كاميان كورد بة بةرامبةر بزانرَيت نادات
كة كورد خةَلكى لةكاتَيكدا تاوانبارن،
خاكى لةنَيو لَيكةوتووة زيانى طةورةترين
بووة، كارةساتة ئةو  تووشى  عَيراقةوة
كَيشةكة ضةواشةكارية، ئةمة كةواتة
بةو عَيراق قابيلة خؤ دةكرَيت ثرسيار

بدات. خؤى طةلةكةى لة دإندةيية
ترسَيكى دةســةآلت ترسى كةواتة
ءردة، نةخشةسازييةكى خاوةن مانادارو
زيانطةياندنة نَيطةتيفةكانى كاريطةرية
شةفافيةتء ديموكراتىء ضةمكى بة
ئاَلوطؤإى كؤمةآليةتىء عةدالةتى

دةسةآلت ئاشتيانةى
كؤمةَلطةيةكى لــة ــرس ت بــوونــى
ئامانجى بةزويى ثاشكةوتة داخــراوى
ثاوانخوازيى دةسةآلتى دةثَيكَيت، خؤى
هةَلوَيستةى هةموو لة فةرمانإةوا
طةر ثَيشكةوتوودا ــراوةء ك تاكَيكى
سيماى لةسةر هةَلماَلَيت ثةردة بيةوَيت
ـــةآلت. دةس ناديموكراسى ـــوء دزَي
ترسة زيندووكردنةوةى كارتةكانى
رةنطَيكى دةردةهَينَيتء  جةماعيةكة 
ثَيشكةوتنء نةتةوةيىء نشتمانىء
لة جوَلةكان هةموو دةكات، دادوةرى
كوردى دةسةآلتى ءةكــو كاردةخات
ثإوثاطةندةى طؤإاندا، ثرسى لةبةردةم
ريزةكانى تَيكدانى طَيرةشَيوَينىء
ناهؤشيار خةَلكى هاندانى كوردايةتىء
نان لة خةَلكى ترساندنى دذايةتىء بؤ
دةركــردن ــؤراكء خ ثَينةدانى بإينء
سزاو طرتنء  تاإادةى ءةزيفةو لةسةر 
ئةم لةثةنا جةستةيش، فيكرىء ئيرهابى
كؤمةَلَيك ناديموكراسيةش دةسةآلتة
ثإوثاطةندةى كارمةندى قةَلةمء جاش
ناوةندة لة تؤقَينةرةكان دامــودةزطــا
شةرمةزارانةو زؤر كؤمةآليةتييةكة
شانء بة ثياهةَلدان  دةكةونة جاهيالنة 
سةرسامى كارَيزماو سةرؤكى باآلى
ضــاكــةخــوازانء بةرامبةر دةربــإيــن
ناشيرينء ناتؤرةى ناوء دروستكردنى
كردنةوةى خةفة بؤ هةوَلدان نامرؤظانةء
طؤإان هةنطاوَيكى جوَلةء  تةوذمء هةر
ثلةء ثؤستَيك يان بةرامبةر بةخشيشَيك

ئيمتيازَيك٠ يان

دوا بةش
ءيستوة نةمان بابةتةماندا لةم ئَيمة
ـــىء دةروون نةخؤشيى ءةك ــرس  ت
لَيكبدةينةوة نةخؤشَيك شازى حاَلةتيكى
ءةك ــووة ب مةبةستمان ــدةى ــةوةن ئ
كؤمةَلطةيةكى ــاوى ب ــةكــى ــاردةي دي
لة هةية كاريطةرى  ضةند خَيَلةكى 
بةرةو كؤمةأل، طؤإانى ريتمى سةر
ئةو ئامادةطى ثرتةقاَلى شوإشَيكى
مرؤظى رؤحــى لةناو جةماعية ترسة
بةربةست طةورةترين  دةبَيتة كة  كوردا
بة ثَيشكةوتنء ــؤإانء ط ــةردةم ب لة 
حوكمء سيستمى ديموكراتيزةكردنى
ئاستى مؤدَيلى لة نــوآ داهَينانَيكى
ئاشتيانةى ئاَلوطؤإى قبوَلكردنء يةكتر
ياساو دةوَلةتى دامةزراندنى دةسةآلتء
بة كردن جةماوةرء  الى بؤ طةإانةوة
بؤ ئينتيما دروستكردنى بإيارو خاوةنى
دامةزراوةكردنى بة  نةتةوةء  نشتمانء
ئازاديةكانء فةراهةمكردنى ئيداراتء
غةريزةيةكى بة ترس ئَيمة مرؤظ، مافى
نةخؤشيةكى ءةك نازانين  بــؤمــاوة
تاكةكانى ضارةنووسى  لة  موزمين
بة ضؤن وةك هةر نةبَيتةوة، كؤمةأل
نازانين، تاكةكانيشى نَيطةتيفى خاَلى
ثَيش دياردةية  بةم مةحكومة ئةوةى 
ثةروةردةية سيستمى  شتَيك  هةموو
لةناو ض قوتابخانة لة ض ماَلةوة لة ض جا
واقيعةش ئــةم كؤمةآليةتى، بازنةى
زةرةرمةندء تَييدا كؤمةأل يةكةم بةثلةى
ئةو مسؤطةرة، ئاسودةء ثَيى دةسةآلت
راإايىء تووشى هةميشة كة تارماييةى
لة دةبيت رزطار ضؤن دةكات طومانت
ضاالكى نةوةيةكى تةندروستى دةستىء؟
ضؤن دَينى؟ بةرهةم كارا بةهرةمةندى
دةبن رايةَلةى ئاكتيف ملمالنَيى نةوةكان
ضةندة دةبَيت؟ دروست طرَيدانيان ثَيكةوة
ئةزموونء بة بين سوودمةند دةتوانين
جيهان؟ ثَيشكةوتووى شارستانيةتى
دةوروذآء لةإوماندا ثرسيارطةلَيك
ئةكاديمى توَيذينةوةى ضةندين هةريةكة
جياماندا رَيطاى  ضةندين بة ثَيويستةو 
روونة المان  لة ئةوةى بةآلم دةبــات،
طؤإان سةر دةضنةوة رَيطاكان هةموو
مرؤظطةلةكانة. حةتمى ثَيويستييةكى كة
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دةسةآلت كة رةغبةتةءة بةء ثةيوةستة ترس، لة ئةمجؤرة رةهةندةكانى

دةسةآلت بكات، رام لغاوطيرء مرؤظةكان ترساندنةوة لةإَيطةى طةرةكَيتى

ثةيامة بةو ثشت بةَلكو  نابةستَيت ثةيامة بةو ثشت ءَيستطةيةدا  لةم

ترس طرفتةكانى ثَيويستة ترس لة رزطاربوون (بؤ دةَلَيت كة دةبةستَيت

رادةهَينَيتء بةردةوام ترسان ريتمى لةسةر كؤمةأل بؤية ضارةسةربكةين)،

دةردةخات ترسةكة ضارةسازى بة خؤشى

كوردى طؤأانء دةسةآلتى فؤبياى
ستةم ثاوانخوازيىء بؤ نا بَلَين ءَيرايان بةوانةى ثَيشكةشة
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بآلوكراوةيةكى تايبةتى هةلَبذاردنة، ليذنةى راطةياندنى ليستى طؤِران دةريدةكات
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٥٧
جةمـاوةريبوونـى لـيستى طـؤِران 

دةسـةآلتـى تووشـى شـؤك كــردووة

15-7-2009

ثشتيوان سةعدولَآل

كانديدي  بانيمارانى،  عوسمان 
ليستى  رايطةياند  طؤإان  ليستي 
طؤإان لة سنوورى ثارَيزطاى هةولَير 
فراوانةو  زؤر  جةماوةرَيكى  خاوةنى 
سلَيمانى  لة  هيضى  رووةوة  لةو 
ناوضةكانى  «لة  دةَلَيت:  كةمترنييةء 
دةسةآلتداران  ثارتيدا  ذَيردةسةآلتى 
خةَلك دةترسَيننء ئيهانةى اليةنطرانى 
ئةوةش  دةكةن،  طؤإان  ليستى 
هاتنةمةيدانى  شَيوةى  كة  وايكردووة 
لة خةَلكى  خةَلكى هةولَير جياوازبَيت 

سلَيمانى.
بانيمارانى، كة يةكَيكة لة بةرثرسانى 
بانطةشةى هةَلبذاردنى ليستى طؤإان 
لة ثارَيزطاى هةولَير، بة بةرةوطؤإانى 
سلَيمانىء  خةَلكى  «بؤ  راطةياند: 
طةرميان لة دةسةآلتى يةكَيتى تووإةن، 

دةسةآلتى  سنوورى  ناوضةكانى  لة 
ثارتى خةَلك لة ثارتى تووإةية، ديارة 
ئةو شَيوة تووإةيية لة سلَيمانى باشتر 
بةرهةمهَينراوةو خةَلكةكةى لةئَيستادا 
شةقةمةكان،  سةر  دَينة  دةريدةبإنء 
ناإةزايىء  ثارتيشدا موعاناتء  لةناو 
بةآلم  زؤرة،  شاراوة  دةنطى 
ثارتيدا  ذَيردةسةآلتى  لةناوضةكانى 
زؤرةو  هاوآلتيان  لةسةر  فشار 
دةترسَيننء  خةَلك  دةسةآلتداران 
ئيهانةى هةوادارانء اليةنطرانى ليستى 
طؤإان دةكةن، ئةوةش وايكردووة كة 
شَيوةى هاتنةمةيدانى خةَلكى هةولَير 

جياوازبَيت لة خةَلكى سلَيمانى.
هةموو  ئةو  لةطةأل   » وتيشى: 
زةختء ئيهانةكردنء لَيثرسينةوانةدا 
لة سنوورى ثارَيزطاى هةولَير ليستى 
طؤإان خاوةنى جةماوةرَيكى زؤرةو لة 

دةنطدا هيضى لة سلَيمانى كةمترنيية..

ئاسؤس هةردى: ثَيويستيمان 
بة طؤأانى ريشةيى هةية لة 

هةموو دامودةزطاكاندا
   بؤ ل ٥

   بؤ  ل٣

عوسمان بانيمارانى: 

لةهةولَير هةزاران دةنطى شاراوةي ناو 

حيزبء خةَلك دةنط بةطؤِران دةدات

١٠ رؤذي ديكة دةيطؤأين رؤذي ديكة دةيطؤأين

  لةسنوري ثارَيزطاي سلَيماني كةرنةظاَلي جةماوةري بؤ ليستي طؤإان تا دَيت لة زيادبوونداية

ئةنجامدانى  بؤ  ماوة  كةم  رؤذَيكى  ضةند  تةنيا  كة  كاتَيكدا  لة 
هةَلبذاردنةكانى كوردستانء ثةنابردن بؤ سندوقةكانى دةنطدان بؤ 
خؤى  راستةقينةى  ئيرادةى  لة  طوزارشت  كوردستان  طةلى  ئةوةى 
هَيمنىء  كةشى  دةيانةوَيت  دةسةآلت  لة  نامةسئول  كةسانى  بكات، 
لةاليةن  ئةمإؤ  ئةوةتا  تَيكبدةن،  هةَلبذاردن  بانطةشةكانى  ئاراميى 
بةرثرسيارانةوة هةموو ئاسايشى سلَيمانى ئاطادار كراوة كة بةجلى 
طؤإان  ليستى  بانطةشةى  كةرنةظاَلى  سةرجادةء  بضنة  مةدةنييةوة 
بشَيوَينن، وةك دةردةكةوَيت ئةو كةسانة لة ئَيستاوة دةيانةوَيت رَيطة 
ئارامى طوزارشت  ئاشتىء  ئازادىء  بة  لةوةى  بطرن  هاوآلتييان  لة 
لة ئيرادةء خؤشيى خؤيان بكةن، كَيشةى ئةم جؤرة كةسانة ئةوةية 
كة دةيانةوَيت خوشكء براكانتان لة ناو ثؤليسء هَيزةكانى ئاسايش 
كاتَيكدا  لة  ئَيمة  بةكاربهَينن،  تَيكدةرانة  سةركوتكةرء  كارة  ئةم  بؤ 
بةرزى خؤتانةوة  ئارامىء رةوشتى  بةهةمان  لَيدةكةين  داواتان  كة 
درَيذة بة هةَلمةتى خؤتان بدةن، داواشتان لَيدةكةين بةوثةإى رَيزء 
حورمةتةوة لةطةأل ثؤليسء هَيزةكانى ئاسايشدا مامةَلة بكةن، ضونكة 
راستةقينةيان  ئةركى  خؤتاننء  كةسوكارى  براو  خوشكء  ئةوان 

ثاراستنى هَيمنىء ئاسايشى كوردستانء هاوآلتييانة.
لة  خؤمان  كةسوكارةكانى  كضء  كوإء  لة  داوا  لةهةمانكاتيشدا 
هَيزء  هيض  فشارى  ذَير  لة  كة  دةكةين  ئاسايش  هَيزةكانى  ثؤليسء 
تةنيا  النةدةنء  خؤيان  نيشتمانيى  ئةخالقىء  ئةركى  لة  اليةكدا 
ثابةندى ئةركى ئةخالقىء رةسميى خؤتان بن كة ثاراستنى هَيمنىء 
ئاسايشء ئاراميى هاوآلتييانة، جةماوةرى ليستى طؤإان كةسوكارء 
لة  ئَيوةن، ئةوان بة ضاوى حورمةتةوة  بارى  كضء كوإء خوشكء 
هاوكارييةوة  رؤحى  بةخؤشةويستىء  ئَيوةش  دةى  دةإوانن،  ئَيوة 
ماوة  كةممان  رؤذَيكى  ضةند  تةنيا  ئَيمة  بكةن،  لةطةَلدا  مامةَلةيان 
هةَلبذاردنة،  جةذنى  ئةم  سةرخستنى  هةَلبذاردنء  ئةنجامدانى  بؤ 
ئةركى هةموو اليةكمانة لة ئاستَيكى بةرزى لَيثرسراويدا بةشداريى 
سةرخستنى هةَلبذاردن بكةينء روويةكى طةشى طةلةكةمان ثيشانى 

جيهان بدةين.
١٣-٧-٢٠٠٩

بانطةوازَيك لة ليذنةى باآلى 

راطةياندنى ليستى طؤإانةوة

   بةرةو طؤإان

ئةو  كوردستان  شةهيدانى  مووضةى  ليستى 
كةسانةش دةطرَيتةوة كة بكوذى ثَيشمةرطة بوون، بة 
شَيوةيةك مووضةء ثلةء ئيمتيازى بكوذى ثَيشمةرطة 

لة هى ثَيشةمةرطةيةكى شةهيد زياترة. نموونةى ئةو 
قارةمان  شةهيدى  مووضةى  دةسةآلتيش  كردارةى 
مامةإيشةء بكوذةكةيةتى كة بكوذء شةهيد لة يةك 
سةربارى  سةرفدةكرَيت،  بؤ  مووضةيان  وةزارةت 
نيوةى  لة  كةمترة  مامةإيشة  مووضةى  ئةوةش 

مووضةى بكوذةكةى.
ئةمة  كوردستان  ئَيستاى  دةسةآلتدارانى  ئةطةر 
بة ناإاستء بانطةشةى هةَلبذاردن هةذمار دةكةن با 
بة بةَلطةوة رةتيبكةنةوةء مووضةى ١٢ مانطى ساَلى 

رابردووى مامةإيشةء بكوذةكةى بآلوبكةنةوة.

دةسةآلتداران دةتوانن حاشا لةو راستيية بكةن؟

شةهيدانةى مامةأيشة نيو هيَندةى «شةهيدانةى» بكوذةكةيةتى

بنه مالَه ي  نه قشبه ندي  ثشتطيريي  
لة ليستي  طؤأان دةكةن

   بؤ ل ٣
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لة كؤنطرةيةكى رؤذنامةنووسيدا، د.شاهؤ 
لةسةر  طؤإان  ليستى  وتةبَيذى  سةعيد 
ئةو  هةَلبذاردنء  ثرسةكانى  دوايين 
بارطرذييةى ضةند شةوَيكة كةوتووةتة نَيوان 
هاوآلتييان  ئةمنييةكانء  لةهَيزة  بةشَيك 
توويمةليكى سلَيمانى، وةآلمى  لة شةقامى 
هاوكاتيش  دايةوة،  رؤذنامةنووسانى 
ليستى  ئايندةى  دةيإوانيية  بةطةشبينييةوة 
سياسىء  طةورةى  رةوتَيكى  وةك  طؤإان 
كوردستانء  جةماوةرى  ناو  خؤإسكى 
ئةو  «جةماوةريبوونى  كرد  بةوة  ئاماذةى 

ليستة دةسةآلتى تووشى شؤك كردووة».
لةطةأل دةستثَيكردنى بانطةشةى هةَلبذاردندا، 
جياواز لة هةَلبذاردنةكانى ديكةى هةرَيم ئةو 
ثرؤسةية طةرموطوإييةكى زؤرى بةخؤيةوة 
ئةو  جةماوةرى  لةاليةن  بةتايبةت  بينى، 
حيزبة  دوو  ليستى  لة  بةدةر  ليستانةى 
دةسةآلتدارةكة دابةزيونء بة بةرنامةيةكى 
نوَيوة داواى طؤإان دةكةن، لة كاردانةوةى 
راطةياندنى  ئامرازةكانى  دؤخةشدا  ئةو 
لة  ناوناتؤرةيان  ضةندين  حيزبةكة  دوو 
بةوة  ناء  ليستانة  ئةو  بانطةشةى  جؤرى 
شاريان  هَيمنى  كة  دةكردن  تؤمةتباريان 
ئةو  لةبةرضاوطرتنى  بةبآ  شَيواندووة، 
دؤخةكةن  خولقَينةرى  ئةوانةى  راستييةى 

هاوشاريانى شارةكانن. 

دةسةآلت ياسا ثَيشَيلدةكات
بانطةشةى هةَلبذاردنى ليستى كوردستانى 
ضإوثإ  بةشَيوةيةكى  ئةمجارة 
تا  شؤإبووةتةوة،  ئاستةكاندا  لةهةموو 
بةرثرسة  هةموو  ئةوةى  طةيشتووةتةوة 
تَيخزاوة،  حيزبييةكانى  حكومىء  باآل 
بةشَيوةيةك لةسةر ئاستى عَيراق سةرؤك 
كؤمارء جَيطرى سةرؤك وةزيرانى عَيراقء 
وةزيرة كوردةكان، لة هةرَيميش سةرؤكى 
ثةرلةمانء  هةرَيمء جَيطرةكةى، سةرؤكى 

هةرَيمء  حكومةتى  سةرؤكى  جَيطرةكةى، 
جَيطرء وةزيرةكانى هةر يةكةى بةقؤَلَيكدا 
هَيشتنةوةى  بةئامانجى  ثةرتبوون، 
هةموو  لةطةأل  خؤيان،  هَيزى  هاوسةنطيى 
ئةمانةشدا ضاودَيرة سياسييةكان ئاماذة بة 

طؤإانى «هاوكَيشةكة» دةكةن. 
لةو بارةيةوة شاهؤ سةعيد ئاماذةى بةوةكرد، 
يةكَيكة  دةوَلةت  ثؤستى  بةكارهَينانى 
كوردستانىء  ليستى  لةثَيشَيلكارييةكانى 
بةوة  ركابةرةكانيان  ليستة  جطةلةوةش 
بةكرَيطراوى  خائيننء  كة  تاوانباردةكةن 
خؤيان  كةسَيك  لةهةر  بةر  واتة  بَيطانةن، 
هةرضةند  ئَيمة  بةآلم  ثَيشَيلدةكةن،  ياسا 
بةَلَيندةدةين  دةسةآلتدانين،  لةثَيطةى 
بانطةشةى  لة  وةكضؤن  هاوآلتييان  بة 
لةكاتى  دةطرين،  لةياسا  رَيز  هةَلبذاردندا 

يةكةمين  ثةرلةمانيش  دةسةآلتء  ضوونة 
هةموواندا  بةسةر  ياسا  ئةوةية  كارمان 
جَيبةجَيببَيت بآ جياوازى، بةرلةوةى ياسا 
بةسةر ركابةرةكانماندا جَيبةجَيبَيت بةسةر 

خؤماندا جَيبةجَيى بكةين.

جةماوةريى طؤإانء تاسانى 

دةسةآلت!
لةبارةى  طؤإان  ليستى  وتةبَيذى 
رايطةياند:  رةوتةوة  ئةو  جةماوةريبوونى 
لةسةرةتاى  طؤإان  ليستى  جةماوةرى 
طشتييةكانى  شةقامة  زؤربةى  بانطةشةدا 
هَيزة  لةبةرامبةريشدا  تةنى،  سلَيمانيان 
طشتييانةيانة  شةقامة  ئةو  ئةمنييةكان 

شةقامَيك،  طرتنى  لةطةأل  بةآلم  دةطرت، 
دةكرايةوةء  ديكة  طةإةكَيكى  شةقامء 
هةوادارانى  كؤكةرةوةى  بَلندطؤى  دةبووة 
طؤإان. وتيشى: «دةسةآلت تووشى شؤك 
جةماوةرة  ئةو  بةرامبةر  تاساون  بووة، 
رؤذانة  كة  طؤإان  ليستى  بةرفراوانةى 
لةشةقامء  خؤإسك  بةشَيوةيةكى 
كؤآلنةكاندا هةَلدةقوَلَين، جةماوةريبوونى 
ليستى طؤإان هةموو ضاودَيرانى دةرةوةء 
كردووة،  سةرسامى  تووشى  ناوةوةى 
لةكاتَيكدا ئَيمة رَيكخراوَيكى سياسى نينء 
عةفةويانة  بةشَيوةيةكى  جةماوةرة  ئةو 
دةإذَينة سةر جادة، واتة ئَيمة رَيكخستنمان 
خةَلك  بةَلكو  بكةين،  ئاراستة  خةَلك  نيية 
ئاهةنططَيإان  بؤ  طوزارشتكردن  وةكو 
دنياى  لةهةموو  جادةكان،  سةر  دةإذَينة 

حيزبَيك  اليةنطرانى  كاتَيك  ديموكراسيدا 
يان اليةنَيك دةإذَينة سةرجادة اليةنطرانى 
ئَيمةش  رَيزيانلَيدةطرن،  ديكة  ليستةكانى 
لة  رَيز  دةكةين  لةدةسةآلتداران  داوا 
بطرن،  طؤإان  جةماوةرى  ئيرادةى 
جةماوةرة  ئةو  دةبينن  كاتَيك  بةنموونة 
ئاهةنطدةطَيإن با وازيانلَيبَيننء لةشوَينَيكى 
ئيستفزازى  واتة  ئاهةنطبطَيإن،  ديكة 
نةكةن، دةبَيت دةسةآلت  ئَيمة  اليةنطرانى 
شةقام  زؤرينةى  كة  بةوةدابنَيت  دان 
دياردةيةكى  ئةمةش  نين،  ئةواندا  لةطةأل 
طوزارشتكردنة  مافى  شارةستانييةء 

لةبيروباوةإى جياواز.

ثةرشوبآلوكردنى جةماوةرى 

طؤإان
لةكؤنطرة  سةعيد  شاهؤ  د.   
بؤ  هَيماى  رؤذنامةنووسييةكةدا 
طؤإان  جةماوةرى  بآلوةثَيكردنى 
دةذىء  لةسلَيمانيدا  ئةوةى  وتى:  كردو 
دةزانَيت  دةكات،  دؤخةكة  ضاودَيرى 
فلكة  طشتييةكانء  شةقامة  هةموو 
نادةن  رَيطة  واتة  طيراون،  طشتييةكان 
هةوادارانى ئَيمة بةشَيويةكى تةندروست 
طوزارشت لةبيروإاى خؤيان بكةن، بؤية 
تةسكةكاندا  لةكؤآلنة  جةماوةر  ئَيستا 
هةَلدةكةن،  ئَيمة  ئاآلى  دةرةوةء  دَينة 
خةَلك  ثؤليس  ئاسايشء  هَيزةكانى 
تةسكةكاندا  كؤآلنة  بة  ناضاردةكةن 
ئاآلى  بة  ماَلةكان  زؤرينةى  بإؤن، 
نيلييةوة دَينة دةرةوة، بةمةش دةسةآلت 
بطرن،  خةَلك  خؤشى  لة  بةر  ناتوانن 
ئةم  خةَلكى  طؤإان  ليستى  اليةنطرانى 
وآلتةن، تكاية تةنطةتاويان مةكةنء هَيز 
بةكارمةهَينن بؤ لَيدانيان، تةزووى كارةبا 
بةكارمةهَينن، ئةشكةنجةيان مةدةن. هةر 
كاتَيك اليةنطرانى ئَيمة ياسايان ثَيشَيلكرد، 
ضونكة  تؤماربكةن،  لةسةر  سكاآليان 
اليةنطرانى خؤمان بة (فريشتة) نازانينء 

هى خةَلكى ديكة بة (شةيتان).

طؤأان دةسةآلت تووشي شؤك دةكات

دلَير عةبدولخالق

بةبيانوى بانطةشةكردن بؤ ليستى طؤِران دو 
اليةنطرى ليستةكة لةناحيةى سةرو ضاوة لة 

اليةن ثؤليسةوة دةسطير دةكرَين .
طؤِران  كةمثينى  بةرثرسى  كاكةمةال،  واحيد 
لة سةرو ضاوة دةَلَيت « ئةو دوكةسة سةربة 

ثؤليسةو  اليةن  لة  شةو   ، طؤِرانن  ليستى 
ئاسايشى حاجى ئؤمةرانةوة  هةَلدةكوترَيتة 
دةسطير  زؤر   لَيدانَيكى  ثاش  ماَليان،  سةر 
بةندينخانةكانى هةولَير  و رةوانةى  دةكرَين 

دةكرَين « 
 ١١ رؤذى  قادر  فايةق  و  ئةرسةالن  وةستا 
بؤ  بون  بانطةشةكردن  سةرقاَلى   ٢٠٠٩/٧/
ماَلةوة  بؤ  ثاش ضونةوةيان   ، طؤِرن  ليستى 

دةسطير كراون ، تا ئَيستاش ئازاد نةكراون.
وتيشى:  طؤِران  ليستى  لة  بةرثرسة  ئةو 
«زؤرَيك لة ليستةكان نيطةرانن لة ثشتطيريية 
بة  دةكرَيت  طؤران  ليستى  لة  جةماوةريةى 
سةروضاوة  رانيةوة  ضةى  ناو  لة  تايبةت 
حيزبيةكان  بةرثرسة  بَيت  هةرجؤرَيك  بة 
طؤِراندا  ليستى  ثةرلةبةردةم  لة  دةيانوَيت 

دروستبكةن». 

 جةماوةرى خؤإسكى ليستى طؤإان بةردةوام لة فراوانبووندان

بزة لةجَيى شةرمكردن

ئةرسةالن عةلى

(سةركردة)يةكم بينى لة ماَلى يةكَيك لة قارةمانترين ثَيشمةرطة شةهيدةكانى كوردستان 
دانيشتبوو، ئةو سةركردةية نةك هةر شةرم نةيطرت لةوةى ئةو هةموو ساَلة بَيئاطابوون 
لة كةسوكارى ئةو كةَلة شةهيدةء سةدانء هةزاران شةهيدى ديكة. نةك هةر شةرم 
نةيطرت لةو بَيئاطاييةيان لة شةهيدةكانى ئةو حيزبةى ئةو (سةركردة)ية هاتووةتة سةر 
خوانى حازرى، شةرم نةيطرت لةو هةموو جياوازييةى لة نَيوان مامةإيشةء هةزاران 
لة  حيزبةكةى  خؤىء  حوكمإانى  ساَلةى  ضةند  لةم  كراوة  قارةمان  ديكةى  شةهيدى 
كوردستان، هةر لة جياوازى دروستكردنى خانوو بؤ شةهيدى سةركردةء ئةوانةى 
شةهيدبوون بوارى نةدان بطةنة ئةو ثلةيةى كة لةناو حيزبةكةياندا بة «سةركردايةتى» 

ناودةبرَيت. بةَلكو لة هةموو وَينةكانيدا بزة لة لَيوى دةبارَيت.
حيزبةكةى  خؤىء  بة  بإوا  ئةوانةى  عةقَلى  بة  طاَلتةهاتنة  رَيكوإةوان  كة  بزةيةك 
دةكةن. بزةيةك طاَلتةكردن بوو بة كةسوكارى سةربةرزى شةهيدان كة سةربارى ئةو 
هةموو سوكايةتييةى ثَيياندةكرَيت ناإذَينة سةر شةقام، لة كاتَيكدا دةبينن مووضةى 
بةغداى سةدام حسَين، دواتر  لة  ثلةى وةزيرى هةبووة  تا ٢٠٠٣  ثياوَيكى بةعس كة 
لة سلَيمانى راذةى حكومةتةكةى سةدامى لة حكومةتةكةى سلَيمانى بؤ تةواوكراوةء 
بة ثلةى وةزير خانةنشينكراوة كة مووضةى وةزيرانةكةى دوانزة هَيندةى مووضةى 
هةزاران ثَيشمةرطةى شةهيدى ديكةء ثانزة هَيندةى ثَيشةمةرطةيةكى خانةنشينء ثانزة 
هَيندةى مووضةى زيندانَيكى سياسيى ئيفلجكراوة لة زيندانةكانى بةعسدا كة لة رؤذطارة 
هةرة سةختةكاندا طيانء جةستةى خؤيان كردة قةَلغانى ثاراستنى كةرامةتى خةَلكى 
كوردستانء ئازاديى خةَلكى كوردستان، بةو كةسانةشةوة كة ئةمإؤ هاتوونةتة سةر 
جادةى تةختكراوء بَيشةرمانة بة خةَلك دةَلَين «دةنط مةدةن بةوانةى لة تةنطانةكاندا 
لة شةمةندةفةرء ميترؤكانى  لة دواكةوتنيان  ئةوةى خؤيان جطة  جَيتاندةهَيَلن» وةك 
دواى  تةنطانةكانى  بة  ديبَيت،  كوردستانة  لةم  تةنطانةيةكيان  هيض  واشنتؤن  لةندةنء 

راثةإينيشةوة.
خؤيةوة  دةورى  بة  خةَلكانَيك  هَيشتا  نايطرَيت،  بزة  «سةركردة»ية  ئةو  ضؤن  ئاخر 
بَيئاطايىء  هةموو  ئةو  ثاش  دةكةن  حيزبةكةى  ئةوء  بةَلَينةكانى  بة  بإوا  كة  دةبينَيت 
بَيخزمةتطوزارىء طةندةَلىء راوءإووتةى ١٨ ساَلى رابردوويان كردوويانة، بؤض بزة 
نةيطرَيت كة لة حكومةتةكةى ئةواندا مووضةى مامةإيشةكةى فةخرى كوردان ناطاتة 
هاوثيشةكانى  هاوثلةء  «سةركردة»ية  ئةو  كاتَيكدا  لة  بكوذةكةى،  نيوةى شةهيدانةى 

بةشةقامدا دةإؤن خةَلك هؤيهايان ناطاتآ.
بزةيةك تةواو ثإة لة طاَلتةكردن بةوانةى بةدواى خؤيةوة دةيانبينَيتء هَيشتا باوةإى 
ئيهانةكردنى خوَينء  لة  ثإة  لة شكاندنى شكؤى شةهيدء  ثإة  كة  بزةيةك  ثَيدةكةن، 
خوَينى  بة  دةستيان  كة  بةوانةى  شةهيدة  شكؤى  بةخشينى  شةهيدانء  كةسوكارى 

مامةإيشةكانى ئةم وآلتة سوورة!

دوواليةنطرى لسيتى طؤِران دةستبةسةردةكرَين
فةالح نةجم 

له درَيژه ي  پشتيوانيكردني  هاوآلتيياني  خه َلكي  
توَيژه كانه وه   چينء  به سه رجه م  كوردستان 
بنه ماَله ي   ئه نداماني   گؤإان،  ليستي   بؤ 
ئه و  بؤ  خؤيان  پشتيواني   نه قشبه نديه كان 

ليسته  راگه ياند.
بنه ماَله ي   راگه يه ندراوَيكي   به گوَيره ي  
سبه ي   بؤ  دانه يه  كيان  كه   نه قشبه ندييه كان 
پاش  مه خابن  كراوه :  به وه   ئاماژه   ناردووه ، 
هه رَيمء  ده سه آلتي  ساأل،   (١٨) تَيپه إبووني 
ميتؤدء  له سه ر  په رله مان  وه گه إخستني 
ده سه آلتي  به رژه وه نديخوازانه ي  خواستي 
به ره ي  گه لء  ده نگي  خنکاندني  به ٥٠)ء   ٥٠)
هه ره وه زي  تؤوي  چاندني  ئؤپؤزسيؤنء 
پره نسيپه  ديموکراتييه کاني  به   دژ  ناياسايي 
جارَيکي  مرؤڤ،  مافي  بنه ماکاني  گه لء 
سووري  خه رما ني  کرايه   داأل  دإکء  ديكة 
وآلتء  خه آلتاني  سوور،  خه باتي  به رهه مي  
ده م  درايه   رزگاريخوازان  ئاواتي  هيواء 
بووة  ئازادي  به رژه وه نديخوازان،  ره شه باي 
چاوه إواننه کراوي  سه رابَيکي  خه ونء  به  
سيستمي  به إَيوه بردني  له   تراژيدي  پإ 

ئيداريء سياسيء فه رهه نگيء کؤمه آليه تي، 
خه نجه رَيکي  به   بووة  ياسا  دادپه روه ري ء 
چينء  هه موو  له شي  داپاچيني  بؤ  ژه هراوي 
په روه ردهء  خزمه تگوزاريء  توَيژه کان، 
ژَير  که وته   ئابووري  ژَيرخاني  بوژاندنه وه ي 
کؤنترؤَلي فه رهه نگي دوژمنان، هه َلسوکه وتي 
هه ستي  الوازي  سياسيء  وشيارانه ي  نا 
نه ته وه يي ده سه آلتي هه رَيم هه ر له  سه ره تاوه  
سنووري  به ربه ستي  ده مجه رء  به   بوو 
قه تره يه کن  ئه مانه   جوگرافياي کوردستان، 
له   پاوانخواز  ماسيگراني  لَيَلي   ده رياي  له  

سيستمي گه نده أل ساالريدا.
ئه نداماني  بؤنه يه وه   وه ک  به م  هه ر 
خواي  به ناوي  نه قشبه ندي  بنه ماَله ي 
ده نگي  گه ل،  هَيزي  به پشتيواني  يه کتاء 
مَيژوويي  ره وه ندي  ئاراسته ي  خؤمان 
بؤ  به َلَي  ده َلَيين  ده که ينء  گؤإان  ليستي 
گؤإان بؤ خه باتء به رخؤدان تا يه کساني 
ئه نفالء  رؤله کاني  که   داواکارين  مافه کان، 
کوردستان  گه لي  سه رجه م  کيميابارانء 
رَيإه واني  ئايينيء  زاناياني  به تايبه ت 
ته ريقه تي نه قشبه ندي که  هه ميشه  رَيپَيوي 
گه لء  خَيرخوازي  حه قيقه تء  مه نزَلگه ي 
خوداييء  مه عريفه تي  ئاوي  به   نيشتمانن، 

الپه إه   محه مه دي  غه راي  شه ريعه تي 
به رابه ريء  نا  گه نده َليء  ره شه کاني 
ساماني  سه روه تء  مه يلکردني  حه يفء 
(١٨) ساَله ي هه رَيمي کوردستان به هه وَيني 
بسإينه وه و  نه ته وه ييه کان  ئاواته   ئامانجء 
خاساني  رَيبازي  دَلسؤزانه   به رپرسانه ء 
نيشتمان  گه لء  خزمه تگوزاراني  خواء 

ره چاو بکه ن.
له  به شَيكي  ديكةي  راگه يه ندراوه كه دا هاتووه : 
شؤإشگَيإانء  کورد،  مسوَلماني  گه لَيك 
درَيژخايه ن،  رَيبازي  خه باتکاراني 
اليه نگراني ته ريقه تي نه قشبه ندي، رَيبه رانء 
نه قشبه ندي،  ته ريقه تي  مورشيداني 
که   نين  ده سه آلته   ئه و  ملکه ضي  هه رگيز 
به رژه وه ندي گه لء نه ته وه  ده که ن به  فيداي 
ده سه آلتي تاکه که سئ ئامانجي به رته سکي 

حيزبايه تى.

عوسمان  شَيخ  جه مال  ئه حسه ن 
سراجه دين نه قشبه ندي    سويد    

ره وف شَيخ غه ريب نه قشبه ندي
 ئه مريکا        

بنه ماَله ي  نه قشبه ندي  ثشتطيريي  ليستي  طؤإان دةكةن

بةرةو طؤإان
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كانديدةكانى ليستى طؤأان

هةتا ئةم دةسةآلتة لةسةر حوكم بَيت، با خةَلكء دلَسؤزان لةوة 
دلَنيا بن كة وردةكارييةكانى بودجة بة ضاوى خؤيان نابينن

هاوار شَيخ رةئوف، شارةزاى ئابوورى:

شةفافيةت  نةبوونى  طــؤإان:  بــةرةو 
بودجةى  طةورةكانى  كَيشة  لة  يةكَيكة 
كة  ضيية  هؤكار  كوردستان،  هةرَيمى 
مامةَلة  جؤرة  بةو  هةرَيم  بةرثرسانى 

دةكةن؟
ئةوة  ثَيويستة  شتَيك  هةموو  ثَيش   *
ئامادةكردنء  لة  كة  دووثاتبكةينةوة 
هةرَيمدا  ثرؤذةياساى  طفتوطؤكردنى 
داتاو زانيارىء  ناإؤشنييةكى زؤر هةية، 
دابينكردنى  ضؤنَيتيى  ــىء  ــاري وردةك
ضؤنَيتيى  ـــاتء  داه ســةرضــاوةكــانــى 
ــةوةش  ئ نيية،  ديــار  خةرجكردنيان 
عةيبء  كؤمةَلَيك  ئةوةى  بؤ  دةطةإَيتةوة 
بة  ميللةتة  ئةم  ثارةى  هةية،  زؤر  عارى 
شَيوازَيك لة شَيوازةكان بة هةدةردةدرَيت، 
بكرَيت،  ئاشكرا  بةهةدةردانة  ئةم  ئةطةر 
خةَلك  زؤرى  ناإةزاييةكى  دووضــارى 

دةبنةوة.
روون  ئةمة  كآ  دةبَيت  طؤإان:  بةرةو 

بكاتةوة؟
ــى  وةزارةت ئةركى  يةك  ثلةى  بة   *
دارايية كة دةبَيت وردةكاريى بودجةى هةر 
مافى  خةَلك  بكاتةوة،  روون  وةزارةتَيك 
خؤيةتى بزانَيت، ثارةى طشتى كة موَلكى 
مافى  خةرجكراوة،  لةضيدا  ميللةتةية  ئةم 

ئاطادارى  ميللةتةية  ئةم  تاكَيكى  هةموو 
ئةمة  شاردنةوةى  بَيت،  وردةكارييةكانى 

خواردنى مافى تاكةكانى كؤمةَلطةية.
هةية  ديكة  اليةنَيكى  طؤإان:  بةرةو 

بةرثرس بَيت، لةم ئاشكراكردنة؟
* دةبَيت شارةزايانء ئابووريناسان بة 
دةنطبَين لةسةر ئةم مةسةلةية، بةردةوام 
رةنطبَيت  بــةآلم  ــردووة،  ك طللةييشيان 
فشارَيك  نةبوبَيتنة  طللةييانة  ئةم  هةموو 
بكات   ناضار  ثةرلةمان،  حكومةتء  كة 
وردةكارييةكان بآلوبكةنةوة، من دَلنياشم 
هةتا ئةم دوو دةسةآلتء حكومةتة لةسةر 
خةرجىء  وردةكاريى  بمَيننةوة  حوكم 
بةرضاوى  ناخةنة  بودجة  داهاتةكانى 

خةَلك.
لة  وا  ضيية  ــةوة  ئ طـــؤإان:  بــةرةو 
كة  دةكات  هةرَيم  حكومةتى  بةرثرسانى 
بةإوونى مامةَلة لةطةأل بودجةدا نةكةنء 

ئاشكراي نةكةن؟
وةآلم  نموونة  بة  ئةمانة  هةموو  با   *
بدةينةوة، بةثَيى تازةترين راثؤرتى يةكَيك 
لة ماَلثةإة ئةمريكييةكان، ساآلنة يةكَيتىء 
نزيكةى  واتة  دؤالر،  (٨٤٠)مليؤن  ثارتى 
خةرجييةكانى  كؤى  شةشى  لةسةر  يةك 
ئةم هةرَيمة بؤخؤيان دةبةن، بة ض حةقَيك 

ئةم ثارةية دةبةن.
لة ضوارضَيوةى  تا ساَلى رابردووش   
هةرَيمى  دارايــى  ـــى  وةزارةت هــةردوو 
هةبووة  بةإَيوةبةرَيتى  دوو  كوردستان 
كاروبارى  بةإَيوةبةرَيتيى  ــاوى  ن بة 
تــةواوى  مووضةى  كة  رَيكخراوةكان، 
كارمةندانى هةردوو حيزبى دةسةآلتدارى 
هةرضى  واتة   ، دابينكردووة  كوردستانى 
كارمةندانى حيزب هةية بة ثلةى وةزيفى 
حكومى مووضةيان بؤ بإراوةتةوة، ديارة 
كة  دؤالرةى  مليؤن   ٨٤٠ ئةو  بةبآ  ئةمة 
ثَيشتر باسمانكرد، كة لة ئَيستادا ئةم دوو 
هةَلوةشَينراونةتةوة،  بةإَيوةبةرَيتيية 
هةرَيم  وةزارةتى  مانطانة  ثَيمواية  بةآلم 
مةكتةبةكانى  بؤ  بنَيرَيت  هةر  ثارةية  ئةم 
واتــة  حيزبة،  دوو  ــةم  ئ رَيكخستنى 
بةو  هةر  مووضة  كاديرانة  ئةو  ئَيستا 
ئةوةية  تةنيا  بةآلم  وةردةطرن،  شَيوةية 
ئةمانة  نــةمــاوة.  بةإَيوةبةرَيتييةكة 
بةهةدةردانى  بــوارى  دةضنة  هةمووى 
ثارةى ميللةتةوة، شاردنةوةشى بَيطومان 

لة خزمةتى دةسةآلتداية.
بؤية هةتا ئةم دةسةآلتة لةسةر حوكم 
شارةزايان  دَلسؤزانء  خةَلكء  با  بَيت، 
بة  وردةكارييانة  ئةم  كة  بن  دَلنيا  لةوة 

ضاوى خؤيان نابينن.
هةية  هيوايةك  هيض  طــؤإان:  بــةرةو 
لة  ئاطاداربن  هاوآلتييان  كة  ئةوةى  بؤ 

خةرجكردنى  ضؤنَيتيى  ــى  ــاري وردةك
بودجة؟

هةَلبذاردنةكان  ئةنجامى  ئةطةر   *
ثارتة  دوو  ئــةو  كة  بــوو  بةشَيوازَيك 
ديكة  اليةنى  دةســةآلتء  نةضوونةوة 
بة  ــؤإان  ط ليستى  ــةوة،  دةســةآلت هاتة 
مليؤن  ئـــةو٨٤٠  وةربــطــريــن،  نموونة 
دؤالرةى كة ئةوان دةيبةن، ليستى طؤإان 
نيية،  حيزب  ئةم  لةبةرئةوةى  نايبات، 
مةعقول  مينحةيةكى  بة  ثَيويستى  رةنطة 
هةبَيتء تةواو، بةآلم دةبَيت بة ياسايةك 
ئَيمة  ئةطةر  بةدَلنياييةوة  رَيكبخرَيت، 
زؤرى  نيسبةتَيكى  حكومةتةوة،  ضووينة 
الدةبةين،  ثاسةوانة  هــةزار  ثةنجا  ئةو 
ناكرَيت مووضةى ئةو ثاسةوانانة  ضونكة 

لةسةر ثارةى طشتى بَيت.
ئةم  سةركةوتنى  ئةطةرى  لة  بؤية 
ئَيستا  كة  ثارانةى  ئةو  هةموو  ليستة 
دةيطَيإينةوة  ئَيمة  ــن،  دةدرَي هــةدةر  بة 
بوارانةدا  لةو  طشتىء  بودجةى  ناو  بؤ 

خةجيدةكةين كة ثَيويستن.
بةرةو طؤإان: ئةو بودجةيةى كة هةية 
بودجةيةكى  ئابوورى  شارةزايانى  راى  بة 

ناتةواوة، كآ بةرثرسيارة؟
ثاشان  يةك،  ثلةى  بة  حكومةت   *
كة  كرد  هةإةشةيان  ثار  ثةرلةمان، 
بودجة  ــرؤذةى  ث داهــاتــوو  ساَلى  بؤ 
دوانةكةوَيتء خةرجييةكانى بةكاربردن 
كةمتر بَيت لةخةرجييةكانى وةبةرهَينان، 
ثار  بةهةمانشَيوةى  ئةمساَليش  بةآلم 
بة  ــةوة  داي شةرعييةتيان  كةضى  بوو 

بودجة.
ساَلى  بودجةى  لة  ــؤإان:  ط ــةرةو  ب
تةرخانكراوة  كة  بــإةى  ئةو  ٢٠٠٧دا 
١٢٪ى  كــةرةســتــة  كــاآلو  كإينى  بــؤ 
طةإَينراوةتةوة  ئةويترى  خةرجكراوةو 
لة  بةآلم  خةرجنةكراوة،  بةغداو  بؤ 
كؤمةآليةتى  سوودى  ئيعاناتاتء  بإطةى 

١٣١٪ خةرجكراوة؟
ــرى  وةزي ياساييةوة  لـــةإووى   *
هةية  طواستنةوةى  دةسةآلتى  دارايى 
تةرخانكراوةكاندا،  بودجة  نَيوان  لة 
ثَيوةرة  بةثَيى  طواستنةوةية  ئةم  بةآلم 
ثَيويست  بةثَيى  دةبَيت  زانستييةكان 
بَيتء رَيذةكةشى طونجاو بَيت، نةك بةو 
بؤ  مينةح  لَيرة  ديارة  داخةوة  بة  جؤرة، 

كإينى وةالئة
هةَلبذاردنة،  بانطةشةى  كاتى  ئَيستا 
حكومةتى  ثَيتدةَلَيم  دَلنياييةوة  بة 
سَيى  لةسةر  دوو  كوردستان  هةرَيمى 
ئةو ثارةيةى لةسةرةتاى ساَلةوة لةبةر 
مانطةوة،  ئةم  خستويةتيية  دةستيداية 
خةَلةتاندنى  كإينء  بؤ  ديارة  ئةوةش 

ــةو قـــةوارة  ــؤ ئ ــة، ب ــط هــةنــدَيــك دةن
هةردوو  نمايندةى  ئَيستا  كة  سياسييةى 

حيزبى دةسةآلتدار دةكات.
بةرثرسان  لة  زؤرَيك  طؤإان:  بةرةو 
نيية،  ثارةمان  زؤرةو  ثرؤذةمان  دةَلَين 
بة بإى  دواييدا  رؤذةى  لةم ضةند  بةآلم 
سةرؤكى  جَيطرى  دؤالر  ٤مليار  لة  زياتر 
ئةوة  داوة،  ثرؤذةى  بةَلَينى  حكومةت 
هى  ئةوة  دةَلين  ئــةوان  لةكاتَيكداية 
حكومةت نييةو هى حيزبة، ئايا ئاسايية 
دةوَلةمةند  بةتواناو  ئةوةندة  حيزبَيك 

بَيت؟
* شتى وا زؤر نا ئاسايية، لة دونياى 
ئةمة  نيية،  نموونةى  ثَيشكةوتوودا 
ئةو  حيزبَيك  سةيرة  زؤر  حاَلةتَيكة 
هةبَيت،  طةورةيةى  دةسةآلتة  تواناو 
ئــةوةى  لةسةر  بةَلطةية  خــؤى  ئةمة 
ئابوورييةكانى  كاية  ــةواوى  ت حيزب 
ئةم  ئةطينا  ثاوانكردووة،  وآلتةى  ئةم 
لة  بــوو،  كوآ  لة  بودجةيةى  هةموو 
وآلتاني ديموكراسيدا كة ياسا سةروةر 
ئةمة  لةسةر  هةر  دةبَيت  تَييدا،  بَيت 
تؤمار  داوا  طشتى  داواكــارى  دةزطــاى 
راثَيضى  حيزبة  ئةو  بةرثرسانى  بكاتء 
حاَلةتة  ئةمة  بكات،  ــا  دادط بـــةردةم 
دةَلَيين  كة  ئَيمة  تةندروستةكةية، 
بؤ  ثارةية  بةوةندة  ثَيويستى  حيزبَيك 
مةرج  خؤى،  كارةكانى  جَيبةجَيكردنى 
ثارةيةى  ئةو  تــةواوى  حكومةت  نيية 
زؤرى  بةشى  دةبَيت  بكات،  دابين  بؤ 
ئةندامانء  ئابوونةى  لة  ثارةية  ئةو 

اليةنطرانى خؤى بَيت.
هةية،  كةَلةكةبوويان  ثارةى  ئةمان 
بةآلم لة كوَييان بوو، ديارة ئةو مينحةيةي 
كة حكومةت داويةتى بة حيزب ئةوةندة 
لَيماوةتةوة  هةمووةى  ئةو  بووة،  زؤر 
بةإاستى  بؤية  بةكاريدةهَينن،  ئَيستا  كة 
من هيض ثَيوةرَيكى زانستيم ثَيشكنايةت 
بةوةكردبَيت  ئاماذةى  دونيادا  لة  كة 
بنةماى  لةسةر  حيزبةكان  مينةحى 
لة  شؤإشطَيإى تةرخانبكرَيت، شتى وا 

دونيادا نموونةى نيية.
٧٨كورسييان  ثارتى  يةكَيتىء   

هةريةكةيان  ثةرلةماندا،  لة  هةية 
دؤالر  ٣٣مليؤن  ٣٢بؤ  نزيكةى  مانطانة 
كة  ثارانةى  لةو  جطة  هةية،  مينحةيان 
كورسييةكى  ئاماذةمانثَيكرد،  ثَيشتر 
دؤالرى  ٨٠٠هـــةزار  نزيكةى  ئةمان 
وةك  ديكةش  حيزبى  بةردةكةوَيت، 
مانطانة  هةية،  كورسى   ٩ كة  يةكطرتوو 
ض  ئةمة  هةية،  ديــنــارى  ٤٠٠مليؤن 
داراييدا  لةناو زانستى  ثَيوةرَيكةو ضؤن 

جَيطةى ئةمة دةكةيتةوة.  
بإَيكى  ماوةيةدا  لةم  طؤإان:  بةرةو 
دابةشكراوة  خةرجكراوةو  ثارة  لة  زؤر 
جؤرَيك  ئةمة  ئايا  هاوآلتيياندا،  بةسةر 

نيية لة بَيبةرنامةيى؟
خــســتــنــةإووى  ــدا  ــي راســت ــة  ل  *
ــةدا  ــاوةي م ــةم  ل ثـــارة  زؤر  بإَيكى 
ئَيمة  كاتَيك  بةتايبةت  مةترسيدارة، 
كة  دؤخةية  هةآلوسان(ئةو  كَيشةى 
خستنةإوو)ى  لة  زياترة  زؤر  خواست 
هةموو  ئةو  كاتَيك  هةية،  ئابووريمان 
تر  ئةوةندي  بازاإةوة  دةخةيتة  ثارةية 
رَيذةى  كةواتة  دةكةيت،  زياد  خواست 
هةآلوسان ضةند قات زياد دةكةيت، بؤية 
كَيشةى  ضارةسةرى  ئةوةى  جياتى  لة 
هةَلمةتى  ثَيناو  لة  بكةن  هةآلوسانةكة 
دراو  خستنةإووى  بإى  هةَلبذاردندا 
ئةمةش  دةكةيتء  زياد  تر  ئةوةندةى 

زؤر مةترسيدارة.
لةو  ديكة  يةكَيكى  طــؤإان:  بــةرةو 
شتانةى كة بودجةى هةرَيمى كوردستانى 
لة  السةنطييةية  ئةو  ثَيدةناسرَيتةوة، 
بةكاربردنء  خةرجييةكانى  نَيوان 
لةمبارةيةوة  راتان  هةية،  وةبةرهَيناندا 

ضيية؟
ئاسايى  تةندرووستء  حاَلةتى   *
ئامادةكردنى  لةكاتى  كــة  ــة  ــةوةي ئ
خةرجييةكانى  بودجةدا،  ثرؤذةياساى 
لة  بَيت  زيــاتــر  زؤر  ــنــان  وةبــةرهــَي
هةرَيمى  لة  حاَلةتة  ئةم  كة  بةكاربردن، 
ــة ثــَيــضــةوانــةوةيــة،  كــوردســتــانــدا ب
خةرجييةكانى  بؤ  جيهانى  ستانداردى 
لة هةرَيمى  كاتَيكدا  لة  بةكاربردن٣٣٪ة، 
٦٣٪ى  ــة  ــذةي رَي ــةم  ئ كــوردســتــانــدا 
خراثة  دةرئةنجامة  تَيثةإاندووةو 
لة  ديارة  ئاشكرا  بة  ئابوورييةكانيشى 

سةر واقيعى كوردستان.
لة بةرثرسانى  بةرةو طؤإان: زؤرَيك 
بإَيكى  كة  دةكةن  لةوة  باس  حكوميي 
مووضة  بؤ  هةرَيم  بودجةى  زؤرى 
زؤرة  رَيذة  بةو  راستيدا  لة  كة  دةإوات 

نيية؟
بَيت  زؤر  مووضةخؤريش  ئةطةر   *
كة  سياسةتةية  ئةو  دةرةنجامى  ئةوة 
كَيبإكَيى  ثارتى  يةكَيتىء  ساآلنَيكة 
ئاماذةدان  ثاشان  ثَيدةكةن،  يةكترى 
بودجة  زؤرى  رَيذةيةكى  كة  بــةوةى 
بةو  قةبةكردنى  دةإواتء  مووضة  بؤ 
كؤمةَلَيك  ثةردةثؤشكردنى  بؤ  جؤرة، 
ناتةندروستى ديكةية وةك ئةو  حاَلةتى 
حيزب،  بة  دةدرَيت  كة  زؤرةى  مينحة 
راستيية  بةو  درك  خةَلك  بؤئةوةى 

نةكاتء بةرضاوى روون نةبَيت.

ثرؤفايل:
هاوار شَيخ رةئوف

لة ساَلى ١٩٧٩ لة دايكبووة
دةرضووى كؤليذى بازرطانى بةشى ذمَيرياريية لة زانكؤى سلَيمانى

جَيطرى بةإَيوةبةرى بانكةو كانديداى ليستى طؤإانة. 

محةمةد شَيخ فاتح

رةئوف،  شَيخ  هــاوار  ديدارَيكدا  لة 
ــارةزاى  ش طـــؤإانء  ليستى  كانديداى 
ئابوورى، باس لةوة دةكات كة خةَلك مافى 
خؤيةتى بزانَيت، ثارةى طشتى كة موَلكى 
ئةم ميللةتةية لة ضيدا خةرجكراوةء ضؤن 
ئةو  شاردنةوةى  ضونكة  خةرجدةكرَيت، 
وردةكارييانة مافى تاكةكانى كؤمةَلطةية.

ئاماذة  طــؤإان  ليستى  كانديداكةى 
بةوةشدةكات كة لة ئةطةرى سةركةوتنى 
كة  ثارانةى  ئةو  هةموو  طؤإان  ليستى 
دةيطَيإنةوة  دةدرَين،  هةدةر  بة  ئَيستا 
بوارانةدا  لةو  طشتىء  بودجةى  ناو  بؤ 

خةرجيدةكةين كة ثَيويستن.

 تا ساَلى رابردووش 

لة ضوارضَيوةى 

هةردوو وةزارةتى 

دارايى هةرَيمى 

كوردستان دوو 

بةإَيوةبةرَيتى 

هةبووة بة ناوى 

بةإَيوةبةرَيتيى 

كاروبارى 

رَيكخراوةكان، كة 

مووضةى تةواوى 

كارمةندانى 

هةردوو حيزبى 

دةسةآلتدارى 

كوردستانى 

دابينكردووة 
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رؤشنبيرو  هــةردى،  ئةحمةد  ئاسؤس 
رؤذنامةدا  ديدارَيكى  لة  سياسى،  ضاودَيرى 
باس لة بارودؤخى سياسى كوردستان دةكاتء 
رةخنة لة سيستمى سياسى كوردستانء ياساى 
دةطرَيت  هةَلبذاردن  هةرَيمء  سةرؤكايةتى 

بةشَيوةى زؤرينةى سادة.
هةروةك ئاماذة بة سةرهةَلدانء ثَيويستى 
دةَلَيت:   دةكاتء  ذياندا  كايةكانى  لة  طؤإان 
لة  هةية  ريشةيى  طؤإانى  بة  «ثَيويستيمان 
هةرسآ  لة  حكومةتدا  دامودةزطاكانى  هةموو 
جَيبةجَيكردنء  ياسادانان،  دةسةآلتةكانى 

دادوةرى».

بةرةوطؤإان: وةك رؤذنامةنووسء رؤشنبير 
ثةرلةمانء  هةَلبذاردنةكانى  دةإواننة  ضؤن 
ثَيتانواية  كوردستان،  هةرَيمى  سةرؤكايةتى 
جؤرَيك  ض  بة  كوردستان  سياسى  نةخشةى 
ضاودَير  هةندَيك  لةكاتَيكدا  دةطــؤإَيــت، 

لةوبإوايةدان طؤإانى نةوعى بةديبَينَيت؟
لةكايةى  طــؤإان  ئَيستا  هةر  ثَيمواية   *
كة  ئةوةى  روويــداوة،  كوردستاندا  سياسى 
لةنَيوان  مةدةنيانةى  ملمالنَي  ئةو  دةيبينين، 
ليستة ركابةرةكاندا هةية بؤ خؤى دةاللةت لة 
كايةى  بةرداكردنةوةى  بة  طيان  زيندوويىء 

سياسى كوردستانة. 
ئةطةر بيرت ببَيت لة هةَلبذاردنى رابردوودا 
هةستت نةدةكرد لة رؤذانى ثَيشوو جياوازة، 
هةستت نةدةكرد ملمالنَيء حةماسييةتَيك هةية 
بؤ بةشداريكردنء دةنطدان لة هةَلبذاردندا، بة 

ثَيضةوانةى ئةمإؤوة.
ئةمإؤ كاية سياسييةكة بةجؤرَيك جوآلوة، 
باس  دةضيت  كوردستان  كوَييةكى  هةر  بؤ 
باسى هةَلبذاردنء ليستة جياوازةكانة، ئةوةش 
بؤخؤى دةاللةت لةوة دةكات، كة طؤإانَيك لة 
فةزاى سياسى كوردستاندا روويداوة، ئةوةش 
لة ئةنجامدا بةبإواى من طؤإانَيكى  ديكةش لة 

سيتسمةكةشدا دروست دةكات.
ئَيمة  بة درَيذايى  كَيشةى هةرة طةورةى 
(١٨) ساَلى رابردوو ئةوةبووة، كة لة وآلتَيكدا 
بةآلم  بووة،  تَيدا  دةسةآلتدارى  كة  بووين 
واية  بإوام  من  نةبووة،  تَيدا  ئؤثؤزسيؤنى 
تَييدا دةذين  ئَيستا  ئةم طؤإانةى  دةرةنجامى 
داهاتوودا  ثةرلةمانى  لة  كة  دةبَيت  ئــةوة 
زيندوومان  راستةقينةو  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
ثةرلةمانةكةمان  واية  ماناى  ئةوةش  دةبَيت، 
ضةثَلةو  دةستبةرزكردنةوةو  ثةرلةمانى  لة 
خةوتووةوة دةبَيتة ثةرلةمانَيك كة النى كةم 
بارة  ئةوةش  دةبَيت.  تَيدا  ملمالنَيى  طفتوطؤو 
كة  ديموكراتيية  سيستمى  تةندروستةكةى 
ناكؤكييةكان  جياوازيىء  بؤضوونةكان،  بيرو 
لةوآ  دةدةنــةوةو  رةنط  ثةرلةماندا  لةناو 
ملمالنَيى راستةقينة لةنَيو ئةو بيرو بؤضوونة 

جياوازانةدا دةكرَيت.
بةرةوطؤإان: كةواتة ثَيش وادةو ئةنجامى 
سةرى  طــؤإان  دةركةوتةكانى  هةَلبذاردن، 

هةَلداوة؟
بةراوردى  بة  باسمكرد  بَيطومان، وةك   *
ــردوو،  راب هةَلبذاردنى  بانطةشةى  كاتى 
ئةوة  ئَيستادا  بانطةشةيةى  ئةم  كاتى  لةطةأل  

دةردةكةوَيت.
ئؤثؤزسيؤنى  بوونى  باسى  بةرةوطؤإان: 
هةَلبذاردنى  بةآلم  ثةرلةماندا،  لة  كرد  كارات 

دةنط  كة  رؤذداية  لة هةمان  سةرؤكى هةرَيم 
ئةوة  ئايا  دةدرَيت،  ثةرلةمان  هةَلبذاردنى  بؤ 
كاريطةريى نابَيت لةسةر هةَلبذاردنى ثةرلةمانء 

بة سةرؤكايةتى كردنى سيستمى سياسى؟
دةستثَيدةكات،  شوَينةوة  لةو  كَيشةكة   *
هةرَيم  سةرؤكايةتى  ياساى  يةكةمجار  كة 
دانرا، كة دةَلَيت: «يةكةمجار سةرؤكى هةرَيم 
جارى  هةَلدةبذَيردرَيتء  ثةرلةمانةوة  لة 
هةَليدةبذَيرَيت»،  خةَلك  راستةوخؤ  دووةم 
ثَيشوةخت  كة  خةلةلَيكة  وايةء  ياساكة  ئةوة 
نيية  ياسايى  رَيطةيةكى  ئَيستا  دروستبووةو 
ئةو كَيشةو مةسةلةية، وةك  بؤ ضارةسةرى 
دةبينرَيت ئةو هةموو ملمالنَيى ركابةرَيتييةى 
هةَلبذاردنى  بةشدارى  ليستةكانى  لةنَيو 
هةمان  بة  ناكرَيت  هةست  هةية،  ثةرلةماندا 
ئةندازة لةسةر ثؤستى سةرؤكايةتى هةرَيمدا 

هةبَيت.
داهاتوو  ثةرلةمانى  واية  بؤضوونم  بةآلم 
هةموومان  كة  بَيت  شَيوةية  بــةو  ئةطةر 
ضاوةإَيى دةكةين دةتوانَيت زؤر طؤإانكارى 
بكات لة سيستمى سياسى كوردستاندا، ضونكة 
بةثَيى ياسا ئةو كاتة شةرعيةتى ياسادانان لة 
ثةرلةماندايةو دةكرَيت تةنانةت ئةو ياسايةش 
هةَلبوةشَينرَيتةوة كة دةَلَيت: «دةبَيت سةرؤكى 
لةاليةن  راستةوخؤ  دةنطدانى  بة  هةرَيم 
مــادةم  ضونكة  هةَلبذَيدرَيت»،  خةَلكةوة 
دةبَيت  ثةرلةمانيية  سيستمى  وآلتةكةمان 
هةَلبذَيردَيت.  ثةرلةمانةوة  لةاليةن  سةرؤك 
كة  وايــة،  عَيراقيشدا  دةستوورى  لة  ئــةوة 
لة  كوردستانء  سياسييةكانى  هَيزة  هةموو 
ثَيش هةموويانةوة يةكَيتىء ثارتى بةوثةإى 
ئَيستاش  لَيكردووةو  داكؤكيان  هَيزيانةوة 
سياسى  سيستمى  كة  دةكةن  لةوة  داكؤكى 
ماليكى  كة  بمَينَيتةوة،  ثةرلةمانى  بة  عَيراق 
بة سيستمَيكى  ثَيويستمان  دةكات  لةوة  باس 
لةبةر  دةضنةوة،  طذيدا  بة  سةرؤكايةتيية 
ثَيويستة  نيية  هةوا  دوو  بانَيكء  ئةطةر  ئةوة 
لة كوردستانيشدا وابَيتء بةثَيى دةستوورى 
ثَيةوانةى  ئَيمة  سياسى  سيستمى  عَيراقيش 

سيستمى سياسى عَيراق نةبَيت.

بةرةوطؤإان: سةربارى ئةوةش بةثَيى ياساى 
سةرؤكايةتى هةرَيم سةرؤك بة زؤرينةى سادة 
شياوة  كارَيكى  ئةوة  ئايا  هةَلدةبذَيدرَيت، 
شَيوةية  بةو  طرنط  وا  ثؤستَيكى  بؤ  كةسَيك 
رةهاو  زؤرينةى  بة  دةستء  بطرَيتة  دةسةآلت 

دةنطى زؤرينةى خةَلك نةبَيت؟
بؤ  رَيوشوَينة  ماناترين  بآ  ــةوة  ئ  *
وآلتَيكى  لة  تةنانةت  سةرؤك،  هةَلبذاردنى 
ملمالنَي  كةسَيك  ضةند  ئةطةر  ئَيراندا  وةك 
بكةن بؤ ثؤستى سةرؤك كؤمارء هيض يةكَيك 
ئةو  نةهَينَيت،  دةنطةكان  (١+٥٠٪)ى  لةوانة  
دةضنة  هَيناوة  دةنطيان  زؤرترين  دووانــةى 
خولى دووةمى هةَلبذاردنء دةبَيت يةكَيكيان 

ئةو رَيذةيةى دةنط بهَينَيت.
لة هيض شوَينَيكى دنيادا نيية، نة لة سيستمى 
سةرؤكايةتىء  لةسيستمى  نة  ثةرلةمانىء 
ديموكراتيدا سةرؤكى هةرَيمَيك يا وآلتَيك بة 
بَيتء  ئةطةر  هةَلنابذَيردرَيت،  سادة  زؤينةى 
لة كوردستاندا كة (٤) كانديدى سةرؤكايةتى 
هةية كانديدةكان (٣٥٪، ٢٠٪، ٣٠٪، ١٥٪) ئةو 
كةسة دةبَيتة سةرؤك كة (٣٥٪)ى دةنطةكانى 
ئةنجامة  ئةو  بةثَيى  لة كاتَيكداية  ئةوة  هَيناوة 
دةشَيت  نييةو  رازى  ثَيى  خةَلك  (٦٥٪)ى 
شتَيكى وا رووبدات، ئةوة لة هيض  شوَينَيكدا 
نيية كةسَيك (٦٥٪)ى دانيشتووانى ثَيى رازى 

نةبَيت، بةآلم بكرَيتة سةرؤك.

لةوةداية،  كآ  بةرذةوةندى  بةرةوطؤإان: 
زؤرينةى  بةر  براوةتة  ثةنا  بؤ  كوردستان  لة 

سادة؟
ياساى  وايــة،  بؤ  كة  روونــة  بَيطومان   *
سياسى  سيستمى  هةرَيمء  سةرؤكايةتى 
يةكَيتىء  ثــارتــىء  ــةرى  ب بة  كوردستان 
لةنَيوان  كة  نووسراوةتةوة  رَيكةوتنة  بةو 
لة  يةكَيتى  سةرؤكى  هةردووكياندايةو 
لة  ثارتى  سةرؤكى  دةبَيتء  سةرؤك  عَيراق 

كوردستان سةرؤك دةبَيت.
بة  زيــان  تا ضةند  ئــةوة  ــؤإان:  ــةرةوط ب
كوردستان  سياسى  سيستمى  هاوآلتييانء 

دةطةيةنَيت؟
ئاماذةم  كة  ئةوةية،  شت  سادةترين   *
لة رؤذان سةرؤكَيكت  رةنطة رؤذَيك  ثَيكرد، 
هةبَيت تةنيا (٣٥٪)ى خةَلك دةنطى دابَيتآ كة 
ئةوةشدا  لةطةأل  نيية،  واية شةرعيةتى  ماناى 

ئةمة ياساى هةَلبذاردنى سةرؤكةو ئةو هةموو 
دةسةآلتةشى لةدةستدا بَيت ئةوة نوكتةية ثَيى 
دةنطدانى  هةَلبذاردنء  ديموكراتيةتء  بَلَييت 
بةو  كة دةشَيت  ئةو سةرؤكة  خةَلك، ضونكة 
ببَيتة سةرؤك، بةآلم مافى هةية  رَيذة دةنطة 
ثةرلةمانَيك هةَلبوةشَينَيتةوة كة هةموو ميللةت 

هةَليبذاردووة.
ئةو  ئَيوة  بإواى  بة  كةواتة  بةرةوطؤإان: 

ياساية ثَيويستى بة طؤإانكاريية؟
طرانى  ئةركَيكى  داهاتوو  ثةرلةمانى   *
دةكةوَيتة سةرو دةبَيت لة ئةولةوياتى خؤيدا 
ياسايانةدا  لةو  زؤرَيك  بة  ضاو  كة  دايبنَيت 
دةستةمؤكانى  ثةرلةمانة  لة  كة  بخشَينَيتةوة 
ئةم  روونــى  بة  دةبَيت  ــراون،  دان ثَيشوودا 
سيستمةى وآلتى ئَيمة بكرَيت بة سيستمَيكى 
ديموكراتء شةفاف كة ئةوةى ئَيستا هةمانة 

بة هيض شَيوةيةك ئةوة نيية.
تاقيكردنةوةيةكى  ــةوةش  ئ من  ــةإاى  ب
لة  ئؤثؤزسيؤنةى  ئةو  بؤ  دةبَيت  ــةورة  ط
ثةرلةماندا دروست دةبَيت، كة ئايا راستطؤن 
بةرزيان  تائَيستا  كة  دروشمانةى  ئةو  لةطةأل 
كردوونةتةوة، دةبَيت ضاوةإَيبكةينء بيبينين.

وةك  طــؤإان  ئَيوة  بــةإاى  بــةرةوطــؤإان: 
كؤمةآليةتىء  بزاوتَيكى  فيكرىء  ضةمكَيكى 
سياسى  ئَيستاى  واقيعى  بؤ  ضةند  تا  سياسى 
ياساء  ئةوة  كاتَيكدا  لة  طرنطة،  كوردستان 

سيستمةكةية كة هةمانة؟  
*  لة راستيدا ئةوةى هةمانة سيستم نيية، 
ئةوةى  بؤ  حيزبدا  دوو  لةنَيوان  رَيككةوتنَيكة 
بة  وآلتةكة  خؤيانةوة  لةشوَينى  هةركةس 
سادةترين  بةإَيوة،  بةرن  خؤيان  ئــارةزووى 
يا  (دةوَلةت  دةَلَيت:  كة  ئةوةية،  سيستم  شتى 
حكومةت، دامةزراوةيةكة لة دةرةوةى حيزبء 
طروثة سياسىء كؤمةآليةتىء ناوضةكان)، ئةوة 

موَلكى هةمووةو موَلكى كةسيش نيية.
حيزبء  ــروثء  ط هةموو  مانايةى  بــةو 
كةسَيك دةتوانَيت بضَيتة حكومةتء دةسةآلت 
خةَلك  دةنطى  بةمةرجَيك  دةســت  بطرَيتة 
ديموكراتى  سيستمى  بةآلم  بَينَيت،  بةدةست 
لةوةداية كة هيض كةسَيك ناتوانَيت تاثؤى بكات 

لةسةرخؤى.
بةناوى  نيية  وامان  موئةسةسةيةكى  ئَيمة 
دابةشكردنى  هةمانة  ئـــةوةى  حكومةت، 
حيزبى  دوو  لةنَيوان  حكومةتة  دامةزراوةكانى 
سياسيداو بة روونى دةيبينين كة ئةو وةزيرةى 
طوَيى  سلَيمانى  لة  كةس  ثارتيية  بة  سةر 
لة  يةكَيتيية  بة  سةر  كة  ئةوةش  لَيناطرَيتء 

هةولَيرو بادينان كةس طوَيى لَيناطرَيت. 
ضةكدارء  هَيزى  بودجة،  بة  حكومةت 
وآلت،  حكومةتى  بة  دةبَيت  سياسى  بإيارى 
بةآلم لَيرة بودجة دابةشكراوة، هَيزى ضةكدارة 
دةرةوةى  لة  سياسيش  بإيارى  دابةشكراوة، 
سةركردةكةو  دوو  دةستى  لة  حكومةتةو 
مةكتةبى سياسيداية، لةبةر ئةوة ئةوة سيستم 
نيية ئةوة رَيكةوتنَيكة بؤ راييكردنى ئيشةكانى 

خؤيان بةثَيى بةرذةوةندى.
بةرةوطؤإان: كةواتة ثَيويستيمان بة طؤإانى 

ريشةيى هةية لة هةموو كايةكاندا؟
* ثَيويستيمان بة طؤإانى ريشةيى هةية لة 
هةرسآ  لة  حكومةتدا  دامودةزطاكانى  هةموو 
جَيبةجَيكردنء  ياسادانان،  دةسةآلتةكانى 

دادوةرى. 
لة  دادوةرى  دةسةآلتى  بَلَيت  دةتوانَيت  كآ 
كوردستاندا سةربةخؤية، من باسى كةسةكان 
ناكةم، دةزانم دادوةرى بةإَيزمان هةية بةثَيى 
سيستمةكة  بــةآلم  ــات،  دةك كار  ثيشةكةى  
زؤرَيك  كة  ئةوةية  نموونة  سادةترين  وانيية، 
دادةنرَين  تةزكييةى حيزبى  بة  دادوةرةكان  لة 
نةك لةسةر بنةماى كةفائةت، كةسَيك كة حيزب 
داينابَيت بة دادوةر ضؤن دةتوانَيت بَياليةن بَيت 
لة قةزييةيةكدا كة حيزب تةرةفَيكى بَيت، ئةوة 

موستةحيلة.
نيية  موئةسةساتَيكمان  ئَيمة  ئةوة  لةبةر 
ديموكراتييةكاندا  سيستمة  لة  مانايةى  بةو 
بةثَيى  كة  دامودةزطاية،  كؤمةَلَيك  بةَلكو  هةية، 
ئةوةى  بؤ  لكَينراون  بةيةكةوة  رَيكةوتنَيك 

وآلتةكة بة ئارةزووى خؤيان بةإَيوةبةرن.
بةرةوطؤإان: لة نووسينَيكدا ئاماذة بة رؤألء 
راى رؤذنامةنووس دةكةيت لةكاتى كارو ثرؤسةى 
هةَلبذاردندا، لة وآلتانى ثَيشكةوتووى ئةمريكاو 
ئةوروثا لةكاتى بانطةشةى هةَلبذاردندا ثشتطيرى 
لةاليةنَيك دةكةن، ئةوة تاضةند بؤ كوردستانء 

رؤذنامةنووسى ئَيمة رةواية؟

دةكةيت،  باسى  كة  ستوونةدا  لةو   *
رؤذنامةنووس  محاسةبةى  نوسيبووم 
ناكةوَيت،  شةخسييةكانى  مةوقيفة  لةسةر 
ضونكة رؤذنامةنووس تاكَيكى كؤمةَلطةيةو 
قةَلةم بةدةستةو خوَيندةوارةو مافى خؤيةتى 
بَلَى  بةشتَيك  ديكة  كةسَيكى  هةموو  وةك 
لةطةَليدام، يا دةنط بدات بة اليةكء نةيدات 
شةرعييةو  مافَيكى  ئةوة  ديكة،  اليةكى  بة 
تؤتاليتارةكان  ئةقَلييةتة  ديكتاتؤرو  مةطةر 

بيانةوَيت ئةوة زةوت بكةن.
عةيبة،  بة  نابَيت  كة  ئةوةشة  لةبةر 
لة  رؤذنامةنووس  لَيثرسينةوةى  ضونكة 
كارة رؤذنامةنووسييةكةى دةبَيت، كة يةك 
ئةخالقياتى  رةضــاوى  كارنةكاتء  اليةنة 
رؤذنامةنووس بكاتء بآ اليةن بَيت، ئةطينا 
كةسى بآ اليةن كةسَيكة كة وجودى نةبَيت، 
كةسَيك نيية مةوقيفى نةبَيت، بةتايبةت ئةطةر 

مةسةلةكة ضارةنووسى وآلتةكةى بَيت.
دةسةآلتى سياسى ئَيمة دةيةوَيت ئةم دوو 
شتة تَيكةأل بكات، بؤ نموونة بَلَيت فآلنةكةس 
لة وتارَيكيدا تةئيدى فآلنة را دةكات كةواتة  
جةريدةكةشى واية، ئةوة ضاوبةستكردنة لة 

خةَلكء خةَلك هةَلخةَلةتاندنة.
بانطةشةى  لةكاتى  ئَيستا  بةرةوطؤإان: 
دةسةآلتدارانء  زؤرجار  هةَلبذاردنةدا  ئةم 
وا  حكومةت،  حيزبء  باآلى  لَيثرسراوانى 
ثيشانى خةَلك دةدةن، كة رؤذنامة ئازادةكان 
بة ئاراستةى اليةنى بةرامبةر يا بؤ اليةنَيكى 
دياريكراو دةكةن يا داردةستن، لَيكدانةوةت 

بؤ ئةوة ضيية؟
هةر  لة  نيية،  تــازة  شتَيكى  ئــةوة   _
شوَينَيكدا هةستيان كردبَيت ئةو ئيشانةى 
دةيكةن،  سةربةخؤ  رؤذنامةنووسنى  كة 
يةكةم  دةدةن  بةرذةوةندييان  لة  زةرةر 
بة  نةتوانم  ئــةوةى  بؤ  حــازرة،  كة  شتة 
مةنتيقى جوابى بدةمةوة زؤر ئاسانة دةَلَيم 

جاسوسة.
جةنطى  ئةقَلييةتى  هى  مةنتيقَيكة  ئةوة 
مالية،  رةئس  شيوعىء  بلؤكى  ســاردو 
بآلوى  داردةستين  ئَيمة  ئةطةر  ضونكة 
بكةنةوةء بماندةنة دادطا، ئةطةر جاسوسين 
ضؤنة نامانطرن؟ كةواتة ئَيوةش شةريكن 
ئةطينا  جاسوسييةكةدا،  لة  لةطةَلماندا 
دةزطاى  ئاسايشء  ثؤليسء  دادطاء  ئةوة 
زانيارىء ثاراستنء فةرموو  بةَلطةكانتان 
ئَيمةش  بكةنء  دادطاى  ثَيشكةشى  بَيننء 
حوكمى  بة  بكرَيين  ئيعدام  بطيرَيينء 

جاسوسى.
زياتر  لةوة  زؤر  خةَلك  ثَيمواية  من 
شتانة  بةم  كة  كراوةتةوة  ضاوى  ئةقألء 
ئةو  بَلَيت  ــت  ــةوَي دةي هةَلبخةَلةتَيت، 
نيية،  قيمةتى  دةيطرن  ئةوان  رةخنانةى 
رةخنة  هةردةبَيت  دوذمنماننء  ضونكة 
خوَينةرو  واية  بؤضوونم  بةآلم  بطرن، 
ئةو  هؤشيارترن  لةو  كوردستان  خةَلكى 
هةَلخةَلةتاندنةيان  ضاوبةستيء  جؤرة 

بةسةردا تَيثةإَيت.

ئاسؤس هةردى:  ثَيويستيمان بة طؤأانى ريشةيى هةية

 لة هةموو دامودةزطاكانى حكومةتدا 
سازدانى: سةنطةر جةمال

 لة هيض شوَينَيكى دنيادا نيية، نة لة سيستمى ثةرلةمانىء 

نة لةسيستمى سةرؤكايةتىء ديموكراتيدا سةرؤكى 

هةرَيمَيك يا وآلتَيك بة زؤينةى سادة هةَلبذَيردرَيت
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طةنجانء رؤشنبيرانى هةَلةبجةى 
طؤإان  ليستى  بة  دةنطدان  شةهيد 
بةثَيويستييةكى حةتمى ئةم قؤناغةى 
لةو  ــنء  دةزان طةلةكةمان  ئَيستاى 
بإوايةشدان هاوآلتييانء جةماوةرى 
هةوَلي  بةثةرؤشةوة  كوردستان 
سةرخستنى كارنامةى ليستى طؤإان 

دةدةن.
مامؤستاء  حةمةتاأل،  يوسف 
رؤذنامةنووس، لةبارةى هةَلبذاردنى 
ــةوة بؤ  ــان ثــةرلــةمــانــى كــوردســت
وتى:  دواو  بةرةوطؤإان  ثاشكؤى 
ــط  دةن هــاوآلتــيــيــةك  وةك  «مــن 
دةدةم،   (٥٧) ذمارة  طؤإان  بةليستى 
سةركةوتنى  بإوايةدام  لةو  ضونكة 
بةشَيكى  دةستةبةرى  طؤإان  ليستى 
ئــازاديــيــةكــانــى  ـــافء  م ــة  ل زؤر 
ليستةكةش  سةركةوتنى  هاوآلتيانةء 
بة  بؤ  ثتةو  بناغةيةكى  سةرةتاو 
دامودةزطاكانى  دامةزراوةييكردنى 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
طؤإان  ليستى  هةروةها  دادةنَيت، 
سةربةخؤيى  بؤ  باش  بناغةيةكي 
طؤإان،  ليستى  دادةنَيت،  دادطاكان 
لةكؤى  هةمةضةشنة  طؤإانَيكى 
ئةم  ئــيــدارى  سياسيء  سيستمى 
هاوآلتييانى  ئَيستادا  لة  كة  هةرَيمةدا 
ــردووة،  ــرؤدةك ــي ــى ط ــةواوةت ــةت ب
دةوَلةتَيكى  بناغةى  طؤإان  ليستى 

دامةزراوةيي دادةنَيت.
حةمةتاأل  يــوســف  بــةبــإواى 
ــة لة  ــؤإان ــةمــجــارة ط ــى ئ ــؤإان ط
ئيدارةى  بةإَيوةبردنى  شَيوازى 
طؤإانة  زوَلملَيكراوة،  هةرَيمة  ئةم 
كارنامةى  ستراتيذء  سياسةتء  لة 
كوردستان،  ثةرلةمانى  حكومةتء 
بؤ  دواكةوتوو  قؤناغَيكى  لة  طؤإانة 
سيستمَيكى  دانانى  نوآء  قؤناغَيكى 
هةلي  رةخساندنى  ديموكراسيء 
بَيكارانةى  ئةو  هةموو  بؤ  كاريشة 
ئةم  هاوآلتيانى  زؤرينةى  ئةمإؤ  كة 
ضةوسَينراوة  ئةنقةست  بة  هةرَيمة 

بإوايةدام  لةو  من  بؤية  ثَيكدةهَينن، 
كوردستان  جةماوةرى  هاوآلتيانء 
بة شانازييةوة دةنط بة ليستى طؤإان 
كوردستانء  هاوآلتيانى  دةدةن، 
شةهيدان  كةسوكارى  بةتايبةتى 
كة  بـــاوةإةى  ئــةو  طةيشتوونةتة 
دةنطدان بة ليستى طؤإان كؤتاييهَينانة 
بةهةموو ئةو نايةكسانىء طةندةَليء 
ــة ئــةمــإؤ  ــةى ك ــان ــي ــوإي ــوك ــةم ك
ئةنقةست  بة  هةرَيمة  ئةم  سةرتاثاى 

ضةوسَينراوة داثؤشيوة.
عوسمان،  دارا  ديكةوة  لةاليةكى 
لــةبــارةى  روناكبير،  مامؤستاء 
ديكةى  ليستةكانى  طؤإانء  ليستى 
بؤ  هةَلبذاردنةوة  بــةشــداربــووى 
ثاشكؤى بةرةوطؤإان دواو وتى: «لة 
ئَيستا وةك  هةتا  ئَيمةدا  طةإةكةكةى 
دةست  خواردنةوة  ئاوى  ثَيويست 
ئاوةإؤمان  ناكةوَيت،  هاوآلتيان 
ــادةو  ج نيية،  ــان  ــام ــارةب ك نيية، 
تَيثةإبوونى  رَيطةى  كؤآلنةكانمان 
لةسةر  نيية، خانوةكانمان  ئؤتؤمبَيلي 
دروستكردووةء  كشتوكاَلى  زةوى 
تةلةفؤنمان  هَيَلي  تةقيون،  هةموويان 
نيية،  نــةخــؤشــخــانــةمــان  نــيــيــة، 
طةإةكةكةمان  نيية،  خوَيندنطةمان 
دوورة لة بازاإء شوَينةطشتييةكانء 
نيية،  طواستنةوةمان  ثاسء  هَيَلي 

بنكةى ثؤليسمان نيية.
ئاماذة  هةَلةبجةيية  هاوآلتيية  ئةو 
لة  (٢١ســاأل)  دواى  كة  بةوةدةكات 
هةَلةبجة  كيميابارانى  رووداوى 
نيشتةجَيبوونمان  جَيطةى  هَيشتا 
كةسوكاريان  بةرثرسةكانء  نيية، 
طــةورةو  ــةالرى  ت كؤشكء  ــان  دةي
ــة شــارةكــةدا  ــان ل ــي ــةرخ ــاوض ه
كةسوكارى  ئَيمةى  دروستكردووة، 
قةزيةكةين  خاوةنى  كة  شةهيدان 
نازانم  ئيتر  بارودؤخةكةمانة،  ئةوة 
بةض حةقَيك ئةم حكومةتة بةحكومةتى 

هةمووان بزانم.
ليستى  لةبارةى  عوسمان  دارا 
طيانم  «بــةمــاألء  ــى:  وت ــةوة  ــؤإان ط
بــارودؤخــة  ئــةم  طؤإينى  هــةوَلــي 
ئةطةر  ثَيوةدةكةم  شانازى  دةدةم، 
من  بكةن  قبوَلي  طــؤإان  ليستى 

لة  داواكاريشم  ثَيبدةم،  دةنطيان 
بريندارء  لة  شةهيدان،  كةسوكارى 
بةهةموو  ثشتطوَيخراوةكان  كةسة 
ــةوة هــةوَلــي  ــان تــوانــايــةكــى خــؤي
طؤإان  ليستى  زياترى  سةرخستنى 

بدةن.
مامؤستاكانى  لة  ديكة  يةكَيكى 
هةَلةبجةى شةهيد، سروة جةالل، كة 
رةخنةى توند لة بوارى ثةروةردة لةو 
شارة دةطرَيتء وتى: «لة  هةَلةبجةى 
قوتابخانةو   لة  هةندَيك  شةهيد 
سآ  دةوامء  دوو  خوَيندنطةكان 
لةهةندَيك  تَيدادةكرَيت،  دةواميان 
لة  مامؤستاكان  ذمــارةى  شوَين 
هةندَيك  لة  زيــاتــرن!  قوتابيةكان 
مامؤستايةك  ديكةدا  قوتابخانةى 
دةَلَيتةوة،  خوَيندكار   (٢٠٠) بة  وانة 
ــة  ــةوةي ــدن ئ ــن ــوَي فــةلــســةفــةى خ
خوَيندةواريى  ئاستى  كةدةيبينين، 
هيض  دانةبةزيبَيت  ئةطةر  رؤذبةإؤذ 

نةبينيوة. ثَيشكةوتنَيكى بةخؤوة 
ليستى  لةبارةى  جــةالل  ســروة 
«بةهةموو  لةوةكرد  باسى  طؤإانةوة 
ليستى  بة  دةنط  خؤمةوة  بإوايةكى 
طؤإان دةدةم، دةنط بة ليستَيك دةدةم 
لة  ئةندامةكانى  سةرؤكةكةيء  كة 
خاوَينةكانى  رابردوو  ثاكء  خةَلكةو 
دةنط  زوَلملَيكراوةن،  هةرَيمة  ئةم 
زؤر  بةشَيكى  كة  دةدةم  ليستَيك  بة 
لةثؤستء  وازيــان  ئةندامةكانى  لة 
دةسةآلتء ثارةوثولي زؤرو زةوةند 
ميللةتدا  لةبةرةى  ئةمإؤ  هَيناوةو 
ثَيشخستنى  طؤإانكاريىء  هةوَلي 
دةدةن،  هاوآلتييان  بذَيويى  ئاستى 
هةوَلى  كة  دةدةم  ليستَيك  بة  دةنط 
سةربةخؤكردنى  بؤ  دةدات  جدى 
دةستى  دوورخستنةوةى  دادطاكانء 
زانكؤء  حــةرةمــى  لــة  حيزبةكان 
بــازاإى  بنياتنانى  ثةيمانطاكانء 
سياسةتى  بة  كؤتاييهَينان  ــازادء  ئ
ليستةش  ئةو  حيزبةكان،  ثاوانكاريى 

ليستى طؤإانة.
تــوانــا جــــةالل، مــامــؤســتــاو 
رؤذنامةنووس، بؤضوونى خؤى لةم 
خستةإوو،  بةرةوطؤإاندا  ديدارةى 
توانا لةبارةى هةَلبذاردنةكانةوة وتى: 

«خاَلى بةهَيزى ليستى طؤإان لةوةداية 
كة زؤرينةى هاوآلتيانى كوردستانء 
هاوآلتيية  شةهيدانء  كةسوكارى 
ــى كــوردســتــان  ــةشــخــوراوةكــان ب
دةزانن،  خؤيان  بةليستى  ليستةكة 
وةرزشــكــارانء  طةنجانء  ــانء  ذن
ئةندازيارانء  رؤذنامةنووسانء 
ليستى  هةرَيمة  ئةم  خةباتكارانى 
دةزانــن،  خؤيان  ليستى  بة  طــؤإان 
مامؤستاء  خوَينكارء  كرَيكارء 
دَلسؤزانى ئةم هةرَيمة ليستى طؤإان 
ئةوانة  ــن،  دةزان خؤيان  ليستى  بة 
هةرَيمى  سةرةكى  توَيذى  ضينء 
بَيبةشن  هةموويان  كوردستاننء 
ئازاديةكانى  مافء  بةشةداهاتء  لة 
هةتا  كوردستان  خةَلكى  خؤيان، 
ئةمإؤش نازانَيت داهاتء سةروةتء 
بةض  ــؤنء  ض ــةى  ــةك وآلت سامانى 
بؤية  ــت،  ــاردَي ــةك ب مةبةستَيك 
توَيذةكان  ضينء  لةسةر  ثَيويستة 
دةست  لة  مَيذوويية  دةرفةتة  ئةم 
نةدةنء بةجؤشء خرؤشةوة رووةو 
دةنط  بإؤنء  دةنطدان  سندوقةكانى 
تةنيا  بدةن، ضونكة  ليستى طؤإان  بة 
ئايندةيةكى  زةمانةتى  طؤإانة  ليستى 

روون دةداتة خةَلكى كوردستان.
نةتةوةييةكانةوة  كَيشة  لةبارةى 
وةهبي ساَلح يةكَيك لة روناكبيرةكانى 
شارى هةَلةبجة وتى: «هةتا ئَيستا هيض 
ناوضة  طةإاندنةوةى  بؤ  هةنطاوَيك 
نةنراوة،  داطيركراوةكانى كوردستان 
قسةيةو  تةنيا  فيدراَلى  مةسةلةى 
زؤرَيك  عَيراقء  ئَيستاى  دةسةآلتى 
طاَلتةجاإييةوة  بة  عةرةبةكان  لة 
هةتا  بودجة  مةسةلةى  باسيدةكةن، 
بودجةى  بإى  نيية  روون  ئَيستا 
سةرفدةكرَيت،  ضؤن  ضةندة،  هةرَيم 
ئَيستا  هةتا  دةكــات،  سةرفي  كآ 
باوةإثَيكراو  دةستوورَيكى  خاوةنى 
ثةيوةندييةكانى  نازانَيت  كةس  نين، 
دةوروبةر  دةوَلةتانى  لةطةأل  هةرَيم 
لةسةر ض بنةمايةك بنياتنراوة، كةس 
نازانَيت ثةيوةنديمان لةطةأل ئةمريكاء 
لة ض ئاستَيكداية،  دةوَلةتة زلهَيزةكان 
لة  نازانَيت ضارةنووسي كورد  كةس 

هةفتةيةكى ديكةدا ضؤن دةبَيت.

رؤشنبيرانى هةلَةبجة: ليستى طؤأان بة بناغةى 
دةولَةتَيكى دامةزراوةيي دادةنيَين

سةباح عوسمان

رَينمايي ليذنةي باآلي 

راطةياندني ليستي طؤإان 

(٥٧)

هاوكاراني بةإَيزى ليستى طؤإان..

هةَلمةتى  ــةدا  رؤذان لةم  ئاطادارن  وةك 
راطةياندن  هةَلمةتى  بةتايبةتيش  هةَلبذاردنء 
 (٢٠٠٩/٠٧/٢٥) هــةَلــبــذاردنــةكــانــى  بــؤ 
اليةك  هةموو  ثَيويستة  دةستثَيدةكات، 
بةتايبةتيش ئَيوةى هَيذا بة تةواويي ثابةندبن 
ثةيإةويان  بةورديي  رَينماييانةوةو  بةم 

بكةن:
١. ثابةندبوونى تةواو بة ياساى ثةرلةمانى 
هةَلبذاردنةكانء  بة  تايبةت  كوردستانى 
بةتةواوى  هةَلبذاردنةوةو،  هةَلمةتةكانى 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى  رَينماييةكانى 
هةرَيمى  عــَيــراق/  ــى  ــةكــان ــذاردن ــب هــةَل

كوردستانةوة، لةوانةو بؤ وةبيرهَينانةوة:
كؤمسيؤنى  شوَينانةى  بةو  ثابةندبوون   •

باآل بؤ هةَلمةتى هةَلبذاردن ديارييان دةكات.
هيض  الفيتةو  ـــمء  دروش ثؤستةرو   •
قــةوارةو  هيض  ديكةى  شتَيكى  كةرةستةو 
كانديدَيكى تر لَيناكةنةوةو دةستيان بؤ نابةن.

كاركردنى  شوَينى  حكومييء  بيناى    •
هةَلمةتى  بؤ  جؤرَيك  هيض  بة  رةسميتان 

هةَلبذاردن بةكار نابةن.
• توندوتيذييء ناوزإاندنء ثَيداهةَلشاخانء 
بَيبنةما  هَيرشكردنى  تؤمةتدروستكردنء 
ديكة،  قةوارةكانى  كانديدو  هةموو  سةر  بؤ 
بــةرزى  ئةخالقى  لة  دوورن  قــةدةغــةنء 

هةوادارانى ليستى طؤإانةوة.
هةواَلى  ثإوثاطةندةو  لة  • خؤ دوورطرتن 

ضةوتء ناإاستء بآ سةرضاوةو بَي بنةما.
• دياردةى ضةكداريي نةك هةر نةشياوو 
شَيوةيةك  بةهةموو  بةَلكو  ناشارستانيية، 
لةو  دياردةيةكى  هةر  لة  خؤتان  قةدةغةيةء 

جؤرة بةدوور بطرن.
بةرامبةرتان  كة  سةرثَيضيةك  هةر  لة   •
بنكةكانتان  ــارى  ــةالم ث ــان  ي ــتء  ــرَي دةك
دةدإَينرَينء  دروشمةكانتان  يان  دةدرَيت، 
سةرثَيضييةكى  هةر  يان  دةشَيوَيندرَين، 
هةن  رَينماييةكاندا  ياساو  لة  كة  ديكة، 
كاردانةوةيةكتان  هيض  كران،  بةرامبةرتان 
نابَيتء راستةوخؤ ليذنةى باآلى راطةياندنى 
ليستى طؤإانء كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردن، 
داكؤكيكار  ثارَيزةرو  ياسا  ئاطاداردةكةنةوةو 
ــةوةى  كــاردان هةَلوَيستء  نــةك  دةبــَيــت، 
هةوادارانى  لة  نيية  بؤى  كةس  كةسييء 
ليستى طؤإان تؤَلة بةدةستى خؤى دوور لة 

ياسا بسَينَيتةوة.
راظةكردنء  لةسةر  بكةنةوة  جةخت   .٢
شيكردنةوةو باسكردنى ثةيامء بةرنامةكةى 

ليستى طؤإان.
زؤرو  رَيــزى  نةكةنء   بَيزار  خةَلك   .٣
ــى  ــَي دةرودراوس بطرن،  خةَلكى  تــةواوى 

بنكةكانتان بَيزار مةكةن.
ديوارةكان  لةسةر  شَيوةيةك  بةهيض   .٤

نانووسن.
رابطرنء  ناوضةكانتان  شارو  ذينطةى   .٥
نموونةى شارستانيانةى خؤتان لة ثاراستنى 

ثاكوخاوَينيدا بنوَينن.
٦. بةخَيرايي لة هةر الدانء سةرثَيضييةكى 
ئاطادارمان  بةرامبةرةكانيشمان  خؤمانء 
لةم  زانيارييةكانى  هةركةسَيك  بكةنةوةو 
نةبن،  دروســت  راســتء  دةيــدات  بارةيةوة 

خؤى بةرثرسيار دةبَيت.
شارستانيانةو  مةدةنييانةو  ئاشتييانةو   .٧
طؤإانء  ليستى  نةيارانى  لةطةأل  هؤشيارانة 

بةرنامةكانياندا مامةَلة بكةن.
٨. طيانى بةطروث كاركردن بثارَيزنء رَيز 
لة  دووربن  بطرن،  يةكتر  هةَلوَيستى  راو  لة 

خؤثةرستييء خؤويستييةوة.
ناوضةكانتان  ناوضةيي  تايبةتمةنديي   .٩
دابونةريتء  لة  ــز  رَي وةربــطــرن،  بةهَيند 

سيستمى طشتيي بطرن.
وةك   دةدات،  لَيدوان  كةسَيك  هةر   .١٠
راى خؤى  را بدات، تةنيا وتةبَيذيي رةسميي 
لة  ياساييانة  طوزارشتى  ــؤإان  ط ليستى 

ليستةكة دةكات.
١١. بة ورديي رَينماييةكانى ليذنةى باآلى 

راطةياندنى ليستى طؤإان ثةيإةو بكةن.
لةطةأل  رَيزدا..

 ليذنةى باآلى
 راطةياندنى ليستى طؤإان

فؤتؤ: سامان حةمةكةريم
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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

رؤذانة سةدان كةس وةك خؤبةخش ثَيوةندي بة ليستي طؤأانةوة دةكةن

ئيسماعيل  ئيسماعيل عةبدوآل 

باسي  كة  سةيرة  ثآ  زؤرم  من 
لة  ضؤن  ــةن،  دةك شةهيدان  خوَيني 
بَينن هةتا  ناويشيان  رووتان دَيت هةر 
ئَيستا ض وةفايةكتان بؤيان هةبووة جطة 
لَييانء  خيانةتكردن  غةدرلَيكردنء  لة 
طآلوةكانتان  ماَلة  لةبةر  دةركردنيان 
كةسوكاريانء  ئةوانء  خوَيني  بة  كة 
هةزاران  قؤرختانكردووة،  ميللةتةكة 
دروستكرد  لَي  ئوتَيلتان  باخء  ظَيالو 
ئةم  كوإي  ميللةتن،  شةهيدي  ئةوانة 
ميللةتةن، ض وةفايةكتان بؤ ميللةتةكةتان 
هةبووة، بةآلم بؤ ثرؤسةي هةَلبذاردن 
خوَيني  كيميابارانء  ئةنفالء  باسي 
ضاوي  دةكةنة  خؤأل  دةكــةن  شةهيد 
ئةوانةش وةك  كةسة سادةكانةوة، كة 
خؤتان وان، ميللةت تازة بإواي بة هيض 
ئَيوة درؤزنن  نةماوة، ضونكة  شتَيكتان 

درؤزن.
ئةوةنة  كةسانَيكي  ئَيوة  ضونكة 
كوردستانيش  ئةطةر  تازة  كة  طآلون 
نايةوَيت،  ميللةت  ئةَلماس  لة  ثإكةن 
ناوَيرن  كة  ترسنؤكن  ئةوةندة  ئَيوة 
ئَيستاش  بةجَيبهَيَلن  كورسيةكانتان 
ميللةت بإياري خؤيان داوة كة سزاتان 
سةرتاسةرييء  طؤإانَيكي  بؤ  بدةن 
ناعةدالةتيء  طةندةَليء  بنبإكردني 

نايةكساني.

«ئَيوة لة كورسييةكانتان 

دةترسن»

دةستبة كاربوونماوةو طةرموطوإيةكمان 
لة خةَلكي ئةم ناوضةيةدا بينيء هيوادارين 
كة بةردةوام بَيت، خةَلكي زياتر روو لة 
ءتيشي:  هةروةها  بكات».  بنكةكةمان 
ثَيشكةوتنء  ليستي  طــؤإان  «ليستي 
ديالؤكةو لةو باوةإةدام كة دةنطي باش 

بةدةست دةهَينَيت، ئةطةر ئةو طةرميةى 
جةماوةر بةردةوام بَيت».

بةرثرسى بنكةى 
ئةسحابةسثى: 

«ساَلي ئايندة طةندةَلي 
لةم وآلتةدا ناهيَلَين»

 بنكةي ئةسحابةسثي يةكَيكة لة بنكة 
كة  طــؤإان،  ليستي  جةماوةرييةكاني 
بآلوكراوةي  ثؤسةرء  سةدان  رؤذانة 
هاوآلتييانةوة  لةاليةن  طؤإان  ليستي 

وةردةطيرَيت.
سةرثةرشتياري  عومةر،  خؤشناو 
طؤإان،  ليستي  ئةسحابةسثي  بنكةى 
جَيطةيةكي  بنكةكةيان  كة  ثَييوابوو 
جةماوةرداء  لةناو  هةية  ستراتيذيي 
تَيدةكاتء  روويان  زؤر  جةماوةرَيكي 
ــاوةي  ــةرض س بنكةية  ـــةم  «ئ ـــي:  وت
بزووتنةوةيةكي تازةيةء بنكةيةكي زؤر 
جموجوليََكي  جةماوةردا،  لةناو  طرنطة 
ثيشةوةراندا  كاسبكارء  لةنَيو  زؤري 
ـــؤإان بــووةتــة  ــردووةء ط ــك ــت دروس
مةشخةَلَيكي نوآ لةناو ئةو ميللةتةدا». 

بةو  باوةإةدام  «لةو  وتي:  خؤشناو 
بة  داويةتي  جةماوةر  كة  متمانةيةي 
ليستي طؤإانء ئةو ثَيشوازيية طةرمةي 
طةندةَلي  ئايندة  ساَلي  دةكرَيت،  لَيي  كة 

لةم ءآلتةدا نامَينَيت».

سةرثةرشتياري بانطةشةي ليستي طؤإان، لة طةإةكي ئاوبارة:

زؤرينةى خةلَكى سنوورةكةمان دةنط 
بةليستى طؤأان دةدةن

سازدانى: بةرةو طؤإان

سةرثةرشتياري  حةسةن،  محةمةد  ئامينة 
(ئاوبارة)   لة  طؤإان  ليستي  بانطةشةي  بنكةي 
ئاشة  خةليفاوا،  (ئــاوبــارة،  طةإةكةكاني  كة 
ديــدارةدا  لةم  دةطرَيتةوة،  شةكرةكة)  سثي، 
باس لةوةدةكات كة رؤذانة ثؤل ثؤل لةخةَلكى 
ثةيوةندى  سنورةكةى  ئــاوبــارةو  طةرةكى 
ئومَيدَيكى  خةَلك  و  دةكةن  طؤرانةوة  بةليستى 

زؤريان بةليستى طؤران هةية.
ليستي  بؤ  كار  بإيارتدا  ضؤن  بةرةوطؤإان: 

طؤإان بكةيت كة تؤ كاديري (ي.ن.ك) بوويت؟
بؤ  ـــرد  دةك كـــارم  ــوو  ب ــاأل  س  (٢٩)  *
ساَليشم   (٨) يةكَيتي،  رَيكخستنةكاني 
شةهيدم،  كضي  كــردووةء  ثَيشمةرطايةتي 
هةموواليةك دةزانن كة (ي.ن.ك) زادةي كؤمةَلَيك 
فيكري جياواز بوو، هةر لةسةر ئةو ئةساسةش 
لةم  ذنَيك خؤم  منيش وةك  كردووة،  طةشةي 
حيزبةدا بينييةوة ئةوكات بإياري سةركردايةتي 
ئةوانة  لةخؤطرتن،  بة كؤمةألء رةخنةو رةخنة 
بةرنامةي ئةم حيزبة بوو، بةآلم زؤر بةداخةوة 
ساأل لةدواي ساألء رؤذ لةدواي رؤذ ئةم طيانة 
لةناو ئةم حيزبةدا خةفةكراو بإيارةكان بوونة 
بإياري تاكة كةسء رةخنةو رةخنةطرتن هيض 
بةهاي نةماو لة كةس قبوأل نةكرا، زؤر دةمَيكة 
بووين،  كَيشةكان  ضارةسةركردني  هةوَلي  لة 
بةآلم بةداخةوة كة طوَيمان لَينةطيرا، هةرضةندة 
بةرذةوةندي  لة  رةوابــوونء  زؤر  داواكانمان 

(ي.ن.ك) بوون.

ئاشكراكردني  ــيء  داراي شةفافيةتي  ـ  أ 
سةروةتء ساماني (ي.ن.ك).

لة  حيزب  دةسةآلتي  جياكردنةوةي  ـ  ب 
حكومةت.

كؤمةَلطةي  رَيكخراوةكاني  كاراكردني  ـ  ج 
مةدةني.

سياسيء  دارايــيء  طةندةَليي  نةماني  ـ  د 
ئةخالقي.

هــ  عةدالةتي كؤمةآليةتي.
كة  ئةوةي  طةيشتة  كار  بةداخةوة  بةآلم 
هةربؤية  ببإن،  مووضةكانمان  بكةنء  دةرمان 
بؤ  كار  دَلسؤزي  بة  زؤر  بإيارماندا  ئَيمةش 

ليستي طؤإان بكةين.
ليستي  بؤ  خةَلك  ثَيشوازي  بةرةوطؤإان: 

طؤإان ضؤنة؟
زيادةإةويي  بَلَيم   هةرضي  بةإاستي   *
كة  ــن  دةزان باش  راستيةكة  هةمووتان  نيية 
ثشتيواني خةَلك ضؤنة بؤ ليستي طؤإان، خةَلكي 
سنوورةكةي ئَيمةش بة هةمان جؤشء خرؤشةوة 
ثَيشوازي لةو ليستة دةكةن بةتايبةتي طةنجان، 
لَيتان ناشارمةوة هةتا ئةم بنكةيةمان دانةنابوو 
سثيء  ئاشة  ئاوبارةو  خةَلكي  بةردةوامي  بة 
خةليفاواو شةكرةكة ثةيوةنديان ثَيوةدةكردمء 
بكةمةوة  بنكةيةك  تاكو  دةكردم  سةردانيان 
حةسرةتةوة  طريانء  ثإ  ضاوي  بة  طةنجان 
ضاوةإواني ئةم رؤذة بوون، سوثاس بؤ خودا 
كردةوةء  سةركةوتوويي  بة  بنكةكةمان  كة 
سةردانمان  ثؤل  ثؤل  سنوورةكةمان  خةَلكاني 
دةكةنء ثةيمان بؤ ليستي طؤإان تازة دةكةنةوة، 
لةطةأل رَيزو سوثاسم بؤ خةَلكي ئاوبارة كة بؤ 

كردووينء  هاوكاريان  بنكةكةمان  ثَيداويستي 
كؤمةكيان كردووين.

ضيية  هةستت  ذنَيك  وةك  بــةرةوطــؤإان: 
خةَلك  راي  دةكةيت،  بنكةيةك  سةرثةرشتياري 

ضؤنة لةو بوارةوة؟
ئةو  ــؤ  ب ــةك  ــةداي ــةح ت وةك  ـــارة  دي  *
ــةزان  ــاح ــإؤ ن ــةم ــة ئ ــةي ك ــدان ــةن ــاط ــإءث ث
طؤإان  ليستي  طواية  كة  بآلويانكردووةتةوة 
بةتايبةتي كاك نةوشيروان بإواي بة مافةكاني 
سةرثةرشتي  بإيارمدا  من  بؤية  نيية،  ذنان 
كؤكردنةوةي  كارةكانمء  بة  بكةم،  بنكةيةك 
لة  بيسةلمَينم  سنوورة  ئةم  كضاني  ــانء  ذن
مافء  ليستةكةمان  بةرنامةي  ضوارضَيوةي 
هةربؤية  كــراوة،  دةستةبةر  ئازادييةكانمان 
كضاني  ـــانء  ذن ــةم  ــةرج س ــة  ل داواكـــــارم 
قةَلةمةكانيان  نوكي  بة  وآلتةكةم  ستةمديدةي 
وةآلمي ناحةزان بدةنةوةو بة هةموويان بَلَيين 
جةستةو  جوانيء  ئةساسي  لةسةر  ئازاديةك 
بةرنامةي  ناو  بخرَيتة  قَيزةون  شتي  كؤمةَآل 
ثَيبكرَيت  هةَلبذاردني  بانطةشةي  ليستَيكةوةو 

هةرطيز نامانةوَيتء بةطذيدا دةضينةوة.

 بةرثرسي بةشي ذنان لة  بنكةي (طؤإان)ى ضوارباخ:

«ليستي طؤأان يةكساني ذنء ثياو مسؤطةر دةكات»
ئا/ ديارئةحمةد مةجيد   

ئَيمة  وتــي:  عوسمان  ثةخشان   
وةك ذنانء كضانى طةإةكى ضوارباخ 
طؤإان  بؤليستى  كار  ئةندامين   (٦٠)

ثياوان  شانبةشانى  ديارة  دةكةين، 
هةَلدةسوإَيين، تا بتوانين ليستةكةمان 
ــن، بؤ  ــةري ــن ب ـــةرةو ســةركــةوت ب
داهاتووى  ثةرلةمانى  لة  ــةوةى  ئ
لة  كة  ئامانجانةى  ئةو  كوردستان 

كورد  ميللةتى  رابــردوو  (١٨)ساَلى 
شكستى  بةدةستيبهَينَيت،  دةيويست 
تا  مافانة،  بةو  نةطةيشت  تياهَيناو 
مافة  ئامانجء  بتوانَيت  طؤإان  ليستى 
لة  بةديبهَينَيت،  ذنان  ثَيشَيلكراوةكانى 

لةو  ذنان  بةشي  بةرثرسي  كؤتايدا 
هةموو  لة  داواكارم  وتيشي:  بنكةية 
بة  دةنطبدةن  كوردستان  ذنانى 
ليستى طؤإان كة يةكسانى  ذنء ثياو 

مسؤطةر دةكات. 
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بةرثرسى بنكةى ئيبراهيم 
ئةحمةد: 

خةلَكي سنوورةكة 
بة خؤشحالَييةوة 

لَيدةكةن ثَيشوازيمان 

نيان مةجيد

ئــةحــمــةد،  ئيبراهيم  بــنــكــةى 
طةإةكةكاني (ئيبراهيم ئةحمةد، قإطة، 
 ،(٢٨،  ٣٨ طــةإةكــي(٣٧،  زَيرينؤك، 
شؤإش)  خةستةخانةي  دةطاتة  تا 
دةطرَيتةخؤي، زؤربةي ئةم طةإةكانة 
حكومةتيان  خزمةتطوزاريي  نوَينء 

وةكو ثَيويست ثَي نةطةيشتووة.
اليةنطري  ثَينجوَيني،  بةختيار 
ئيبراهيم  بنكةى  لة  طــؤإان  ليستي 
جَيي  ــة  ك ــوو  ــواب ــي ــَي ث ــةد  ــةحــم ئ
خؤشحاَلية كة خةَلكَيكي زؤر زؤر بة 
لة ليستي  طةرموطوإييةوة ثَيشوازي 
ئومَيدي  ئَيمةش  دةكــةن،  ــؤإان  ط
باش  دةنطَيكي  كة  هةية  ــان  زؤرم
بةدةست بَينآ، بةختيار زؤر دَلخؤشة 
بةوةي كة ليستي طؤإان بةرنامةيةكي 
بؤية  هــةر  هةية،  ثتةوي  تؤكمةو 

جةماوةرَيكي زؤر روويتَيدةكات.
بة  كة   ناوَيت  ثةرلةمانةمان  «ئةو 
بةرزدةكةنةوة،   دةست  ناهةق  هةقء 
كةساني  كة  دةوَيت  ثةرلةمانَيكمان 
بةغيرةتبنء  هةَلوَيستء  خــاوةن 

حيزب  دةستي  كؤيلةي  نةترسبن، 
نةبن»، بةختيار واي وت.

ثَينجويني  بةخيتار  هــةروةهــا 
ناإاست  بة  ئاسايشي  بَياليةني 
لةجياتي  «ئاسايش  ــي:  ءت ــيء  زان
لةم  نةهَيلَيت  ثارَيزَيتء  بمان  بَيت 

دروستببَيت  ئاذاوة  هةَلبذاردنانةدا 
دروشمةكانمان  الفيتةو  دَيت  خؤي 

لَيكدةكاتةوةء دةيدإَينَيت».
ـــب،  ـــي غـــةري ـــةل ـــق ع ـــةري ف
ئيبراهيم  بنكةي  سةرثةرشتياري 
سةرةتاي  لة  «هــةر  وتــي:  ئةحمةد 

رؤذانة سةدان كةس وةك خؤبةخش ثَيوةندي بة ليستي طؤأانةوة دةكةن

هةميار تةوَيَلةيى

طؤإانء  دةستثَيكردنى  خاَلى  ئةى  ثيرؤز،  طردى  ئةى  سآلو 
نينؤكاوى  ضنطى  البــةرى  طةندةَلىء  لةطةأل  رووبةإووبوونةوة 
ماندَيالو  نةوشيروان،  كاك  لة  سآلو  حكومةت،  طةرووى  لة  حيزب 
غاندى كورد... ئَيمةى هةورامى بةشخوراو كة بؤ ماوةى ٥ ساَلة نة 
سةرؤكى هةرَيمء نة سةرؤكى حكومةت بةسةرينةكردووينةتةوة تا 
نانَيك ضؤن بةدواى  ثاروة  ثةيداكردنى  بؤ  ببينن منداآلنى هةورامان 
هؤبةى  بيانبةنة  ئةوةى  بؤ  دةطةإَين،  كوللةدا  سنء  ــةو  زةردةواَل
كشتوكاَلىء لةبرى هةر زةردةواَلةيةك١٥٠ دينارى علوج وةرطرنء 
بةشة بوودجةكةشيان لةاليةن لَيثرسراوة دَإلةقةكانةوة لةسةر مَيزى 

هؤتَيلةكانى خانزادء ضوارضراو سلَيمانى ثاآلس نؤشبكرَيت..
 ئَيمة دَلنياين كةدواى سةركةوتنى ليستى طؤإان تةوَيَلةو بيارةو 
طوندةكانمان بة كارةباي نيشتمانى رؤشندةبَيتةوة، سآلو.. سآلو تازة 
ئيتر ضيا سةركةشةكانى هةورامان بة طردةكة ئاشنابوونء كةسيش 
دةناسين،  باش  خاكيةكة  نةوشيروانة  لةيةكيانجيابكاتةوة،  ناتوانَيت 
هَيندةى  نابَيت،  نامؤ   ٥٧ بؤ  ئَيمةش  دةنطي  نييةو  نامؤ  ئَيمة  بة  ئةو 

هةموو كوردستان لَييانتووإةين.
 ساآلنى رابردوو بةهةزاران بةَلَينى درؤى شاخدار مةستيانكردين، 
وةك  تةوَيَلة  كوا  زلوبياية،  ئَيمة  لةالى  راستيان  قسةى  ئَيستا  بةآلم 
شةقآلوةو مةسيفةكةى لةمةإ ئةوان شارى يارى تياية... بةَلينمانداوة 
ئةمجارة دةنطمان  بدةينة طؤإان، بوومةلةرزةى راضَلةكينى بةرثرسة 
ثَيياندةَلَيت:  هةورامان  لة  حيزب  هةردوو  خةوتوةكانى  مةستء 
ضيتانضاندوة هةر ئةوةش دةدوورنةوة، تكا دةكةم كاك نةوشيروان، 
ئةطةر هاتى بؤ هةورامان،  ئةو دوو باَلةخانة طةورةيةى لة دةروازةى 
بيارةو تةوَيَلة دةيانبينى، ئةوانة نة قوتابخانةنء نة نةخؤشخانة، بةَلكو 
بةسةر  منةتيان  هةميشة  كة  حيزبن  هةردوو  بةرثرسى  دوو  ظَيالى 
خةَلكى رةشوإووتى هةوراماندا كردووة، هةورامييةكان ئةمجارةيان 
ساآلنى  ئَيكسثايةرى  بةَلَينى  ثينةى  بةرثرسةكان  بَيدارنء  زؤر 
ثةنجا كةسيان  ئةوال  ئةمالء  ثَيناكرَيت، هةرضى دةكةن،  رابردوويان 
دةوائرى  لةإَيى  مةطةر  بدةنآ  بةَلَينيان  دووقسةو  خإناكرَيتةوة  بؤ 

حكومييةوة ضةند كةسَيك كؤبكةنةوة.
ئةم هؤنراوةيةش تايبةتة بة طؤإان، ثَيشكةشى دةكةم 

بة هةوادارانى طؤإان:
طؤإان ذيانَيكى نوَيية، ئاواتى مناأل، ذنء الوء ثيرى ثَيية 
بؤ رةشوإووتء هةذارة، لةطةأل خواستى الدآء شارة 

دذى طزىء طةندةَليية، دؤستى ئاشتىء سةربةستيية 
ئةمجارةيان جيا لةجاران، بةدةنطدان دَيتة دى طؤإان

داخى قةتيسماوى ناو دأل، ئةى هةذاران نابةنة طأل
٧/٢٥ زةماوةندة، بشكَينن ئةم كؤتءبةندة

ئَيمةش لةهةورامانةوة، الى مةولةوىء سةيدييةوة
لةخانةقاى تةوَيَلةو بيارة، طؤإانمان دةوآ ئةمجارة

لة هةورامانى سةركةشةوة 
بؤ طردى ثيرؤز

بةرثرسي بنكةي بانطةوازي طؤإان لة ئاشتي

رؤذانة سةدان طةنجء خةلَكي بةتةمةن
 سةرداني بنكةكةمان دةكةن

ديار ئةحمةد مةجيد

بةرةوطؤإان: لة بنكةي (ئاشتي)دا، 
ضؤن  جةماوةر  هاتني  بةدةمةوة 

هةَلدةسةنطَينيت؟
ــةوةي  ــاي كــردن ــةرةت * لــة س
كرايةوة،   (٦/٢٢) لة  كة  بنكةكةمان 
باآلي  ليذنةي  رَينماييةكاني  لةسةر 
طــؤإان  ليستي  هةَلبذاردنةكاني 
بةثَيي ياسا دةستمانكرد بة هةَلمةتي 
هةَلبذاردن، رَيذةيةكي زؤر لة ذنانء 
ثَيشوازييان  ثياوماقوآلن  طةنجانء 
بنكةكةيان  سةرداني  لَيكردينء 
كردينء خؤشحاَلي خؤيان دةربإي 
ديارة  بنكةكةمان،  كردنةوةي  بة 
بةثَيي  هةَلبذاردن  هةَلمةتي  ئَيمة 
هةَلواسيني  لة  هةم  دةكةين  ياسا 
ــانء ثــؤســتــةرةكــان  ــةك ــم دروش
دياريكراوة  كة  شوَينانةي  بــةو 
بنكةي  وةك  ئَيمة  هةَلواسين،  بؤ 
لةشوَينة  شَيوةيةك  هيض  بة  ئاشتي 
حكوميةكان  دائيرة  طشتييةكانء 
هةَليشي  هةَلنةواسيوةء  هيضمان 
هةر  ديــواري  بة  ئةطةر  ناواسينء 
ثرسمان  كردبَيت  خانوويةكمانةوة 
ئينجا  ماَلةكة  خــاوةن  بة  كــردووة 
طشتي  بةشَيوةيةكي  هةَلمانواسيوة، 
بةردةوامي  بة  خةَلك  ئةمإؤش  تا 
سةردانمان دةكات ثشتيواني خؤيان 

دةردةبإن بؤ ليستي طؤإان.
كةسانةي  ئــةو  ــؤإان:  ــةرةوط ب
دةكةن  ئاشتي  بنكةي  سةرداني 

زياتر كَين؟
توَيذةكان  ضينء  هةموو  لة   *
ئةطةرضي  دةكـــةن،  ســةردانــمــان 
جــيــاوازةوة  بةحةماسَيكي  طةنج 
ســةردانــمــان دةكـــاتء رَيــذةيــان 

ذناني  ثــيــاوانء  لةضاو  زؤرتـــرة 
بزانن  ــةوةش  ئ ــةآلم  ب بةتةمةن، 
هةر  نةك  كضانيشن  طةنجانة  ئةو 
 ١١) تا  كوإان، جطةلةوةش شةوانة 
ـ ١٢) شةو كةسايةتيء ثياوماقوآلن 

سةردانمان دةكةن.
كة  خةَلكةي  ئةو  بةرةوطؤإان: 
سةرداني بنكةكةتان دةكةن حيزبين 

يان خةَلكي بَياليةنن؟
يةكَيتيء  ئةنداماني  لة  بةَلَي،   *
لة هةندآ  بَياليةنء بطرة  لة خةَلكي 
سةردانمان  ديكةشةوة  اليةني 
ــوون ســةردانــيــان  ــات ـــةنء ه دةك
خؤيان  ثشتيواني  ــنء  ــردووي ك

دةربإيوة بؤ ليستي طؤإان.

لة  بــــةرةوطــــؤإان: يــةكــَيــك 
كاري  طؤإان  ليستي  خةسَلةتةكاني 
كةس  ضةند  تائَيستا  خؤبةخشيية، 
خؤبةخشي  بة  بــؤالتــان  هــاتــووة 

كاربكات؟
ثارة  شَيوةيةك  هيض  بة  ئَيمة   *
لة كةس وةرناطرين وةكو كؤمةكء 
هاوكاريي، ئةوانةي كة ثشتيواني لة 
ياسا  بةثَيي  دةكةن  طؤإان  ليستي 
رَيطةي  لة  هةية  سندوقمان  ئَيمة 
بنَيرن  كؤمةك  دةتــوانــن  بانكء 
خةَلك  ــارة  دي ــؤإان،  ط ليستي  بؤ 
بؤ  ثَيداويستي  بؤالمان  هاتووة 
سةالجة،  وةك  هَيناوة  بنكةكةمان 
تا  شتانة  ئةم  كورسي  موبةريدة، 
تةواودةبَيت  هةَلبذاردن  حةملةي 

بة  دةكةينةوة  تةسليمي  ــي  دواي
خاوةنةكانيان. 

خؤبةخشيش  طــروثــي  ــو  وةك
طروثي  ســـةدان  بَلَيم  ــم  ــوان دةت
لة سنوورةكةي  هةية  خؤبةخشمان 
ــارانء  ــدك ــن ــوَي ــة خ ــدا ل ــان ــؤم خ
ثارَيزةر  ئةندازيارء  مامؤستايانء 
هاتوون خؤيان ناونووس كردووةء 
ــةك  ــارةي ئــامــادةن، رؤذانـــة ذم
سنورةكة  ماَلةكاني  خةَلكء  لة 
لةكاتي  بةآلم  بةرسةردةكةنةوة، 
دياريكراودا لةو كاتانةدا نا كة خةَلك 
نيوةإواندا  لة  بؤ نموونة  بَيزاربكةن 
سةرداني  نةكراودا  دياري  لةكاتي 
بةرنامةكة  بةثَيي  بكةن  خةَلك 

دانراوة كاردةكةين.

تةويَلَةيى هةميار 

ئةرکه،   ــؤإان  گ ليستي  بة  دةنــگــدان 
لــةو  نيية  کــةمــتــر  هــيــچ  هــةَلــوَيــســتــة 
پَيشمةرگةيةکي  هةموو  کة  بــإيــارةي 
شــؤإشــةوة  ــاي  ــةرةت س لــة  بةغيرةتي 
بة  هةلي  ئةوةي  وةرگرتووة،  هةَلوَيستي 
ئةمإؤ  دةستچووة  لة  پَيشمةرگةبووني 
هةمان  ــؤإان  گ ليستي  بة  دةنگداني  بة 
هةَلوَيستي بةرامبةر نيشتمانء نةتةوةکةي 
سةروةريية  هةَلوَيستة  ئةو  دَينَيت.  بةجآ 

تةواوکةري راپةإينة پاکسازيية، هيچ کةمتر نيية لة رزگارکردني کوردستان، 
بةآلم ئةمجارة بة دةنگدان.

ليستي گؤإان هةَلقوآلوي خةَلکة بؤ پاراستني ئةمإؤء دوا رؤژي کورد، بؤ 
رَيگرتن له ناعةدالةتي لة کؤمةَلگةکةماندا.

چاويان  کة  کؤنةپةرست  نزمء  نةفس  کةساني  لة  حکومةتة  پاکسازيي 
پَيوةندةکانيانةو  دةستء  خؤيانء  تايبةتييةکاني  بةرژةوةنديية  لة  تةنيا 
دةوروبةرةکانيشيان هةر بة چاوةإوانيء بإَيك دةرامةتي کةم رازيکردووةو 

وةک بةنج، بةنج کراون.
لةسايةي  کة  ئةوانةي  ئاوةدةکةن،  خاکء  لةم  خيانةت  ئةوانةي  مةخابن 
خوَيني شةهيدانةوة هاتوونةتة سةر حازرييء چةند ساَلة بة راستء بة چةپ 
مافء حةقي نةوةي شةهيدانء خةَلکي بة شةرةفي کوردستان دةخؤن. بةسة 
چيتر رَيگة مةدةن بةوانةي مافتان دةخؤنء سةروةتي نيشتماني بةفيإؤدةدةن 

بة هةَلة بةکاريدة  هَيننء تةنيا مايةي زةرةرن لة هةموو بارةيةکي ژيانةوة...
هةموو  لة  دةست  دةستنةهَينَيت  بة  تةواو  دةنگي  گؤإان  ليستي  ئةگةر 
پَيناوي  لة  دةخةمةگةإ  توانام  هةموو  هةَلدةگرم،  خؤم  بةرژةوةندييةکي 

گةياندني گإي ئةو مؤمة بة مةشخةَلي رزگاري تةواوي کوردستان..
دَلنيابن لةإَيگةي دةنگدانتان بة ليستي گؤإان..خؤإسکة.

ئةرکي دةنگدان
بة گؤأان.. 
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وةزيرَيكى شةقوةشَين لة 
حكومةتَيكى(شةفاف)دا

هيَمن لهؤنى - عةممان

تازة تةواو بووبووم لة سيمنارةكةم لةبارةى ضيرؤكى 
ئازاديى  لةإووى  كوردستان  هةرَيمى  سةركةوتنةكانى 
رؤذنامةطةرىء هةَلبذاردنء دةركةوتنى ئؤثؤزسيؤن بؤ 
الوانى  (كؤنفرانسى  لة  عةرةبى  وآلتانى  نوَينةرانى طشت 
ثاَلةوانَيتييةكةى  لة ئوردن)، هةواَلى  دروستكةرى طؤإان 
تويمةليك  شةقامى  لة  خوَيندةوة  ثَيشمةرطةم  وةزيرى 
ئةوةندة  سلَيمانى.  داماوةكانى  طةنجة  ئاهةنطى  لةدذى 

ثةشيمانبووم لة قسةكانم كة لةو سيمنارةدا ثَيشكةشم كردبوون خةريك بوو جارَيكى ديكة 
ئَيوة،  لة دةسةآلتةكانى  ثَييانبَليم رةحمةت  نيية،  بَلَيم ئةوةى وتومة راست  كؤيانبكةمةوةء 
ضونكة هَيشتا لة هةرَيمةكةى من وةزيرمان هةية شةقوةشَينء فإَينةرة. هَيشتا لة وآلتةكةى 

من نةك وةزير طوآ لة الوان ناطرَيت، بةَلكو ئامادةية لةناو شةقامةكاندا بةرشةقيان بدات. 
وآلتة  ئةو  الوانى  بؤ  كوردستانم  باسى  لةخؤباييانةوة  بة  زؤر  من  كؤنفراسةدا  لةو 
عةربييانة دةكرد، بةآلم سةدةها شوكور بؤ خوا كة ثَيش سيمنارةكةم ئةو هةواَلةى وةزيرى 
ثَيشمةرطةى حكومةتى هةرَيمى كوردستانيان نةبيستبوو ئةطينا دةيانخستة ثاأل ئةو هةموو 

بةرثةرضدانةوةيةى وتةكانمء ئيحراجدةبووم.
لةهةمووى نوكتةتر ئةوةية كة لة رؤذى شةقوةشاندنةكةى وةزيردا سةرؤكى حكومةتى 
وةزيرى  ئاخر  راطةياند.  شةفافيةتى  باشء  حوكمداريى  ثرؤذةى  كوردستان  هةرَيمى 
بدةيتةوة؟؟؟  وةآلممان  دةتوانى  وةزيران  سةرؤك  كاكى  شةفافيةت؟؟؟؟  شةقوةشَينء 
لةكاتَيكدا كؤنتإؤَلكردنء بةإَيوبردنى دةزطاى سةربازى لةاليةن كةسى سةربازييةوة لةطةأل 

ديموكراسيدا يةكناطرَيـتةوة، جا ئةطةر جةالدَيك بةإَيوةيبةرَيت، ئةوا ناوى بنَيين ضى؟
(كة  دةكرد  ثَيشمةرطة  وةزيرى  لة  ئةوةيان  ضاوةإوانيى  كوردستان  هةرَيمى  خةَلكى 
لةبرى وةزيرى بةرطريية) تؤثبارانى سنوورةكان رابطرَيت كة رؤذانة لةاليةن تؤثخانةكانى 
ئَيرانء توركياوة دةكرَيتة سةرمان، يان جورئةتَيك بكاتء سةردانى سنوورةكان بكاتء 
ئيدانةى بكات. بةآلم بةداخةوة وةزيرةكةى هةرَيمى كوردستان طةنجانى وآلتةكةى خؤى 
لةدذى خةَلكةكةى خؤى دةكاتء  ناوشاردا  لة  فإاندنىء عةرزى هَيزى خؤى  بةرشةقداء 

ئاهةنطى هةَلبذاردن لة الوانى خَيرنةديوى سايةى حيزبةكةى ئةو تَيكدةدات. 
راثؤرتى  بآلوكردنةوةى  لةكاتى  شةقوةشَينة  وةزيرة  ئةم  خؤشتر  لةهةمووى  جا 
رَيكخراوة جيهانييةكاندا لةبارةى ثَيشَيلكردنى مافى مرؤظةوة لة كوردستان خَيرا ئامادةبوو 
بةدةست  ئازارنادرَيت  كةس  هيض  دةيوت  لةقةَلةميدةدانء  ناإاست  بة  وةآلمدانةوةىء  بؤ 
داهاتوو  راثؤرتةكانى  وةآلمى  ضؤن  وةزير  جةنابى  ئَيستا  ئةى  ثَيشمةرطةوة.  هَيزةكانى 

دةداتةوة كة بآلودةبنةوةء بَيطومان بة وَينةوة باس لة شةقةكانى ئةو دةكةن؟؟
دةبَيت حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةإوونى هةَلوَيستى خؤى روونبكاتةوة لةبارةى 
ئةم كارة نامةسئوالنةى وةزيرةكةى. ئةمإؤ دةبَيت حكومةتى هةرَيم بيسةلمَينَيت كةكةس 
لةسةرووى ياساوة نيية، ئةطةر نا ئةم كارةى وةزير بة سياسةتى حكومةتة «شةفافةكةمان» 

دةبينرَيت. 
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كةرنةظالَى شةقامةكانى سلَيمانى بةردةوامة

جةماوةرى قةآلدزَى: بةلََى بؤ طؤِرانكارى


