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دؤأاندنى كةركوك، ئاكامى 
راستةوخؤى سياسةتى هةلَةى 

حكومةتى هةرَيمة

سةركردةكانى يةكيَتى
هـةأةشـة لــة (٤) قــايـمـقـام دةكـةن

رؤذنامة

مةكتةبى  لة  كؤبوونةوةيةكدا  لة 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  سياسى 
ذمارةيةك  سلَيمانى،  لة  كوردستان 
ــى يــةكــَيــتــى،  ــان ــردةك ــةرك ــة س ل
كؤكردووةتةوةء  قايمقامةكانيان 
هةإةشةيان لَيكردوونء ثَييانوتوون: 
لة  ساغنةكةنةوة  خؤيان  «ئةطةر 
ــن»،  دةب ــان  زي تووشى  ــوودا  داهــات
يةكَيتيش  بةرثرسى  سةرضاوةيةكى 
هيض  لة  هةإةشة  رةتكردةوة  ئةوةى 

كةسَيك كرابَيت. 
رابردوو  ضوارشةممةى  رؤذى 
جَيطرى  ئةحمةد،  عيماد  لة  هةريةك 
شَيخ  جةعفةر  حكومةت،  سةرؤكى 
ثَيشمةرطة،  ـــرى  وةزي مستةفا، 
طشتيى  بةإَيوةبةرى  قــادر،  حاكم 
سةنطاوى،  مةحمود  ئــاســايــش، 
بةرثرسى  سةركردايةتى،  ئةندامى 
دوكانء  لة  يةكَيتى  مةَلبةندةكانى 
سلَيمانىء ضةمضةماَل، ضوار قايمقامى 
سلَيمانييان  ثارَيزطاى  سنووري 
حيزبةكةيان  سياسى  مةكتةبى  لة 
ــةى  ــةإةش ـــةوةء ه ـــردووةت ـــؤك ك

لَيكردوون. خؤيةكالييكردنةوةيان 
لة كؤبوونةوةكةدا بة دياريكراوى 

هةبووة  قايمقام   (٤) لة  طومانيان 
رؤذنامة  خؤيان  داواى  (لةسةر 
بةرثرسة  بآلونةكردةوة)  ناوةكانى 
«دةبَيت  ثَييانوتوون  حيزبييةكان 
كةتافييةوة  جلى  بة  دةوام  دواى 
يةكَيتىء  ليستةكةى  بؤ  بانطةشة 

ثارتى بكةن».
سةرضاوة بةرثرسةكة وتي: «بةو 
قايمقامانة وتراوة ئةمة كؤبوونةوةى 
يةكَيتى  بة  خــؤى  كــَى  يةكَيتييةء 
نازانَيت بضَيتة دةرةوة، هيض كةسَيك 
نةضووةتة دةرةوة جطة لة قايمقامَيك 

كة شيوعى بووة».
بـــةرثـــرســـة حــيــزبــيــيــةكــان 
بة  كردووةء  توندتر  هةإةشةكةيان 
قايمقامةكانيان وتووة، «ئةطةر خؤتان 
ساغنةكةنةوةء دةربكةوَيت اليةنطرى 
ليستى طؤإانن، لة داهاتوودا  فيشةك 

دةنَيين بةسةرتانةوة».
بؤ  تاَلةبانى  ثرؤذةكةى  لةدواى 
حكومةت،  لة  حيزب  جياكردنةوةى 
كؤبوونةوةى  ضةندينجارة  ئــةوة 
سياسى  مةكتةبى  لــة  حكوميى 
ــتء  حــيــزبــةكــةى ئــةنــجــامــدةدرَي
بةرثرسة  لةاليةن  دووةمينجاريشة 
بة  كــؤبــوونــةوة  حيزبييةكانةوة 

قايمقامةكان كة حكومين، دةكرَيت.

يوست هيَلتةرمان:

ل ٥

طؤظارى ئيكؤنؤميست: بزووتنةوةيةكى نوآ دةيةوَيت كؤتايى
بة ثاوانكردنى دوو اليةنة بهَينَيت

فؤتؤ: شكار موعتةسةم

ل ٦

دةنطةكان لة بةغدا يان هةرَيم جيادةكريَنةوة؟
فةالح نةجم  

رايــطــةيــانــد:  حسَينى  حــةمــديــة 
جيادةكرَينةوة»،  بةغدا   لة  «دةنطةكان 
ضاودَيريى  بــة  ـــةوردىء  ب ضونكة 
ذمارةيةكى زؤر ضاودَيرى نَيودةوَلةتى 

بةرثرسَيكى  هاوكات  جيادةكرَينةوة، 
ديكةى كؤمسيؤن ئةمة رةتدةكاتةوة. 

ثةرلةمانء  ئةندامانى  هةَلبذاردنى 
(٢٥)ى  كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى 
كؤمسيؤنى  بةإَيوةدةضَيت،  مانطة  ئةم 
بـــاآلى هــةَلــبــذاردنــةكــانــى عــَيــراق 

سةرثةرشتى دةكات.
حةمدية حسَينى، بةرثرسى بازنةى 
كوردستان،  هةرَيمى  هةَلبذاردنةكانى 
هةَلبذاردنى  «دةنطةكانى  رايطةياند 
سةرؤكى  كوردستانء  ثةرلةمانى 
جيادةكرَينةوة،  بةغدا  لة  هــةرَيــم 

ــةشــى لـــة بـــةغـــداوة  ــةك ــجــام ــةن ئ
رادةطةيةنرَيت».

باآلى  كؤمسيؤنى  لة  بةرثرسة  ئةو 
«ضاودَيرانى  وتيشى:  هةَلبذاردنةكان 
ثرؤسةى  سةرثةرشتى  نَيودةوَلةتى 

جياكردنةوةى دةنطةكان دةكةن».

ئةندامى  عةبدولكةريم  ــةردار  س
كؤمسيؤنى  كؤمسيارانى  ئةنجومةنى 
باآلى هةَلبذاردنةكان رايطةياند: «تةنيا 
لة  هةَلبذاردنةكان  كؤتايى  ئةنجامى 
بنكةكاندا  لة  رادةطةيةنرَيت،  بةغدا 

دةنطةكان جيادةكرَينةوة».

هةلَةبجةييةكان بارزانييان سزادا
ستارة عارف،

ئارام نةجيم

سةرؤكي  بارزاني  مةسعود  دوَينَي 
بةمةبةستي  كــوردســتــان  هةرَيمي 
ــانــطــةشــةي  ــةب بـــةشـــداريـــكـــردن ل
شــاري  طةيشتة  ــةكــان  ــذاردن ــب هــةَل
خةَلكي  لة  زؤر  ذمارةيةكى  هةَلةبجةء 
ثَيشوازي  ئامادةنةبوون  شارةش  ئةو 
ذمــارةيــةك  وةك  ئــةوةش  لَيبكةن، 
بة  ثةيوةندييان  دانيشتووانةكةى  لة 
بارزانى  سزادانى  «بؤ  كرد،  رؤذنامةوة 
ضوار  لةماوةى  لةبةرئةوةى  ــووة.  ب
سةردانى  سةرؤكايةتيدا  تةمةنى  ساَلى 
سةردانى  نةكردووة»ء  شارةكةيانى 
شارةكةيان،  بؤ  بارزانى  ئةمجارةى 

«تةنيا بانطةشةى هةَلبذاردنة».
هةَلةبجةوة  لةشاري  سةرضاوةيةك 
ذمارةيةكي  راطةياند،  رؤذنامةي  بة 
مةدةنييةوة  بةجلوبةرطي  خةَلكيان  زؤر 

كة لةهَيزء ثَيشمةرطةكاني خؤيان بوون 
لةدةرةوةي هةَلةبجة هَيناوةتة ناوةوة.

بةدرَيذايى رَيطاى سلَيمانى هةَلةبجة 
شةقامةكةن،  لةسةر  طوند   ٢٠ لة  زياتر 
جطة لة يةك طوند كة ذمارةيان ٢٠ كةس 
ئامادةنةبوو  طوندَيك  هيض   دةبــوون، 
ثَيشوازيى  بنَيرَيتة  دانيشتووانةكةى 
هةرَيمى  سةرؤكى  بارزانى  مةسعود 

كوردستان.
سةرضاوةيةكي ديكةش بة رؤذنامةي 
يةكَيتيء  مةَلبةندةكاني  لقء  راطةياند: 
ئاهةنطةكة،  قةرةباَلغكردنى  بؤ  ثارتي 
هةَلةبجةيان  دةرةوةي  خةَلكي  ثاس  بة 
لةبةرئةوةي  طواستةوة،  شار  ناو  بؤ 
ناوشار  خةَلكي  زؤرى  ذمارةيةكى 
سةرؤكي  كؤبوونةوةكةي  ئامادةي 
جياجياكاني  لةشوَينة  نةبوونء  هةرَيم 
خةَلكيان  هــةَلــةبــجــةوة  دةرةوةي 
كــؤكــردووةتــةوة،  كؤبوونةوةكة  بؤ 
بانطةشةي  ــؤ  ب ــي  ــةش ــةك ــةردان «س

هةَلبذاردنة».
دواي  ــى  ــارزان ب ــةي  ــةردان ــةم س ئ
كة  دَيـــت،  تاَلةبانى  ــةكــةي  ســةردان
هةَلةبجة  شــاري  بؤ  لةسةردانَيكدا 
بــارزانــي  مةسعود  رايطةياندبوو، 
دةكــاتء  هةَلةبجة  شــاري  سةرداني 

لةطةَل جةماوةرةكةي كؤدةبَيتةوة.
هةَلةبجة  دانيشتووانى  لة  ذمارةيةك 
خةَلكي  راطــةيــانــد،  رؤذنــامــةيــان  بة 
تاَلةبانىء  جةالل  لةهاتنةكةي  هةَلةبجة 
ناإازيين،  زؤر  بارزانيش  مةسعود 
بةجلوبةرطي  خةَلكيان  زؤر  ذمارةيةكي 
ثَيشمةطةكاني  لةهَيزء  كة  مةدةنييةوة 
هةَلةبجة  لـــةدةرةوةي  بــوون  خؤيان 
لة  ئامادةبوون  بؤ  ــاوةوة  ن هَيناوةتة 
سةرؤكي  لةهاتنةكةي  ثَيشوازييةكة، 
هةرَيمدا لةسةر رَيطاي ناحيةي سيروان 
طؤإان  ليستي  ئاآلكاني  ويستوويانة 
ــداوة،  رووي طرذيي  كةمَيك  دابطرنء 

بةآلم ضارةسةركراوة.

تونيَلى ئةزمأ تةنيا بؤ حيزبَيكة
ل ٢



بةهادينيوسف

راثؤرتةكاني بةدواداضووني ليذنةي
(٧٠٪)ي زياتر دارايــي ضاودَيري ديواني
(يةك لة زياتر جَيبةجَيدةكاتء دؤسييةكاني
خةزَينةو بؤ دةطةإَينَيتةوة  دينار  مليار)
دةستةيةكي داد وةزارةتــــي ــات، ــاوك ه
بؤ ثَيكدةهَينَيت طشتيي داواكــاري تايبةتي
ضاودَيري دؤسييةكاني بةدواداضووني
ساماني بةفيإؤداني  طةندةَليء ــيء  داراي

طشتيي.
حكومةتي دادي وةزيري جةميل فاروق
بةدواداضووني ليذنةي سةرؤكي هةرَيمء

دارايــي ضــاودَيــري ديواني راثؤرتةكاني
رؤذنامةي بة (٢٠٠٩ بؤ   ٢٠٠٤ (لةساآلني
فةرمانطةو ئاراستةي دؤسيانة ئةو راطةياند:
لة ليذنةيةك كراوةء بةإَيوةبةرَيتييةكان 
لةطةأل تا ثَيكهَينراوة فةرمانطةكان خودي
راثؤرتةكاندا بة ضاو دارايي ضاودَيري ديواني
جَيبةجَيدةكرَيت كة ئةوانةي  بخشَيننةوة،
الي ليذنة باآلكةو بطةإَيتةوة ناكات ثَيويست
كَيشةكةي ئةوةي دةكرَين، ضارةسةر ئةوانة
ياساي ثَيشَيلكاريي يان  نةكرَيت ضارةسةر
هةندَيكيشي باآلو ليذنةي دةطةإَيتةوة تَيداية

دادطاكان. دةدرَيتة
ذمــارةيــةك «ضوارشةممة وتيشي:
ضاودَيريي ديــوانــي ديكةي دؤسييةي

بةدواداضوونء باآلي ليذنةي طةيشتووةتة
طشتيي داواكاراني دةستةيةك  ئاراستةي

بةدواداضووني». لَيكؤَلينةوةء بؤ كراوة
داد، وةزارةتــــي ــةوة، ــك دي لةاليةكي 
طشتيي داواكـــاري ثَينج  لة دةستةيةكي 
بة داد تؤماري (دةستةي بةناوي ثَيكهَيناوة
طشتيي) بؤ لَيكؤَلينةوة لة دؤسييةكاني مافي
فةرمانطةكاني ضاودَيري داراييء ضاودَيري
ساماني بةفيإؤداني  طةندةَليء حكومةتء 

طشتيي.
دةستةي سةرؤكي حةسةن فةريق هيوا
لَيدوانَيكي لة طشتيي مافي بة داد تؤماري
دةستةكة راطةياند:  رؤذنامةي بة تايبةتدا 
بؤ ثَيكهاتووة طشتيي ــاري داواك ثَينج لة 

لةسةر ثَيشَيلكاريي لةسةر بةدواداضوون
كاراكردني بؤ ليذنةية ئةو طشتيي، مافي
ناوي سست بة كة طشتيية، داواكاري كاري
دؤسييةكاني هةروةها ذمارةيةك لة دةبةن،
باآلكةوة ليذنة  لةاليةن دارايــي ضاودَيري
بة ثَيويستيان ئةوانةي بةردةستداية، لة
بةتايبةتي هةبَيت جوآلندن مورافةعةكردنء
طشتيي ساماني بــةفــيــإؤدانــي لــةســةر 
سكاآلي دةكرَيتء لةسةر لَيكؤَلينةوةى
ئةوانةي بةتايبةتي تؤماردةكرَيت، لةسةر
لة داوا دوو تائَيستا لةطةَلداية،  بةَلطةيان

تؤماركراوة». دادطاكان
رَيطةوة سَي «لة بةوةشكرد: ئاماذةي
ئةو رَيــي لــة ــت، ــرَي ــي داواكــــان وةردةط

بؤيان نووسراوانةيلةدةزطا حكومييةكانةوة
بآلودةكرَيتةوة، رؤذنامةكاندا لة يان دةضَيت،
ئاراستة كةسةوة لة تاكة داوايانةي ئةو يان
هةموو لة سندوق (٥) بةنيازين دةكرَيتء
ئةو وةرطرتني بؤ دابنَيين هةرَيم شارةكاني
دةكات، ئاراستةيان خةَلك كة كَيشانةي

طشتيي». ساماني بةفيإؤداني لةسةر
ضاوثَيكةوتنَيكي لة كة كاتَيكداية لة ئةمة
رؤذنامةدالةطةألعيماد ئةحمةد،رايطةياندووة،
ــي ــوون ــةدواداض ب ــي ــان ــارةك ك (٧٣٪)ى 
دارايــي ضــاودَيــري ديواني راثؤرتةكاني
دينارةوة مليار) سةرووى (لة تةواوكراون،
زؤر حكومةتء خةزَينةي بؤ طةإَينراوةتةوة

كراوة. لةطةَلدا لَيثَيضينةوةيان كةسيش
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بةردةوامة كوردستانى لـــــــــيستى ثَيشيَلكارييةكانى هةولَير لة

ئَيمة ضونكة دوابخرَيت»،  ئاهةنطةكة  كة
ئاهةنطةكة ئةمنيةتى ثاراستنى بةرثرسى
ئةوة ماناى ثؤستةر «لَيكردنةوةى بووينء
ئاهةنطةكةمان ثاراستنى  زةمانةتى  نيية
ئةوةى «لةبارةى وتيشى: ثَينةكرَيت».
هةستاون كارة  بةو ئةوانةى دةوترَيت 
ئةو ياخود بوون، ئاسايش  بةشَيكيان
خؤيان ئةركى بة لةوَيبوون ثؤليسانةى
ئةو طؤإان برادةرانى بإيارة هةَلنةستاون،
بؤئةوةى بنَيرن، بؤمان سيدى بة حاَلةتانة
كَينء ثؤليسانة  كارمةندء ئةو بزانين 

بكرَيت». لةطةَلدا ياساييان ئيجرائاتى
ئةوثَيشَيلكارييانةىليستىكوردستانى
لةكاتَيكداية، هةرَيم ثايتةختى لةهةولَيرى
هةَلبذاردنةكانى ياساى بةثَيى كة
رَينماييةكانى كوردستانء ثةرلةمانى
هةَلبذاردنةكانى باآلى كؤمسيؤنى
بةشداربووةكانى ليستة  ثَيويستة  عَيراق

يةكتربكةن لةطةأل  هاماهةنطى هةَلبذاردن
روونةداتء لةنَيوانيان دذايةتى بؤئةوةى
بؤى سياسى قةوارةيةكى هيض هاوكاتيش
ديكة ليستَيكى كؤبوونةوةى كؤإء نيية
بانطةشةى هةَلمةتى  بيكاتة تَيكبداتء 
بكاتء ديكة ليستى لة هةإةشة يان خؤى،

بةكاربهَينن. زبر زمانى
لَيثرسراوى ساَلح حةمة هةندرَين
باآلى كؤمسيؤنى هةولَيرى ئؤفيسى
بةوةكرد، ئاماذةى هةَلبذاردنةكان

ثةرلةمانء هةَلبذاردنى ياساكانى بةثَيى
لَيكردنةوةى كؤمسيؤن، رَينماييةكانى
تَيكدانى ليستةكانء دروشمى ثؤستةرء
هةَلبذاردنى بانطةشةى شوَينى ئاهةنطء
ديكةءة، ليستَيكى لةاليةن ليستَيك هةر
زةرةرمةند اليةنى ياسايةء ثَيشَيلكردنى
وتيشى: تؤماربكات. سكاآل دةتوانَيت
لةسةر طؤإان ليستى سكاآلى «تائَيستا
روويداوة لةهةولَير حاَلةتةى ئةو

ئَيمة». نةطةيشتووةتة دةست

 منء ١٤٠
مراند؟! مادةكةيان ئةوانةى كَين

عةبدوإلةحمان شارا

باآلى ئةنجومةنى مانطة حةوت نزيكةى
كؤبوونةوةيةكى هيض سياسييةكان ثارتة
حيزبى سكرتَيرى ئــةنــجــامــنــةداوةو
كة دةكات، بةوة ئاماذة زةحمةتكَيشانيش
يةكَيتىء ضوار حيزبةكةوة راثؤرتى لةدواى
ئةنجومةنةيان ئةو كؤبوونةوةى  ثارتى

راطرت.
ثــارتــة ـــــاآلى ب ئــةنــجــومــةنــى
دواى (٢٠٠٧/٣/٣٠) لة سياسييةكان
حيزبةكانى ياداشتَيكى بةرزكردنةوةى
زةحمةتكَيشان، شيوعى، (سؤسياليست،
ئةو كة دروستبوو كؤمةألءيةكطرتوو) 

يةكَيتىء سةركردايةتى لة داوايان حيزبانة
كة كردبوو، هةرَيم سةرؤكايةتى ثارتىء
مةسةلة لة  بإياردان لة هةبَيت رؤَليان 
ستراتيذييةكانى ئــابــوورىء  سياسيء
سةرؤكايةتى هةرَيم سةرؤكى كوردستانء
مانطانة ــــردء دةك ئــةنــجــومــةنــةكــةى 
كؤبوونةوةيان، كاتى لة  ئاطاداردةكرانةوة
ئةنجومةنة ئةو مانطة حةوت نزيكةى بةآلم
هيض ئةنجامنةداوةو دانيشتنَيكيان هيض
بارةى كؤنةبوونةوةيان راطةيةنراوَيكيش لة

نةكراوةتةوة. بآلو
مةكتةبى ئةندامى مةهدى سوبحى
كوردستان، شيوعى حيزبى سياسيى
زانيارييةكانىبؤرؤذنامةثشتإاستكردةوةو
هةرَيمةوة سةرؤكايةتى لة «مانطانة وتى:

بةآلم كؤبوونةوة، بؤ دةكراينةوة ئاطادار
كؤبوونةوةيةكمان هيض مانطة حةوت ئةوة
ثَيمواية هؤيةشةوة  بــةو ــردووة، ــةك ن
عةمةلييةوة رووى لة  ئةنجومةنة ئةو

هةَلوةشاوةتةوة».
ناوخؤى ثةيإةوى بةثَيى  هةرضةندة
سياسييةكان، ثارتة باآلى ئةنجومةنى
ئةنجومةنةكة دامةزراندنى ضؤن هةروةك
ــراوة، ــك ــت دروس ــى ــةرم ــارى ف ــإي ــة ب ب
فةرمى بإيارى بة هةَلوةشانةوةشى
مةكتةبى ئةندامةكةى بةآلم  رابطةيةنرَيت،
كة كردةوة، ئةوة لةسةر تةئكيدى سياسيى
هةَلوةشاندنةوةى بؤ راطةيةنراوَيك هيض

نةكراوة. ئةنجومةنة ئةو
كوردستانييةكة حــيــزبــة ـــوار  ض

يةكطرتوو، زةحمةتكَيشان، (سؤسياليست،
(٢٠٠٩/١/١٠)دا رؤذى لــة ــةأل) ــؤم ك
دةســةآلتــى ئــاراســتــةى  راثؤرتَيكيان
بة كرد كوردستان طشتيى  راى سياسىء
خزمةتطوزاريىء دابينكردنى مةبةستى
مةسةلةى نةزاهةو دةستةى ثَيكهَينانى
بةآلم ديكة، شتَيكى ضةند ضاكسازيىء
راثــؤرتــةكــةيــان ـــى جــطــةلــةوةى وةآلم
لةو يةكَيك سكرتَيرى بإواى بة نةدرايةوة،
راطرتنى هؤى بووة راثؤرتةكةيان حيزبانة
ثارتة باآلى ئةنجومةنى كؤبوونةوةكانى

سياسييةكان.
حيزبى ســكــرتــَيــرى ــز عــةزي قـــادر 
«سةبارةت وتى: رؤذنامة بؤ زةحمةتكَيشان
ئةنجومةنى كارةكانى وةستاندنى بة

هيض ثارتى يةكَيتىء سياسييةكان، ثارتة
ديكةى حيزبةى (٥) بةو رايةكيان ثرسء
دواى ئةمةش نةكردووة،  ئةنجومةنةكة 
كوردستانييةكة حيزبة ضوار كة هات ئةوة
سياسىء دةسةآلتى ئاراستةى راثؤرتَيكيان
بةالغَيكى سةربازيى بة كردء طشتيى راى

وةآلمدرانةوة».
بةثَيى هةرضةندة ديكةوة،  لةاليةكى
ئةنجومةنةكة ــؤى ــاوخ ن ثــةيــإةوى
بة دةبَيت ئةنجومةنة ئةو هةَلوةشاندنةوةى
بةآلم بَيت، حيزبةكة حةوت هةر رةزامةندى
بؤ ثارتى يةكَيتىء «كة ثَييواية عةزيز قادر
نةك ثةيإةو بؤ ناطةإَينةوة كارَيكيان هيض
باآلى ئةنجومةنى هةَلوةشاندنةوةى بؤ

سياسييةكان». ثارتة

ســيـاسـيـيةكــان ثــارتـة بـاآلى ئـةنـجـومـةنـى عـةزيـز: قـادر
هةلَوةشايةوة حيزبةكةوة ضوار راثؤرتى بةهؤى

ئةمين* محةمةد ئةحمةد ثةيام

كةم خانةقينم، شارى خةَلكى خؤم ئةوةى بةهؤى
تةعريب دابإانء ئازارى بة هةست ئَيمة وةك هةية كةس
ئةو سيناريؤ ئةجَينداى لة بووين بةشَيك كة خؤمان بكات،
بنةماَلةش وةك هات، ناوضةكةماندا بةسةر رةشانةى
راثةإينيش نوآء شؤإشى تا ئةيلولةوة شؤإشى لة هةر
لةو قوربانيمانداوة ضةندين خةباتء لة بةشداربووين

ثَيناوةدا.
 KNN كةناَلى لة كة ضاوثَيكةوتنَيكةوة بةهؤى

من بؤضوونانةى ئةو ،(١٤٠) مادةى لةسةر خستةإوو بؤضوونم هةندَيك سازكرابوو،
دروشمء لة لةاليان (١٤٠) مادةى لةوانةى بةشَيك بةخةبةرهاتنى ءرووذاندنء بوونةهؤى
بة ئازارى دابإانء ئةوان  الى (١٤٠) نيية. ديكة شتَيكى بةوالوة ئيعالمى هاتوهاوارَيكى
لَيكترازانء مةينةتى نيية، كوردستان خاكى  ثيرؤزى  طرنطء بةشَيكى وةالنانى ناحةق
ناوضة (١٤٠)ء نيية، كورد بةرذةوةندييةكانى بة دذ شؤظينىء عةقَليةتة سووتةمةنى
مافء طةإاندنةوةى لةثَيناو نيية بةرنامةيةكى ستراتيذى بةإَيزانة ئةو الى دابإاوةكان

بَيناوةإؤكة. شيعاراتى دروشمء تةنيا بةَلكو ناوضانةدا، لةو كورد طةلى خواستى
كة بةرثرسيارى اليةنيش تاكة ثشتطوَيخراوة، بةَلكو نةمردووة، (١٤٠) مادةى راستيدا لة
كوردة. مادةيةية، بةرثرسانى ثيالنى ثشتطوَيخستنى ئةو سةرةكى بةشدارى راستةوخؤء
مادةى بؤ طؤإدرا دةوَلةت ئيدارةى قانوونى (٥٨)ى مادةى عَيراق نووسرا، دةستوورى
جَيبةجَيكردنى سةرجةم دانرا بؤ (٢٠٠٧) ساَلى كؤتايى هةميشةيي، دةستوورى (١٤٠)ى
بةهَيزى بةشدارَيكى كورد (ئاساييكردنةوة، سةرذمَيريء راثرسى). مادةكة قؤناغةكانى
ئيئتيالفى هاوثةيمانى كوردستانء لةنَيوان رَيككةوتنَيك بوو، بةطوَيرةى ماليكى كابينةى
كابينةيةو ئةو رووخانى  دةبَيتةهؤى  ماليكى  حكومةتةكةى  لة  كورد كشانةوةى  شيعة،
سوننةكانء بةهؤى كشانةوةى ماليكى حكومةتى ثَيكبهَينرَيت، كابينةيةكى نوآ ثَيويستة
بؤ هةوَلدان برى لة بةغدا لة كورد سةرانى بوو، سةرةمةرطدا لة شيعةكان لة بةشَيك
بوون. ناوةنددا بةهَيزكردنى ماليكىء رزطاركردنى خةمى لة تةنيا مادةكة، جَيبةجَيكردنى

سةركردايةتى ئايا بثرسين خؤيةتى كاتى (٢٠٠٩)داين، ناوةإاستى ساَلى ئَيستاش لة
حكومةتى سةر خستووةتة فشارَيكيان هةإةشةو طوشارو هيض ئَيستاش ئةوساو كورد
مادةكة، جَيبةجَيكردنى بؤ هةية نةخشةيةكيان هيض مادةكة، جَيبةجَيكردنى بؤ عَيراق
طرنطى بةشَيكى رازيبوون  كة ئَيوة ناوضانة؟ ئةو طةإاندنةوةى بؤ هةية ثالنَيكيان  هيض
بخاتة ئاوةكةى نيية خاكء ميللةتَيك ئامادة هيض بخةنة راثرسييةوة، كة كوردستان خاكى
ناوضانة؟ ئةو ضارةنووسى طوَينةدانة بة خةمسارديىء ضيية لةم مةبةستتان راثرسييةوة،
ئاوا (١٤٠)تان مادةى كة ئَيوة بَيت؟ ضى ضاوةإوانى بَيت؟ ضاوةإوان تاكةى كورد طةلى
هةية؟ بةديلَيكتان ض ناوياندةبةن، «ناحةز» بة كة جَيهَيشتووة ئةوانةتان بؤ فةرامؤشكردووةو
طةإاندنةوةى لة خةمى ضةندة ناوضانة، ئةو بؤ ضيانكردووة لة بةغدا كورد بةرثرسانى

كرد؟ هةإةشةيةكيان رؤذَيك ض جَيبةجَيكرد؟ مادةية لةو بإطةيةكيان ض بوون،
كورد كَيشة ناوةندييةى ئةم لةطةأل خةمساردييةوة مامةَلة ئةوثةإى بة ساآلنَيكة ئَيوةن

دابإاوةكان، ناوضة رزطاركردنى بؤ نيية ديدطايةكتان هيض دةكةنء
كةمتةرخةمىء بَيتوانايىء ثَيهاتنةوةشة بةزةيى تةنانةت ثَيكةنينء جَيطةى بؤية

ديكة. ئةستؤى كةسانى خؤتان بخةنة الوازيى
طؤإان ليستى *كانديدى

دةكةن طشتيي ساماني بةفيأؤداني بؤ بةدواداضوون طشتيي) داواكاري (ثيَنج

رؤذنامة 

ياسايى نوَينةرى رؤذنامة، بؤ لَيدوانَيكدا لة
دةزطاكانى هةواَلةى ئةو طؤإان ليستى
كوردستانى ليستى ثــإوثــاطــةنــدةى
كانديدَيكى طواية  كة بةدرؤخستةوة 
محَيدين «هاوذين بةناوى طؤإان ليستى

كشاوةتةوة. جةليل»ةوة
طؤإان ليستى ياساييةكةى نوَينةرة
بناغةوة لة هةر كة كردةوة دووثاتى
بةوناوةوة نةبووة كانديدَيكمان
رابطةيةنَيت. خؤى كشانةوةى تا
دةزطاكانى «لةوةدةضَيت وتى: هةروةها

جؤرَيك بة دةسةآلتداران ثإوثاطةندةى
سياسىء ئيفالسى  تووشى تاسابنء
درؤ هةواَلى بةزؤر كة بووبن ئيعالمى
ثآ خؤشبكةن». خؤيانى هةَلبةستنء دَلى
طؤإان ليستى ياساييةكةى نوَينةرة
ثإوثاطةندةى دةزطاكانى ئامؤذطاري
طوتارى بة كة كرد  دةسةآلتدارانى 
ليستى ملمالنَيى  شارستانى  سياسيى
طؤبَلزيى، طوتارى  نةك بكةن  طؤإان
كورتةء زؤر طوتارة ئةو ثةتى ضونكة
بةَلكو رؤذَيكدا ضةند  لةماوةى نةك
ئاشكراء سةعاتَيكدا ضةند لةماوةى

دةبَيت. ريسوا

طؤأان: ليستى ياسايى نويَنةرى

ثأوثاطةندةى  دةزطاكانى
ئيفالسى تووشى دةسةآلتداران

بوون ئيعالمى سياسىء
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ليستى كاديرانى هَيرشى بةهؤى
لَيكردنةوةى دإاندنء كوردستانىء
ئاهةنطة ئةو طؤإان ليستى ثؤستةرةكانى
ليستى بإياربوو دواخرا، كة جةماوةريية
هةولَير لةشارى  هةوادارانى بؤ  طؤإان
ئةنجومةنى هاوكاتيش  رَيكيبخات. 
طؤإان ليستى  هةَلبذاردنةكانى ليذنةى 
بةوةدةكات ئاماذة روونكردنةوةيةكدا لة
لة بةرطرييان ثايتةخت ئةمنييةكانى هَيزة

كردووة. «طَيرةشَيوَينةكان»
باآلى كؤمسيؤنى ئةوةى لةطةأل
لةماوةى عَيراق هةَلبذاردنةكانى 
ليستى جار دوو هةَلبذاردندا، بانطةشةى
ثَيشَيلكاريىء بةهؤى كوردستانى
ليستةكانىديكة خروقاتةكانيانبةرامبةر
ناوبراو ليستى بةآلم غةرامةكردووة، 
لةو ثَيشَيلكارييةكان، لةسةر بةردةوامة
تؤإى رابردوو شةوى  ضوارضَيوةيةدا 
نةشرةى لة (KNN) كوردى هةواَلى 
بينراوء بةَلطةى بة  هةواَلةكانيدا
اليةنطرانى ثَيشَيلكارييةكانى نووسراو
ثايتةخت هةولَيرى لة كوردستانى ليستى
كة ليستى طؤإان بآلوكردةوة، بةرامبةر
ئاآلء دإاندنى لَيكردنةوةء سةرطةمى
طؤإان ليستى دروشمةكانى ثؤستةرء

بوون.
هةَلبذاردنى كةمثةينى بإياربوو
ئاهةنطَيكى (٧/١٧) رؤذى طؤإان ليستى
هةوادارانى بؤ بةرفراوان جةماوةريى
سازبكات، هةولَير لةشارى ليستةكةى
ليستى ثَيشَيلكارييةكانى «بةهؤى بةآلم
اليةنى هاوكارينةكردنى كوردستانىء
دواخرا، ئاهةنطةكة ثايتةخت» ئةمنيى
باآلى ليذنةى ئةنجومةنى لةوبارةيةوة
بةوة ئاماذة طؤإان ليستى هةَلبذاردنى
ثَيش شةوى  كة ئةوةى بةهؤى دةكةن 

اليةنطرانى لة زؤر ذمارةيةكى ئاهةنطةكة
سةر هَيرشيانكردة كوردستانى ليستى
سةرجةم طؤإانء ليستى كاديرةكانى
ثاش بةآلم دإان، ثؤستةرةكانيان الفيتةء
ئاطاداركردنةوةىاليةنىبةرثرسءهَيزة
بارودؤخةكةيان هةر نةك ئةمنييةكان،
«بةئاشكرا بةَلكو نةكردةوة، ئاسايي
كرد، طَيرةشَيوَينةكان لة ثارَيزطارييان
سةالمةتى لةبةر هؤيةشةوةء بةو
ئاهةنطةكةمان هةولَير شارى خةَلكى

دواخست».
لَيثرسراوى قةرة، مةال سةفين
طؤإان ليستى  هةَلبذاردنةكانى ليذنةى 
دواي راطةياند: رؤذنامةى بة هةولَير، لة
وةزارةتى لة رةزامةنديمان ئةوةى
بؤ وةرطرت هةولَير ثارَيزطاى ناوخؤء
جةماوةريىء ئاهةنطَيكى رَيكخستنى
لةاليةن ئاهةنطةكة ئةمنييةتى ثاراستنى
«بةداخةوة بةآلم ئةمنييةوة، جيهازى
ضةند لةاليةن ئاهةنطةكة ثَيش شةوى 
ضةند ثارتىء ناوضةى كاديرَيكى
مةدةنييةوة جلوبةرطى بة ئاسايشَيك
كةسانةمان ئةو وَينةى بةَلطةوة بة (كة
كاديرَيكى ضةند سةر هةَلدةكوتنة الية)
بةمةبةستى كة ليستةكةمان خؤبةخشى
سةر شةقامةكانى رازاندنةوةى
بة ثؤستةرء ئاهةنطةكة رَيطاكةء شوَينى
شوَينة لةو طؤإان، ليستى دروشمةكانى
بوون».وتيشى:«ئةو كةسانةىكةلةاليةن
هاندرابوونء كوردستانييةوة ليستى
طؤإانيان ثؤستةرةكانى ئاآلء زؤربةى
لَيكردةوةءدوايئةوةىليذنةىئةمنيمان
هاتنى لةكاتى بةداخةوة  ئاطاداركردةوة 
لة ثارَيزطارييان ثؤليسةكان ثؤليسدا،
كردء كوردستانى ليستى اليةنطرانى
هةولَير خةَلكى بؤ كَيشة بؤئةوةى ئَيمةش
دواخست». ئاهةنطةكةمان دروستنةبَيت،
ليستى طؤإان حاَلةتةش لةدواى ئةو
هةَلبذاردنةكان باآلى كؤمسيؤنى لة

كوردستانى ليستى لةسةر سكاآل
جؤرى هاوكاتيش تؤماردةكاتء
كارة بةو ئةوكةسانةى سةرثَيضييةكانء
ليذنةى تةسليمى  بةَلطةوة بة هةستاون 
لة دةكةن، هةولَير ثارَيزطاى ئةمنى
لةطةأل هةولَير ثارَيزطاى بةرامبةريشدا
اليةنطرانى كارةى ئةو ثَييواية ئةوةى
ليستىكوردستانىكردوويانةثَيضةوانةى
هةَلبذاردنةكانة، بةآلم ياساى بانطةشةى
طؤإان ليستى كة نيية ئةوة ثاساوى ئةمة

دوابخةن. ئاهةنطةكةيان
هةولَيرء ثارَيزطارى هادى، نةوزاد
ثارَيزطاى ئةمنى ليذنةى سةرؤكى
روونكردةوة رؤذنامةى  بؤ  هةولَير،
ثؤستةرء لَيكردنةوةى  «حاَلةتى 
درةنطانى طؤإان، ليستى  دروشمةكانى
كارة بووةء ئةو ثَيش ئاهةنطةكة شةوى
نةبووة ئةوة لةسةر كاريطةريى هيض

بةردةوامة كوردستانى لـــــــــيستى ثَيشيَلكارييةكانى هةولَير لة
قادر هةستيار

ثَيشنيازدةكات عَيراق  نةوتى  وةزارةتى
نةوتى ءةبةرهَينةكانى كؤمثانيا ثارةى كة
هةرَيم (١٧٪)ةكةى رَيذةى لة هةرَيم
نةوتء ليذنةى سةرؤكى ببردرَيتء
ئةو عَيراقيش  نوَينةرانى ئةنجومةنى طازى 
لةقةَلةمدةدات، «نامةنتيقى» بة هةنطاوة
لةبارةى دةزانَيت ثَيويستيشى بة
هةرَيم كَيشةيةدا ئةو ضارةسةرنةكردنى

بةكاربهَينَيت. طوشار كارتى
بةيان رؤذنامةوانيدا لَيدوانَيكى لة
ئاشكرايكرد، عَيراق  دارايى  ءةزيرى  جةبر،
داوةتة ثَيشنيازَيكى نةوت ءةزارةتى كة
سةرفكردنى بة سةبارةت هةرَيم بةرثرسانى
نةوتى ءةبةرهَينةكانى كؤمثانيا دارايى مافى

هةرَيم، بودجةى (١٧٪)ى رَيذةى لة هةرَيم
بريكارى نةبى  د.فازل هةرضةندة 
خؤى بَيئاطايى عَيراق دارايى ءةزارةتى
بةآلم دةربإى، جؤرة لةو ثَيشنيازَيكى لة
طازى بةلو سةرؤكى ليذنةى نةوتء د.عةلى
ئاماذةى عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى
خودى بؤضوونى ثَيشنيازة  ئةو  كة بةوةدا
تا بووة نةوت ءةزيرى شةهرستانى حسَين
نةوتى ءةبةرهَينةكانى كؤمثانيا دارايى مافى
هةرَيم بودجةى (١٧٪)ى لةسةر هةرَيم
مةنتيقى ثَيشنيازة «ئةو ءتيشى: بدرَيت،
رازيبَيتء ثَيى هةرَيم  بإواناكةم  نييةو
كَيشةيةى ئةو ناوةنديش  حكومةتى  ئةطةر
حكومةتى ثَيويستة ثَيضارةسةرنةكرا،
بةكاربهَينَيتء طوشارى خؤى كارتى هةرَيم

بكات». ناوةند بايكؤتى

ثَيشنيازدةكرَيتثارةىكؤمثانياكانى
بدرَيت (١٧٪)كة لة هةرَيم نةوتى

مةجيد نيان

بة هةفتةية دوو نزيكةى  هةرضةندة
ثاسةوانةكانى بةآلم كراوةتةوة، رةسميى
رَيطةنادةن ئةزمةإ ضياى  لة  ثَيشإةو تونَيلي
تَيثةإن، تونَيلةدا بةو بارهةَلطرةكان ئؤتؤمبَيلة
بة رؤذانة يةكَيتى بارهةَلطرةكانى بةآلم

دةبن. تَيثةإ تونَيلةكةدا
كة شؤفَيرانةى لةو يةكَيكة عةزيز، حةسةن
دةكات ضؤمان باشماخء مةرزةكانى هاتوضؤى
ثَينةدةدرا رَيطةيان ثَيشتر كة كرد، لةوة باسي
ئَيستاش بكةن، هاتوضؤ ئةزمإةوة رَيطةى لة
رَيطةيةشيان ئةو تونَيلةكة تةواوبوونى ثاش
بةو رَيطة «تةنيا  وتيشي:  كراوةء  قةدةغة  لَي
تونَيلةكةدا بة دةدرَيت بارهةَلطرةكان لؤريية
ثَيية، يةكَيتييان دةزطايةكى كتابي كة بإؤن،
نادةن، هاوآلتييان بة رَيطة جؤرَيك بةهيض بةآلم
خؤيان هةموو كؤمثانياكاني بؤ نازانم بؤضى

قةدةغةية». ئَيمة بؤ سةربةستةو شتَيك

نيشةجَيبوونء بةإَيوةبةري كةمال، توانا
رَيطةنةدان هؤكارى سلَيمانى ئاوةدانكردنةوةي
بة بارهةَلطرةكان ئؤتؤمبَيلة تَيثةإبوونى بة
هاتوضؤ رَينماييةكانى  بؤ ئةزمإدا تونَيلي 
رةضاوي شؤفَيرةكان ثَيوستة كة طةإاندةوة،
هةمانكاتدا لة  فيزياييةوة رووي  لة بكةن
ئؤتؤمبَيلي كة نةكرد، لةوةش نكؤَلي
ثَيدا كؤمثانياكاني لة هةندَيك بارهةَلطري
ثاسةوانء «ئةو  ئةوةى ثاساوى بة  دةإؤن،
زوو زوو دةكةن رَيطاكة ئاطاداري بنكانةي
نيية، لةسةر باشيان ضاودَيريي دةطؤإدرَينء

ناكرَيت». كؤنترؤأل كة لةبةرئةوةية
ئاوةدانكردنةوة رَيطةوبانء بةإَيوبةري
هاوكاري بة كة بةوةشدا، ئاماذةى
سةرقاَلي سلَيماني هاتوضؤي بةإَيوةبةري
هةر رؤيشتني بؤ ياسايين رَيوشوَيني داناني
تونَيلةدا، بةو بارهةَلطر ئاساييء ئؤتؤمبَيلَيكي
بة بدرَيت لؤرييانة بةو رَيطة تةنيا بةجؤرَيك
نةبَيت. بارَيكيان ثَي هيض كة تونَيلةكةدا بإؤن،

حيزبَيكة بؤ تةنيا ئةزمأ تونيَلى

لة  شةرقولئةوسـةت  رؤذنامـةي
ئةمساأل بآلويكردووةتةوة راثؤرتَيكيدا
قةوارةو رابــردوو ســاآلني لة جياواز
هةَلبذاردنةكاني بةشداربووةكاني ليستة
نوَيي شــَيوازي ضةنديــن كوردســتان
ثَيشتر كة ثةيإةودةكةن، بانطةشةكردن
لةوانة نةهاتوون، بةكار كوردستاندا لة
طةورةية، تةلةفزيؤني شاشــةي داناني
لةسةر ســكرين) واتة (ســينةماظيذنء
طشتييةكاني شوَينة طؤإةثانء شةقامء

ناوشــار.
لة  ركابةرةكان لةاليةنة  ذمارةيــةك
ئينتةرنَيتييةوة ثَيطــةي ضةندين رَيطةي
وةك دةكةن، هةَلبــذاردن بانطةشــةي
رَيطةي لة بوك)و فةيس (يوتوب، ثَيطةي
دروشــمي بةرنامــةو ئــةو ثَيطانــةوة
جطــة ئــةوة خؤيــان بآلودةكةنــةوة،
وَينةي هةَلواســيني رازاندنةوةو لةوةي
ليســتةكان لؤطؤي دروشــمء كانديدو
لة بةشــَيك طواســتنةوةي ئؤتؤمبَيلــي
بةآلم داثؤشيوة، شــاري ناو هَيَلةكاني
جةماوةريــي ئاهةنطــي رَيكخســتني
ميللييةكانةوة طؤرانيبَيــذة لــة رَيطــةي
بانطةشةي نوَيي شَيوازي كاريطةرترين

هةَلبذاردنةكانيكوردســتانة.
ئامــاذة شةرقولئةوســةت
طــؤإان ليســتي بةوةشــدةكات،
ليســتي ركابــةري طةورةتريــن كــة 
نةوشــيروان لةاليةن  كوردســتانييةو
دةكرَيــت ســةرؤكايةتي مســتةفاوة
نوَيتريــنء بانطةشــةكانيدا لــة 

بانطةشةكردن شَيوازي ثَيشكةوتووترين
ئةو لــة رَيطةي ئةويش ثةيــإةودةكات
الوانةوةيــة، كة طةنــجء كــضء كــوإة
جلةكانيان ثؤشــيوةو جليان شَيوةيةك
طؤإانــي ليســتي لؤطــؤي دروشــمء 
كؤآلنةكاني جادةو طةإةكء بة ثَيوةيةو
ســوورو طوَلي دةطةإَينء ناو شــاردا
دةكةنء هاوآلتييان بة ثَيشــكةش سثي
ثرؤسةي بةشــداري كة دةدةن هانيان

هةَلبــذاردنبكــةن.
 

(نيقـاش) لــةزارى زانــا  سـايتى
زماني مامؤســتاي كــة عةبدولقــادر،
بة دةنط ئــةو بآلويكردةوة ئينطليزييــة
ضونكة نادات، ســةرةكيةكة حيزبة دوو
ســاَلةي ضةند لةم يةكَيتــي «ثارتــيء
كؤمةَلَيــك بــة خزمةتيــان تةمةنيانــدا
ديكةشــيان بةشــَيكي  كردووةو كةس 

ثشتطوَيخســتووة».
كــة خواســت هيواشــي زانــا 
كوردستاندا لة بةهَيز ئؤثؤزســيؤنَيكي
سةر بؤ طوشارَيك ببَيتة دروســتببَيتء
ثارتة دوو ئةو بؤئةوةي حيزبةكة، دوو

بــة هةَلةكانــيخؤيانــدابضنــةوة.
نيقاشدا راثؤرتةكةي ميانةي لة هةر
مةكتةبــي بةرثرســي  عةلــي، هــادي 
ئاماذةي يةكطرتووي ئيسالمي، سياسيي
ئؤثؤزســيؤنَيكي «بوونــي بةوةكــرد
سياســييء بؤ ثرؤســةي راســتةقينة

ديموكراســيزؤرثَيويســتة».
مةحمود، د.هادي لةزارى ســايتةكة

حيزبي مةكتةبــي سياســيي ئةندامــي
ليستي كوردســتانء وتةبَيذي شيوعي
كؤمةآليةتــي، عةدالةتــي ئازاديــيء
بَيطومانيــي هــادى «د. نووســيويةتى
حيزبي هةردوو لةوة نيشــاندا كة خؤي
لة بةرطــري بةجدييــةوة دةســةآلتدار
حةيدةري، شــيروان دةكــةن»، خؤيان
ثةرلةماني لة زةرد فراكسيؤني سةرؤكي
دةستكةوتانةي ئةو ثَييواية، كوردستان،
خةباتي بةهؤي هةن كوردستان لة ئَيستا
ئامادةيي هاوكات ثارتييةوةية، يةكَيتيء
ثَيشــوازيكردن بــؤ خؤيانــي نيشــاندا
وتي: ثةرلةمانــداو لة لة ئؤثؤزســيؤن
لة ثةرلةماندا بووني ئؤثؤزسيؤن «بةبآ
لــة ديموكراســي بةرةوثَيشــضووني

كوردســتاندا نايةتةدي».
    

دةسـتوور  رؤذنامـةى 
كؤمسيؤني نووســينطةي بآلويكردةوة،
هةَلبذاردنــةكان ســةربةخؤي بــاآلي
هيــض قةوارةيةكــي كــة رةتيكــردةوة
لــة كردبَيــت  ثاشةكشــةي سياســي 

هةَلبذاردنةكانيهةرَيميكوردســتاندا.
لــة كــة دةســتوور رؤذنامــةى
لــة بآلودةكرَيتــةوة  ضــاثء بةغــدا 
بةإَيوةبــةري تاهيــر، زارى محةمــةد
كؤمســيؤني ســلَيماني نووســينطةي
بآلويكردةوة، هةَلبذاردنــةكان، بــاآلي
ناوي دةزانَيت ثَيويســتي كؤمسيؤن بة
كة رابطةيةنَيت ليستانة ئةو ثاَلَيوراواني
بؤئةوةي كشانةوةيان، لةسةر سوورن

دةنطدةرانــدا ليســتي لــة ناوةكةيــان
رَيطة «لةئَيســتادا وتيشي: بســإَيتةوة،
ليســتَيكي هيض بةكشــانةوةي نادرَيت
نادرَيت رَيطةش ضؤن وةك بةشداربوو،
بؤ نوآ ليســتَيكي هيض بة تؤماركردني

بةشــداريكردنلةهةَلبذاردنةكاندا».
بةرثرســةي ئــةو  لَيدوانةكــةي
دةنطؤي كة لةكاتَيكداية باآل كؤمسيؤني
بضووكةكاني ليســتة ئاراداية ئةوة لــة
هةرَيمي هةَلبذاردنةكاني بةشداربووي

كوردســتانثاشةكشــةيانكردبَيت.
    

عَيراقيى  ئةنبائى هةواَلى ئاذانسى
يةكَيتــي باَليؤزانــي بآلويكــردةوة، 
رؤَلي لةســةر طرنطي جةخت ئةوروثــا
كؤمةكء بةَلَيني  دةكةنةوةو كؤمسيؤن 
كؤمسيؤنيشــيان هاوكاريكردنــي

دووثاتكــردةوة.
ســةرؤكي حةيــدةري، فــةرةج
هةَلبذاردنــةكان، بــاآلي كؤمســيؤني
لةطــةأل كؤبوونةوةكيــدا  لةميانــةي
لــة ذمارةيــةك ســويدء باَليــؤزي
ئةوروثا، يةكَيتــي وآلتانــي باَليؤزانــي
بــةرةو عَيــراق بةوةكــرد، ئامــاذةي
ديموكراسي بةرةوثَيشــضووني قؤناغي
كاردةكات كؤمسيؤنيش هةنطاودةنَيتء
لــة ديموكراســي رؤحــي بؤئــةوةي
بة بةرةو دةوَلةت بضةســثَيتء عَيراقدا

دةزطاييكــردنبضَيــت.
ئَيستا كؤمسيؤن   ئاماذةي بةوةشكرد،
(استحقاقات)دةستكةوتة سآ ضاوةإَيي

نوَينةرانةوة ئةنجومةنــي لةاليــةن كة 
كؤمســيؤن دواتــر ثةســةندبكرَيتء
ئةوانيــش بــكات، لةســةر  كاريــان 
عَيــراقء نَيــوان ئةمنــي (رَيككةوتنــي
راثرســي نةتةوةيةكطرتــووةكانء
قةزاو هةَلبذاردني كةركــوكء لةســةر
هةمواركردنــي لــةدواي ناحيــةكان)ة

دةســتوور.
ســويد باليــؤزي خؤشــيةوة الي 
هةَلبذاردني ضؤن وةك خواست هيواي
ســةرةتاي ثارَيزطــاكان ئةنجومةنــي
رَيكوثَيــك بةشــَيوةيةكي ئةمســاأل
هةَلبذاردنةكاني ئــاواش بةإَيوةضــوو،
بةشــَيوةيةكي كوردســتان هةرَيمــي
دةســتَيوةردان لــة دوور شــةفافء

ئةنجامبدرَيــت.
جةختيان  ئةوروثا يةكَيتي  باَليؤزاني
ضــؤن وةك ئةوةكــردووة، لةســةر
هةَلبذاردني كؤمسيؤن بوون لة هاوكاري
ئــاواش ثارَيزطاكانــدا، ئةنجومةنــي
بةإَيوةضوونء لــة دةكةن هاوكارييان
هةَلبذاردنةكانــي دةســتكةوتةكاني
لَيثرســراوي كوردســتان، هةرَيمــي
ئةوروثــا بةشــي سياســةتي يةكَيتــي
ئةوروثا كؤمسيؤني بةهةوَلي ئاماذةي
ثرؤســةي ثشــتطيريكردني كــرد بــؤ
هةَلبذاردنةكاني لةعَيــراقء هةَلبذاردن
رَيطــةي لــة كوردســتان هةرَيمــي
ئةوروثــاوة كؤمســيؤني ثســثؤإاني
راثؤرتء نووسيني  ضؤنَيتي  دةربارةي 

ضاودَيريكردنــيهةَلبذاردنــةكان.

نوَيي شَيوازي كوردستان
ثةيأةودةكات بانطةشة

تؤماردةكات سكاآل طؤإان ليستى



شاآلو فةتاح

ئةمريكاو  دةَلَيت:  هيَلتةرمان،  يوست 
نةتةوةيةكطرتووةكان هةوَلى زؤردةدةن بؤ 
ئةمةش  كةركوك،  لة  طفتوطؤ  خولقاندنى 
هيض  ضونكة  ثؤزةتيظة،  هةَلوَيستَيكى 

ئةَلتةرناتيظَيكى ديكة نيية.
جَيطرى  رؤذنامةدا  ضاوثَيكةوتنةى  لةم 
نَيودةوَلةتى  قةيرانى  طروثى  بةإَيوةبةرى 
رَيكخراوةكةيان  راثؤرتى  دوا  دةربــارةى 
ناوةندو  حكومةتى  نَيوان  كَيشةى  لةسةر 
هةرَيم دةدوَيتء دةَلَيت: لة هةر سيستمَيكى 
يان  ــوو  ــةوت ــازةدةرك (ت ديموكراسيدا 
تةندروستء  دةسةآلت  طؤإينى  دامةزراو) 
بةرهةَلستكارةكان  باوةإناكةم  زةرووريية، 
بتوانن زؤرينة بهَينن، بةآلم لةوانةية ثارتة 
شةفافترو  كة  ناضاربكةن  دةسةآلتدارةكان 
ئاكامَيكى  ئةمةش  كة  بَيت،  بةرثرسيارتر 

زؤر تةندروستى هةَلبذاردن دةبَيت.

رؤذنامة: ثَيتانواية ثَيشنيازى ضوونةثاأل 
واقعييةو  تاضةند  كوردستان  بؤ  توركيا 
سياسييةكانى  سةركردة  لةاليةن  دةكرَيت 
بؤسةر  فشار  كارتَيكى  وةك  كوردستانةوة 

ناوةند بةكاربَيت؟
واقيعى  ثَيشنيازَيكى  ئةمة  ثَيموانية   *
نيية  فراوانى  ثشتطيرييةكى  ضونكة  بَيت، 
توركةكانيش  سةركردة  كوردستانداء  لة 
بةرهةَلستى وةها كارَيك دةكةن، ثَيشموانية 
كارتى  وةك  بتوانن  كوردةكان  سةركردة 
فشار بةكاريبهَينن، بةآلم واقيعةكة ئةوةية 
ئةمريكا لة عَيراق دةكشَيتةوةو كوردةكان 
كَيشةكةش  ئةَلتةرناتيظة،  بة  ثَيويستيان 
ئةَلتةرناتيظ  باشترين  ئةوة  كة  لَيرةداية 
ضونكة  ناكات،  ثشتطيرى  ئةنقةرةش  نيية، 
ثشتطيرى  نيية  توركيا  بةرذةوةندى  لة 

وةها ثَيشنيازَيك بكات. 
نيية  باش  ثَيتواية  كةواتة  رؤذنامة: 
كوردييةكانةوة  سةركردة  لةاليةن  ئةمة 
باسبكرَيت، بةتايبةت لةكاتَيكدا حكومةتى 
سةركردة  لة  طومانة  بة  زؤر  نــاوةنــد 

كوردةكان؟
نابَيت ئةو ثَيشنيازة بةجدى  * هةرطيز 
نةبوو،  ثَيشنياز  ئـــةوةش  ــرن،  ــط وةرب
ضةند  بوو  بيرؤكةيةك  ئــةوةى  هَيندةى 

سياسةتمةدارَيكى كوردى باسيانكرد.
ئةمريكا  كشانةوةى  ثَيتواية  رؤذنامة: 
عَيراق  جياوازةكانى  نةتةوة  لةنَيوان  شةإ 

دروستدةكات؟
* هيوادارم ئةوة روونةدات، بةآلم ئةوة 

حكومةتى  ئايا  كة  دةبةستَيت  بةوة  ثشت 
هةرَيمء بةغدا دةطةنة رَيككةوتنَيك لةبارةى 
ياساى  نا،  يان  جَيناكؤكةكانةوة  ناوضة 
لةنَيوان  دةسةآلتيش  دابةشكردنى  نةوتء 
كة  ديكةن  كَيشةى  دوو  هةرَيمدا  ناوةندو 
ئةطةر  ضونكة  بكرَين،  ضارةسةر  دةبَيت 
خراثتر  بارودؤخةكة  نةكرَين،  ضارةسةر 
كشانةوةى  ــةدواى  ل بةتايبةت  دةبَيت، 

هَيزةكانى ئةمريكا. 
رؤذنامة: ئةى لةبارةى كةركوكةوة؟

رووداوةكانى  بة  ثشت  هةر  ئةويش   *
ئةمريكاء  هَيزةكانى  كشانةوةى  دواى 
جَيهَيشتن  ثَيش  ئةمريكا  هةوَلةكانى 
شَيوةبةخشين  لة  بةتايبةت  دةبةستَيت، 
نَيوان  سياسييةكانى  طفتوطؤ  سازشء  بة 
بةتايبةت  كةركوك،  جياوازةكانى  نةتةوة 
جَيناكؤكةكانء  ناوضة  دةسةآلتء  لةسةر 
دواى  بةتايبةت  سروشتى،  سةرضاوةى 
دوذمنى  ثَيشتر  طروثانةى  ئةو  يةكبوونى 

يةكترى بوون. 
ــوردو  ك لــة  وا  ضــى  ئايا  ــة:  ــام رؤذن
توركةكان دةكات ثَيكةوة بن لةدواى بوونى 
لةنَيوان  توندوتيذ  و  نةشياو  بةالغةتَيكى 

هةردووالدا؟
توركيا  دوواليــةنــة،  بــةرذةوةنــدى   *

ثَيويستى بة كوردةكانة لة:
 ١) كوردةكان دةكةونة نَيوان بةرداشى 
عَيراق  دؤخى  ئةطةر  عَيراقةوة،  ئَيرانء 
هَيزةكانى  كشانةوةى  دواى  تَيكبضَيت 
ئَيرانةوة  هةذموونى  بةهؤى  ئةمريكاو 
بؤ  نابَيت  هاوثةيمانَيك  بةمةش  لةعَيراقدا، 

توركيا جطة لةوان.
دذى  كوردستان  هاوكارييةكانى   (٢  

ثةكةكة.
 ٣) دةروازةيةك بؤ نةوتء طاز لةذَير 
كؤنترؤَلى حكومةتى هةرَيمى كوردستاندا.

بة  ثَيويستى  هةرَيميش  حكومةتى   
توركياية لة :

ناوةندى  حكومةتى  لة  ثاراستنى   (١  
بةغدا.

 ٢) دةروازةيةك بؤ ئةوروثا.
 ٣) بازاإَيكى هاوردة بؤ نةوتء طاز.

توركيا.  بازرطانى  وةبةرهَينانء   (٤  
توركياو  نَيوان  ثةيوةندى  بناغةى  ئةمانة 
كةركوك  مةسةلةى  ــةآلم  ب هةرَيمن، 
ئةطةر  بــةآلم  ــات،  دةك ئاَلؤز  كَيشةكان 
مامةَلةكة بةستراو رَيككةوتن روويدا، ئةوا 
بةالغةتى توندوتيذ هةربةزوويى دةمرَيت، 
هةرطيز  ــورك  ت ــوردو  ك طــةر  تةنانةت 

يةكتريان خؤشنةوَيت. 
UNء  رؤَلــى  لةبارةى  ئةى  رؤذنامة: 

ئةوان  ثَيتواية  ضؤنة؟  رات  ئةمريكاوة 
كةركوكةوة  كَيشةى  بةدةم  ثَيويست  بةثَيى 

ضوون؟ 
نةتةوةيةكطرتووةكان  ئةمريكاو   *
طفتوطؤ  خولقاندنى  بؤ  زؤردةدةن  هةوَلى 
هةَلوَيستَيكى  ئــةمــةش  ــوك،  ــةرك ك لــة 
ثؤزةتيظة، ضونكة هيض ئةَلتةرناتيظَيكى ديكة 
جَيطرى  بايدن،  جؤزَيف  سةفةرى  نيية، 
كة  دةردةخــات  ئةوة  ئةمريكا،  سةرؤكى 
كَيشةكةى  بةجدى  زؤر  ئةمريكا  ئيدارةى 
لة  بزانين  با  جارآ  بةآلم  وةرطــرتــووة، 
ديبلؤماسيةت  هَيزى  تاضةند  داهاتوودا 
بةكاردَينن بؤ ئةو مةبةستانةى ئاشكرايان 

كردووة دةربارةى كةركوك.
كةركوك  جياوازةكانى  طروثة  رؤذنامة: 
سياسةتى  تــوركــمــان،  ـــةرةبء  ع وةك 
نةشياو  بة  شارة  لةو  كورد  ئيدارةكردنى 
ئيدارةى كوردى بووةتة  ثَييانواية  دةزاننء 
لة  جياوازى  رقء  بآلوكردنةوةى  هؤى 

نَيوانياندا، ئايا ئةمة راستة؟
هــةروةك  ــورد،  ك سةركردةكانى   *
ثالنى  ــان  ــةم ه ــة  ك سياسييةكانيان 
بةرثرسة  بةكارهَيناوة،  سةركردةكانيان 
هةَلةى  (٢٠٠٣)وة  ــةدواى  ل كــوردةكــان 

هةَلةى  كةركوك،  لة  كردووة  زةبةالحيان 
ثؤستة  ــةى  زؤرب كؤنترؤَلكردنى  وةك 
دةستبةسةراطرتنى  كةركوك،  باآلكانى 
نةتةوةكانى  نامؤكردنى  طشتىء  موَلكى 
هةَلةكانيش  ئاكامى  كةركوك،  لة  ديكة 
ديكة  قةوميةتةكانى  ئَيستا  ـــة،  روون
دةكــةن  ــةك  ــرؤذةي ث هــةر  بةرهةَلستى 
ــةوةى كــةركــوك بــؤ سةر  ــدن ــةإان بــؤ ط
مافى  ئةطةر  تةنانةت  كوردستان،  هةرَيمى 
دواى  تَيدابَيت،  بةضإوثإى  كةمينةكانى 
ئةم  لةنَيوان  نةماوة  متمانة  ساأل  شةش 
نةتةوانةدا، نةتةوةكانى ديكة هيض باوةإَيك 
بةو زةمانةتانة ناكةن كة حكومةتى هةرَيم 
بؤ  رَيطةش  تةنيا  دةكــات،  ثَيشكةشى 
نيية،  ثةيماندان  بة  متمانة  طةإاندنةوةى 
ضارةسةريش  ستراتيذة،  طؤإينى  بةَلكو 
نَيوان  جةماعى  طفتوطؤى  بة  ثَيويستى 
سازشكردنَيكة  جياوازةكانء  ثَيكهاتة 

بةئازارة،  كوردةكان  لة  ــك  زؤرَي بؤ  كة 
سياسةتى  بةهؤى  راستةوخؤ  ئةمةش 
حكومةتى هةرَيمةوةية لة كةركوك لةدواى 

(٢٠٠٣)وة. 
حكومةتء  طؤإينى  ثَيتواية  رؤذنامة: 
كَيشةية  بةو  خزمةتَيك  هيض  ثةرلةمان 
دووثاتكردنةوةى  دواى  بةتايبةت  دةكات، 
خراث  لةبارةى  نَيودةوَلةتييةكان  راثؤرتة 
لةناو  بةتايبةت  دةسةآلتةوة،  بةكارهَينانى 

هةرَيمدا؟
ديموكراسيدا  سيستمَيكى  لةهةر   *
طؤإينى  دامةزراو)  يان  (تازةدةركةوتوو 
ــة،  ــي دةســـةآلت تــةنــدروســتء زةرووري
بتوانن  بةرهةَلستكارةكان  باوةإناكةم 
ثارتة  لةوانةية  ــةآلم  ب بَينن،  زؤريــنــة 
دةسةآلتدارةكان ناضاربكةن كة شةفافترو 
بةرثرسيارتر بن، كة ئةمةش ئاكامَيكى زؤر 

تةندروستى هةَلبذاردن دةبَيت.
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: دؤأاندنى كةركوك ئاكامى راستةوخؤى  يوست هيَلتةرمان بؤ   

سياسةتى هةلَةى حكومةتى هةرَيمة

بةدواداضـــــوون

هةستيار قادر

كَيشةكانى  طةيشتنى  بنبةست  بة 
حــةدبــاى  ليستى  هـــةردوو  ــوان  ــَي ن
برايةتى  ليستى  موسألء  حوكمإانى 
دابةشكردنةوةى  ئةطةرةكانى  نةينةوا 
ئةندامَيكى  ــاراوةو  ئ دةهَينَيتة  موسأل 
ليستى هاوثةيمانيش دان بةوةدا دةنَيت، 
موسَلدا  لة  كورد  سياسى  «طوتارى  كة 

هةَلةى زؤرى تَيدا بووة».
دةست  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
ناوبذيوانى  ــوون،  ــةوت ك ــة  ــام رؤذن
لَيكنزيككردنةوةى  بؤ  سةدرييةكان 
حةدباو  ليستى  ــةردوو  ه تَيإوانينى 
طةيشتووةو  بنبةست  بــة  برايةتى 
ثَيكهَينانى  بؤ   ثةنابردنةوة  ئةطةرةكانى 
هاتووةتةوة  تايبةت   ئةنجومةنَيكى 
ئيدارييةى  يةكة   (١٦) ئةو  بؤ  ئــاراوة 

تَيدا  دةنطى  زؤرينةى  برايةتى  ليستى 
كَيشة  ناوضةى  بة  بةدةستهَيناوةو 
موسَل  ثارَيزطاى  سنوورى  دارةكانى 
بةثَيى  ثَيويستة  كة  لةقةَلةمدةدرَيـن، 
مادةى (١٤٠)ى دةستوورى هةميشةيى 

عَيراق ضارةسةر بكرَيت.
لة لَيدوانَيكيدا بؤ ئاذانسى دةنطةكانى 
عَيراق دةرمان سلَيمان، ئةندامى ليستى 
ئةطةر  كة  ئاشكرايكرد،  نةينةوا  برايةتى 
هةوَلى سةدرييةكان بؤ نابذيوانيكردنى 
حةدبادا   ليستى  لةطةأل  ليستةكةى 
ئةو  بؤ  ئةنجومةنَيك  سةرينةطرت، 
يةكةي ئيدارييانة ثَيكدةهَينن كة بايكؤتى  

ئيدارةى نوَيى موسَليان كردووة.
ليستى  ــــةردوو  ه كــَيــشــةكــانــى 
ــةدواى  ل نةينةوا  برايةتى  حــةدبــاو 
حــةدبــاى  كــة  دةستيثَيكرد،  ئـــةوة 
كورسى   (١٩) ــةى  ــن زؤري ـــاوةن   خ
دواى  لة  موسأل  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 

بة  هةَلبذادنةكانء  ئةنجامى  راطةياندنى 
خاوةن  ئيسالمى  حيزبى  هاوثةيمانَيتى 
ئَيزدىء  كؤتاى  هةردوو  كورسىء   (٣)
شةبةك كة هةريةكةيان يةك كورسييان 
موسأل  لة  محةلى  حكومةتى  هةبوو 
لةو  نةينةواى  برايةتى  ليستى  ثَيكهَيناو 
لة  ثَينةكردو  بةشدارى  نوَيكةيدا  ئيدارة 
بإياريدا  برايةتى  ليستى  بةرامبةريشدا 
ئةنجومةنى  كؤبوونةوةكانى  بايكؤتى 
 (١٦) بكاتء  موسَل  ثارَيزطاى  نوَيى 
يةكةى ئيداريش كة  دةنطى زؤرينةى ئةو 
ليستةى تَيداية بايكؤتى ئيدارةى نوَييان 
كردو  لة دوا هةنطاوى ئاشتكردنةوةى 
مانطى  (١٣)ى  لة  دوواليةنةشيدا  ئةو 
سةدر  رةوتى  رابــردوودا  حوزةيرانى 
موسأل  رةوانـــةى  خــؤى  نوَينةرَيكى 
هةردوواليةنى  لةطةأل  ئةوةى  بؤ  كرد، 
وتةى  بة  بةآلم  كؤببَيتةوة،  ناكؤكدا 
بة  تائَيستا  برايةتى  ليستى  ئةندامَيكى 

بة  ثةيوةندييان  سةدرييةكان  رةسميى 
نةكرووة. ليستةكةيةوة 

قاسم ساَلح، ئةندامى ليستى برايةتى 
تائَيستا  بة رؤذنامةى راطةياند:  نةينةوا 
سةدرييةكانةوة  لةاليةن  رةسميى  بة 
بة  سةبارةت  نةكراونةتةوة  ئاطادار 
اليــةنء  هــةردوو  ناوبذيوانيكردنى 
كة   كــردةوة،  ئــةوةش  لةسةر  جةختى 
لةطةأل  ليستةكةى  ئةندامانى  لة  زؤرَيك 
ثَيكهَينانى  بةر  ثةنابردنة  بيرؤكةى 
ئةنجومةنَيكى بةإَيوةبردنن بؤ ئةو (١٦) 
ليستى  بةاليةنطرى  ئيدارةييةى  يةكة 

برايةتى دةزانن»
ــةك  ــةب ــةد ش ــم ــةح ـــات ئ ـــاوك ه
ليستى  لةسةر  موسأل  ثةرلةمانتارى 
ثةنابردنة  كوردستان،   هاوثةيمانى 
بة  ئةنجومةنةى  ئةو  ثَيكهَينانى  بةر 
قةَلةمدا،  لة  ناضاريانة»  «هةنطاوَيكى 
اليةنى  هةردوو  نَيوان  كَيشةكانى  طةر 

نةكرا،  ضــارةســةر  برايةتى  حةدباو 
كَيشةى  «ضارةسةركردنى  وتيشى: 
بةبي  برايةتى  ليستى  حةدباو  نَيوان 
يان  ئةمريكا  وةك  دةرةكــى  َهَيزَيكى 

ئةستةمة» نةتةوةيةكطرتووةكان 
سياسيى  سةركردايةتى  ئةطةرضى 
ئةو  بؤ  خوَيندنةوة  اليةنانة  تاك  كورد 
برايةتىء  ليستى  نَيوان  كَيشةيةى 
رةهةندى  تاكة  ثَييواية  دةكاتء  حةدبا 
عةرةبيية»  «شؤظَينيستى  قةيرانة  ئةو 
كَيشانة  لةو  بةشَيك  ديكة  هةندَيكى 
مامةَلةكردن»ى  «خراث  بة  دةبةستنةوة 
كورد لة موسأل  كة  رق لَيبوونةوةيةكى 
واى لة موسَلدا دورستكردووة  ثاأل بة 
ليستى  بة  بنَيت دةنط  خةَلكى موسَلةوة 
حةدبا بدةن لة دذى ليستى برايةتى، لةو 
دةَلَيت:  شةبةك   ئةحمةد  بارةيةشةوة 
«لة ماوةى رابردوودا  ئةداى سياسيىء 
كورد  سياسيى  سةركردايةتى  طوتارى 

حــةدبــا بــرايــةتــىء  ـشـــةكــانــى  كــيـَ
موسأل دةكات بة دوو لةتةوة

: يوست هيَلتةرمان بؤ   

بةرثرسة كوردةكان لةدواى 
(٢٠٠٣)وة هةَلةى زةبةالحيان 

كردووة لة كةركوك، 
هةَلةى وةك كؤنترؤَلكردنى 

زؤربةى ثؤستة باآلكانى 
كةركوك، دةستبةسةراطرتنى 

موَلكى طشتىء نامؤكردنى 
نةتةوةكانى ديكة لة كةركوك، 

ئاكامى هةَلةكانيش روونة، 
ئَيستا قةوميةتةكانى ديكة 

بةرهةَلستى هةر ثرؤذةيةك 
دةكةن بؤ طةإاندنةوةى 

كةركوك بؤ سةر هةرَيمى 
كوردستان، تةنانةت ئةطةر 

مافى كةمينةكانى بةضإوثإى 
تَيدابَيت



ستارة عارف

مامةسَيني،  عــومــةر  سابير 
خةَلك  ثَييواية  راوَيذكار  ثارَيزةري 
بؤ  بانطةشة  نــاوَيــرن  لةهةولَير 
تووشي  ضونكة  بكةن،  هةَلبذاردن 
لَيكردن  هــةإةشــة  ــارالدانء  ــةك ل
رؤذنامةدا  لةديمانةيةكى  دةبنةءة، 
بــةوةدةكــات  ئــامــاذة  مامةسَينى 
ــةوة  ــذاردن ــب ــةَل ــــةدواي ه ــة ل ك
لةبةرئةوةي  روودةدات،  طؤإانكاريي 
راستةقينة  ئؤثؤزسيؤنَيكي 
ئةوةيان  تواناي  كة  سةريهةَلداوة، 
ياسايانةي  ئــةو  تَيكإاي  هةية 
بةشَيوازَيكي  دةرضوون  لةثةرلةمان 

ياسايي هةمواري بكةنةوة.

ــةي  ــةش ــط ــان ــــة: ب ــــام رؤذن
ــى ئــةمــجــارة  ــان ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه
بة  ـــةراورد  ب بة  طةرموطوإترة 
خةَلك  ثَيشوو،  هةَلبذاردنةكاني 
ثرؤسةي  رووي  بةرةو  ثةرؤشانةتر 
هةَلبذاردن دةبنةوة، لَيكدانةوةي تؤ 

بؤ ئةمة ضيية؟ 
هةَلبذاردنةكاني  بانطةشةي   *
بؤ  ناوضةيةكةوة  لة  ثةرلةمان 
بؤ  ــاوازة،  جــي ديكة  ناوضةيةكي 
ئةو طوإوتينةي  لة هةولَير  نموونة، 
ئةوةية  وةك  هةولَير  شاري  نيية، 
نوستووةكان»،  «خانة  ثَييدةَلَين  كة 
بةآلم  هةية،  جياوازيان  بيروإاي 
ناتوانن لة رواَلةتدا دةريببإن، ئةمةي 
بة  دةنطدان،  رؤذي  بؤ  هةَلطرتووة 
يةكَيك  هةية،  هؤكاريشي  راستي 
فشارى  بَيت  ئــةوة  رةنطة  لةوانة 
جؤراوجؤر هةية، بؤ نموونة خةَلك 
فةرمانبةرةء  لةبةرئةوةي  هةية 
ناتوانَيت  كاردةكات،  فةرمانطة  لة 

بةئاشكرا بيروإاي خؤي دةرببإَيت، 
بؤ  شَيوةن،  بةهةمان  ثارَيزةرانيش 
نموونة زؤر ثارَيزةر هةبوون دذي 
نةيانتواني  بةآلم  بوون،  دةستوور 
هةيانبوو  ضونكة  بكةنةوة،  رةتي 
حيزبةكةيان  لةبةر  بوونء  حيزبي 
نةيانوَيرا، هةندَيكيشيان كة ئيمزايان 
كة  كرد  بةياننامةية  ئةو  لةسةر 
دةستوور  دةربإيني  ناإةزايي  بؤ 
تةلةفؤن  بة  بةآلم  بآلومانكردةوة، 
ثَييان وتين كة لةسةر ئةو هةَلوَيستة 

لَييان  حيزبةكةيانةوة  لــةاليــةن 
ثرسيونةتةوة. 

رؤذنامة: ضاوةإواني طؤإانكاريي 
دةكةيت لةدواي ئةم هةَلبذاردنةوة بؤ 
طؤإيني ئةم واقيعةي كة وايكردووة 
ئازاديي بيروإا بةند بكاتء طةندةَلي 

ثةرةبسَينَيت؟
طؤإانكاريي  من  ــإواي  ب بة   *
لـــةبـــةرئـــةوةي  روودةدات، 
راستةقينة  ئؤثؤزسيؤنَيكي 
سةريهةَلداوة، كة تواناي ئةوةيان هةية 

لةثةرلةمان  ياسايانةي  ئةو  تَيكإاي 
بكةنةوةء  هــةمــواري  دةرضـــوون 
داوا  دةتوانن  ياسايي  بةشَيوازَيكي 
بكةن  ثةرلةمان  سةرؤكايةتي  لة 
ئةطةر  هــةمــواركــردنــةوةيــان،  بؤ 
رةزامةندي  ثةرلةمان  سةرؤكايةتي 
ـــاي  ــةي دادط ــط ــةرَي ــةدان، ل ــن ــَي ث
ياساكان  دةتوانن  دةستوورييةوة 
هةموار بكةنةوة، كة لة بةرذةوةندي 

نيشتمانء خةَلكدا بَيت.
ياساكاني  سةرجةم  رؤذنــامــة: 
ثةرلةمان كة دةريكردوون ثَيويستيان 
هؤكاري  هةية؟  بةهةمواركردنةوة 

ئةم هةمواركردنةوةية ضية؟
هةر  ــةآلم  ب نين،  ناياسايي   *
يان  دةكرَيت  ثةسةند  كة  ياسايةك 
دةبَيت  دةردةضَيت،  ثةرلةمان  لة 
نيشتماندا  طةلء  بةرذةوةندي  لة 
بةرذةوةندي  بؤ  ياسا  نابَيت  بَيت، 
بؤية  ــت،  ــرَي ــك دةرب ــةس  ك تــاكــة 
لة  ياسايانةي  ئةو  زؤري  زؤربةي 
ثَيويستيان  دةرضوون  ثةرلةمانةوة 
يةكَيك  بةهةمواركردنةوةء طؤإينة، 
سةرؤكايةتي  ياساي  ياسايانة  لةو 
بريتيية  كة  كوردستانة،  هةرَيمي 
لةو  يــاســايــيء  بــةنــدي   (٢٠) لــة 
مةرجةكاني  وياليةتء  بةندانةدا 
ئةركء  و  هةَلبذَيردراو  و  ثاَلَيوراء 
سةرؤكي  دةسةآلتةكاني  فةرمانء 
جطة  ــردووة،  ــك ــاري دي هــةرَيــمــي 
ساَلي  (٢)ي  ذمــارة  ياساي  لةمة 
ياساي  بة  بوو  تايبةت  كة   (١٩٩٢)
بزووتنةوةي  رابةري  هةَلبذاردني 
رزطاريخوازي كورد، ياساي ذمارة 
(١٠)ي ساَلي (١٩٩٧)ي هةمواركراو 
جَيطةي  ئةوةي  هةَلدةوةشَينَيتةوة، 
سةرنجي ئَيمةي ثارَيزةرانة، بةندي 
(١٣)و  بةندي  (٦)ء  بإطةي  (١٠)ء 
(١٤ء  بةندةكاني  (٢)ء  بإطةي 

(٦)دا  بإطةي   (١٠) بةندي  لة  ١٥)ن، 
سةرؤكي  ياسا  بةثَيي  هــاتــووة، 
هةية  بــؤي  كوردستان  هةرَيمي 
لَيبووردني تايبةت بؤ بةندكراوةكان 
دةربكات، لَيرةدا بةثَيويستي دةزانم 
بإطةية  ئةم  لةسةر  هةَلوةستةيةك 
ئةندام  لة  ثرسيار  رووي  بكةمء 
بكةمء  ثَيشنيازكةر  ثةرلةماناني 
بةمشَيوةية  بإطةية  ئةم  ئايا  بَلَيم، 
نيية؟  بنةما ديموكراسييةكان  بة  دذ 
لةطةأل سةربةخؤييء جياكردنةوةي 
نيية؟  ناساز  دةسةآلتةكة  هةرسآ 
دةستَيوةرداني  لة  جؤرَيكة  ئةمة 
دةسةآلتي  لة  راثةإاندن  دةسةآلتي 
رووي  لة  بإطةية  ئةم  ــي،  دادوةري
ــة بــةوشــَيــوةيــة  ــةوة ك ــي ــاســاي ي
سيمايةكي  بةهاء  هيض  ــذراوة  داإَي
لةو  بةتايبةتي  نيية،  تَيدا  ياسايي 
ثةيإةوكراو  سيستمي  كة  وآلتانةدا 
ضونكة  بَيت،  ديموكراسي  ــان  ي
دةسةآلتي  دةستَيوةرداني  ئةمة 
راثةإاندنة لة دةسةآلتي دادوةرييء 
ــةتء  ــي ــراس ــوك ــم ــي دي ــدن ــران م
ديكتاتؤرييةتة،  زيندووكردنةوةي 
لة  طلةييمان  ئَيمة  ئةوةشدا  لةطةأل 
ثةرلةمان  لة  ياساكان  داإَيذةراني 
نيية، ضونكة نوَينةري حيزبةكانيانء 
نوَينةري  نةك  ــوون،  ب ــةآلت  دةس
هةمانكاتيشدا  لة  كوردستان،  طةلي 
بةناو  الساييكردنةوةيةكي  جؤرة 
عَيراقي  نيشتماني  ئةنجومةني 

سةردةمي ثَيشووة، كراوة. 
ناوةرؤكي بةندةكاني (١٤ء١٥)ى 
ياساكةش لةطةأل بنضينةى ياساكاندا 
لةجؤري  ثَيمواية  ناطونجَيت، 
هةرَيمي  لــة  جطة  ياساية  ــةم  ئ
هيض  لة  ثةرلةمانةكةي  كوردستانء 
سةرزةمينةدا  ئةم  قوذبنَيكي  كونء 
لةكاتي  دةبَيت  ضؤن  ضونكة  نيية، 

هةرَيمدا  سةرؤكي  ديارنةبووني 
سةرؤكي  بَيت،  هؤيةك  بةهةر 
ــةركء  ئ وةزيــــران  ئةنجومةني 
ئةستؤ،  بطرَيتة  فةرمانةكاني 
 (١٣) بةندي  بةثَيي  لةهةمانكاتدا 
هــةرَيــم  ــي  ــةرؤك س  (٢) بــإطــةي 
هةر  داناني  لةكاتي  هةية،  جَيطري 
ياسايةكدا ثَيويستة بنضينة ياسايةكة 
حيزبايةتي  نــةك  رةضاوبكرَيت، 
لة ياساكةدا هاتووة لةكاتي  تةسك، 
سةرؤكي  ثلةءثايةي  ضؤَلبووني 
ئةنجومةني  سةرؤكي  هةرَيمدا 
نيشتماني كوردستاني عَيراق ئةركء 
فةرمانةكاني هةَلدةسوإَينَيت، بةإاي 
من دةشَيت ئةم بإطةية هةر ناوَيكي 
ضونكة  نةبَيت،  ياسا  تةنيا  لَيبنرَيت 
ئةركء  ياسادانان  نابَيت دةسةآلتي 
ئةستؤ،  بطرَيتة  راثةإاندن  فةرماني 
لةتَيكةآلوكردني  جؤرَيكة  ئةمة 
سةرؤكي  دةبواية  دةسةآلتةكانء 
بةناو  بةمجؤرة  بواري  ثةرلةمان 

ياسايانةي نةداية.
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بةدواداضــــوون

ثارَيزةر سابير مامةسَينى: خةلَكي هةولَير وةك شانةي نوستوونء رؤذي دةنطدان بأياردةدةن

ثشتيوان سةعدولَآل

لة  رةخــنــة  مستةفا،  ــروان  ــةوشــي ن
كاربةدةستانى كورد دةطرَيت كة لةثَيناوى 
بةرذةوةنديدا  ئيمتيازاتء  كؤمةَلَيك 
مادةى  جَيبةجَيكردنى  لة  ضاوثؤشييان 
مَيذووييش  ثسثؤإَيكى  كردووةء   (١٤٠)
كورد  بةرثرسانى  شةإةى  «ئةو  دةَلَيت، 
مادةى  لةسةر  كردوويانة،  بودجة  لةسةر 

(١٤٠) نةيانكردووة». 
مادةى (١٤٠)ى دةستوورى هةميشةيى 
كَيشة  ناوضة  كَيشةى  بة  تايبةتة  كة  عَيراق 
لةسةرةكان، دةبوو تاكو لة (٢٠٠٧/١٢/٣١) 
مانط   (٢٠) دواى  بةآلم  جَيبةجَيبكرَيت، 
مادةكة  تائَيستا  ــةروارةدا  ب ئةو  بةسةر 
جَيبةجَينةكراوةو بةرثرسانى كورد لة بةغدا 

بةرثرسيارن بةرامبةر بةو مةسةلةية.
ليستى  سةرؤكى  مستةفا،  نةوشيروان 
نوَينةرانى  لة  رةخنة  ثةيامَيكيدا  لة  طؤإان، 
ــت لــة بــةغــدا بـــةوةى كة  ــرَي ــورد دةط ك
كةمتةرخةمبوون بةرامبةر بة جَيبةجَيكردنى 
مادةى (١٤٠)ء ضارةسةركردنى مةسةلةى 
«من  دةَلَيت:  هةروةك  ناوضةدابإاوةكان، 
بةغدا  لة  كورد  نوَينةرايةتي   كة  ثَيمواية 
لةوكاتة وة ثَيش ساَلي  (٢٠٠٧) كة كابينةكةي  
نةيتوانيبوو  بوو،  الواز  زؤر  ماليكي   نوري  
رووي   لة  نة  سياسييةوة  رووي   لة  نة 
عةسكةرييةوة  رووي   لة  نة  ئابوورييةوة 
مةوقيعي   ئةنجامبدات و  ئةوتؤ  كاروبارَيكي  
بةهَيزبوو،  ئــةودا  لةبةرامبةر  ــورد  ك
كورد  لَيبكاتء  زةختي   كاتة  ئةو  دةيتواني  
لَيبكات و  كشانةوةي   هةإةشةي   دةيتواني  
دةبوو بة سةبةبي  ئةوةي  كة وةزارةتةكةي  

بإوخَيت».
رابـــردووداء  ساَلى  ضةند  لةماوةى 
بةجدى  كــورد  بةرثرسانى  تائَيستا 
 (١٤٠) مادةى  جَيبةجَيكردنى  بؤ  كاريان 

فشاربخةنة  نةيانتوانيوة  نــةكــردووةو 
عَيراق،  حكومةتى  دةسةآلتدارانى  سةر 
دروستدةكات،  بؤضووونة  ئةو  بــةوةش 
وةرطرتنى  لةثَيناو  كورد  نوَينةرانى  كة 
لةو  ضاوثؤشييان  شةخسيدا  ئيمتيازاتى 

مةسةلةية كردووة.
وتى:  لةوبارةيةوة  مستةفا  نةوشيروان 
هةبووة  تةقسيريان  خؤيان  كة  «ئةوانةي  
 (١٤٠) مادةى  جَيبةجَيكردني   مةسةلةي   لة 
لةكاتي  خؤيدا دةيانتواني  حكومةتي  عَيراق 
لةبةر  بكات،  جَيبةجَيي   كة  بكةن  مةجبور 
نةكردووة،  جَيبةجَييان  سةبةب  كؤمةَلَيك  
كة  لةبةرئةوةي   هةموويانةوة  سةروو  لة 
ئةوكاتةي   تا   ماليكي   نوري   خؤي   كاتي  
تا  ئيكسثايةربووة و   (١٤٠) مـــادةي  
ئيمزاكردني   دةسةآلتي   كؤتايي( ٢٠٠٧) 
نةوت و  طرَيبةستي   بازرطاني ،  طرَيبةستي  
بة  دابوو  لةوجؤرةي   طرَيبةستي   هةندَيك 
ئةوةدا  بةرامبةر  لة  كوردةكان  لة  هةندَيك 
هةتاوةكو  كرد،  ضاوثؤشييان  ئةوانيش 
مادةكةش  كة  ئَيكسثايةربوو،  مادةكة 
دةسةآلتانةي   ئةو  هةموو  ئَيكسثايةربوو 
كة  كوردانةي   كاربةدةستة  لةو  سةندةوة 

لة بةغدابوون».
فاتيح، رؤذنامةنووس  لةتيف  هةروةك 
مةسةلةيةكى  كةركوك  مةسةلةى  ثَييواية 
هيض  بة  ناكرَيت  ضارةنووسسازةو  زؤر 
وتيشى:  طرَيبدرَيت،  ديكةوة  شتَيكى 
لة  شتَيك  هــةمــوو  ثَيشبينى  ــت  ــَي «دةب
لة  بةتايبةتى  بكةين،  كورد  دةسةآلتدارانى 
دواى ساَلى (٢٠٠٣)وة زؤر رَييدةضَيت بؤ 
لةسةر  بةرذةوةندى شةخسى ضاوثؤشى 
لة  بةتايبةتى  كرابَيت،  كةركوك  مةسةلةى 
طرَيبةستى نةوتدا كة كَيشةيةكى سةرةكى 

نَيوان بةرثرسانى كوردو بةغداية».
ضاودَيرانى  ثسثؤرانء  بةبؤضوونى 
كــَيــشــةى كـــورد ضــارةســةرنــةكــردنــى 
كةمتةرخةمىء  بؤ  كةركوك  مةسةلةى 

بةغدا  لة  كورد  نوَينةرانى  ئةداى  الوازيى 
دةطةإَيتةوة.

بوارى  لة  ثسثؤر  محةمةد،  د.عومةر 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كورد  كَيشةى 
ثاشةكشَييةكى   (١٤٠) مادةى  لةبةرامبةر 
طةورة هةيةء لةئةنجامى نةبوونى وتارَيكى 
لةدوو  خؤى  كة  كــوردىء  يةكطرتووى 
هةروةها  دةبينَيتةوة،  جياوازدا  وتارى 
الوازيى ئةداى بةرثرسانى كورد لة بةغداو 

كةمبوونةوةى  بوونةهؤى  كــةركــوك 
قورسايى كورد لة بةغداء ئةمةش وايكرد، 
توند  هةَلوَيستَيكى  ماليكى  نــورى  كة 
ثيشانبداتء   (١٤٠) مادةى  بة  بةرامبةر 

دوابخرَيت. جَيبةجَيكردنةكةشى 
بةرثرسانى  شــةإةى  «ئــةو  وتيشى: 
لةسةر  دةيكةن،  بودجة  لةسةر  كــورد 
بؤضوونةش  ئةو  بؤ  نةيانكرد»،  كةركوك 
تائَيستا  كة  دةهَيننةوة  ئةوة  نموونةى 

لةسةر  كورد  ثةرلةمانتارانى  نةمانبينى 
كةركوك لةثةرلةمان بكشَينةوة، نةمانبينى 
وةزيرَيكى كورد لة بةغدا بكشَيتةوة، بؤية 
ئةو قسةية راستة كة دةَلَيت، بةرذةوةندى 
بةرذوةنديية  لةثَيش  شةخسى  حيزبىء 
بةآلم  نيشتمانييةكانةوةن،  نةتةوةيىء 
كَيشةى  ئَيستادا  لة  ئــةوةشــدا  لةطةأل 
نةك  نَيودةوَلةتيية،  كَيشةيةكى  كةركوك 

بةتةنيا كَيشةيةكى عَيراقى.

بةرثرسانى كورد لة بةغدا بؤ ئيمتيازو بةرذةوةندى 
ضاوثؤشييان لةجيَبةجَيكردنى (١٤٠) كردووة

سابير عومةر مامةسَيني
ياساء  بةشي  ساَلي(١٩٨٠) 
بةغدا  لةزانكؤي  سياسةتي 

تةواوكردووة.
خوَيندن  تةواوكردني  ثاش   
بةشؤإشةوة  ثــةيــوةنــدي 

كردووة.
حاكمي سةركردايةتي يةكَيتي 

بووة لةناوضةي زةَلَى.
ئَيستا كاري ثارَيزةريي دةكات 

لةشاري هةولَير.

كةركوك لةضاوةإوانى (١٤٠)دا



ــــــــــك لــــة ءآلتــــة  زؤرَي
خؤرهةآلتييةكانء ءآلتانى جيهانى 
دةستوورء  ئةوةى  لةطةأل  سَييةم 
بةآلم  هةية،  حوكمإانيان  سيستمى 
سةرؤكدا  ــودى  خ لة  دةســـةآلت 
ضإكراوةتةوة، سةرؤك لة لوتكةى 
حيزبء  ــى  ــةآلت دةس ــى  ــةإةم ه
دةسةآلتَيكى  كــة  حكومةتداية 
زؤربةى  هةية،  رةهاى  بَيسنوورء 
حيزبء  سةرؤكى  سةرؤك،  كات 
ســةرؤكــى  ءآلتء  ســةرؤكــى 
حكومةتة، لة دةستوورء بةرنامةى 
ــى  ــةروةري حــيــزبــةكــانــيــانــدا س
سياسىء  ئازاديية  مافء  ياساء 
مةدةنييةكان، عةدالةتى كؤمةآلتىء 
لة  هاوآلتيبوون  مافى  يةكسانىء 
دروشمطةلَيكى  رستةء  ضةندين 
بةآلم  رازَينراونةتةوة،  رةنطيندا 
ئازاديانة  ــافء  م ضةمكء  ئــةم 
دةهَيَلرَينةوةء  تاريكيدا  لة  هةر 
ضونكة  ببينن،  رؤشنايي  كةمواية 
ئاراستةو  ضاالكيةك،  كارء  هةموو 
بةثَيي  ــت  ــَي دةب ــةك  ــةوةي جــوآلن
ـــةرؤكء  ــازى س ــي ــتء ن ــواس خ
ئارةزووةكانىء  لةثيناو مةبةستء 
بةرذةوةنديية سياسيء ئابوورىء 
دةسةآلتةكةى  كورسي  ثاراستنى 

ئةودابَيت!.
رةهاى  بَيسنوورو  دةسةآلتى 
لةو  ــك  ــدَي هــةن ــى  ــان ســةرؤكــةك
دةسةآلتى  هاوشَيوةى  ءآلتانة 
ئةوروثاى  ثادشاكانى  ئةميرء 
كة  ئَيستاية  ثَيش  سةدةى  ضةندين 
ئيشء  هةموو  تةواوى  مؤنؤثؤلى 
كردبوو،  دامةزراوةكانيان  كارو 
دةسةآلتى سةرجةم كاروبارةكاني 

دةستى  ذَيــر  خستبووة  ءآلتيان 
لةبرى  تاكإةوانةء  خؤيانةوةء 
بإيارى  هةَلوَيستء  هــةمــووان 
ءآلتيان راطةياندء تةنانةت بإيارى 
هةستيارترينء  كة  ئاشي  جةنطء 
تةنيا  بإياربوون  مةترسيدارترين 
لة دةسةآلتى خؤياندابووة، ضونكة 
سةقامطيريى  سةرؤكةوة  بةالى 
خزمةتطوزارييةكانء  سياسيء 
ــى بــةرذةوةنــديــيــة  ــردن رةضــاوك
كؤمةآلتيء  ئابووريء  سياسي، 
دوا  ئامانجء  دوا  فةرهةنطيةكان، 
سةرؤكايةتى  ــارى  ك مةبةستى 
ــكــو ثــاراســتــنــى  ــةَل ــن، ب ــي ــةون ئ
هةمةاليةنةكانى  بــةرذةوةنــديــة 
ئامانجى  دوا  خـــؤى  ـــودى  خ

سةرؤكة! 
ــودى  ــة خ بــؤيــة دةكــرَيــت ل
ــى دةســـةآلتـــدارَيـــتـــى  ــةن ــةم ت
ــةوة بؤ  ــدن ــن ســـةرؤكـــةوة خــوَي
بكرَيت،  سياسييةكان  سيستمة 
سيستم  ثراكتيزةكردنى  جــؤرى 
ســةرؤكء  نَيوان  ثةيوةندى  لة 
بةراوردى  دةبينرَيتء  دةسةآلتدا 

سيستمة  لةطةأل  ثةيوةنديية  ئةو 
راستةقينةكانء  ديموكراتيية 
بؤ  هــةَلــبــذاردن  دةوريـــى  بة  كة 
ـــتء مـــاوةى  ـــرَي ســــةرؤك دةك
دةستوور  بة  دياريكراوة  مانةوةى 

بكةين!  جَيبةجَيدةكرَيت 
ــاوةى  ــة م ـــــذةدان ب ــؤ درَي ب
كورسي  ثاراستنى  حوكمإانىء 
ذيانىء  مــاوةى  لة  حوكمإانى 
زؤربةى  خؤى  ــةدواى  ل تةنانةت 
شَيوازة  دوو  ئةم  سةرؤكةكان 

دةطرنةبةر: 
درَيذايي  بة  مانةوة  يةكةم: 

ذيان:
مانةوةى سةرؤك لة دةسةآلتدا 
تا دةمرَيت، جا ئةو مردنة مردنَيكى 
تيرؤرء  بةهؤى  يا  بَيت  سروشتى 

كودةتاء شؤإشةوة بَيت. 
ضةندين  مانةوةى  بؤ  سةرؤك 
بةكاردةهَينَيت،  ضةمك  دروشمء 
طةل،  ريزةكانى  «يةكَيتى  ءةك 
ءآلت،  ئةمنى  بـــارى  ــةوة،  ــةت ن
دةستكةوتى مَيذوويي، زؤرجاريش 
دوذمنى  دةرةكيةكانء  مةترسيية 
ثَيوة  طةلى  دروستدةكةنء  ءةهمى 
ســةرقــاألء ضــةواشــة دةكــرَيــتء 
مةبةستة  ــةو  ئ بــؤ  خــةَلــك  راى 
ءةك  ــةوةى  ئ بؤ  رادةكَيشرَيت 

سةرؤك بيربكةنةوة. 
ضةند  سةرؤكانة  ئةمجؤرة 
سيفاتء تايبةتمةندييةكيان هةية كة 
بخةينةإوو  طرنطةكانيان  دةكرَيت 

بةم شَيوةية:
راطةياندن،  زةعامةتى   -١
ئامإازة دةوَلةتييةكانى راطةياندنء 
رؤشنبيرء  بــةنــاو  ــةك  ــارةي ذم

ثلةء  ثؤستء  لة  ضاو  نووسةرى 
تةنيا  كة  دةخــرَيــن  ــةإ  ءةط ثاية 
موعجيزةكانى  ئةوةية  كاريان 

زةعيم نيشانبدةن.
جؤرَيك  ئـــاراى  هَينانة   -٢
زةعيم  سياسيي،  بةرهةمى  لة 
كة  دةهَينَيت  بةرهةم  دةسةآلتَيك 
ثَيكهاتةى  سياسيء  سيستمى 
ناوةندَيكى  ثَييةى  بةو  ــةت  دةوَل
تاكةكانء  هةموو  دةبَيت  طرنطة 
لةناو  دروستكراوةكان  ــا  دةزط
هةر  بسوإَينةوة،  بؤشاييةدا  ئةو 
حوكمة  ــةو  ئ دذى  كةسَيكيش 
تايبةتيةى زةعيم بَيت، ئةوا حوكمى 
مردنى سياسييء تاكى دةدا بةسةر 

خؤيدا. 
دارايي سياسي،  زةعامةتى   -٣
زةعيم تواناى كإينى زؤرة، دةتوانَيت 
هةرضى مادىء مةعنةويية بيكإَيت، 
هةرضى  كةرامةتى،  مرؤظء  طيانى 
لةبةرئةوة  هةستيية،  ئةخالقىء 
كةس  دةوَلةمةندترين  زةعيم  دةبآ 
بآء تةنانةت لة كآ بةركَيي لةطةأل 
جيهانيةكانيدا،  ئيقليمىء  هاوتا 

زؤركردنى  هةوَلى  زةعيم  هةميشة 
دةرةكيةكانى  ناوخؤييء  سامانى 
ــةورةو  ط دةخاتة  دةســت  ــةداء  ئ
ضارةنووسيان  ءآلتةوةء  بضووكى 
دةتوانَيت  زةعيم  ديــاريــدةكــات، 
دةوَلةمةندبكات،  نةبوو  خةَلكى 
ــةى  ــراوةك تــا لــةنــاو بــازنــة داخ
دةسةآلتدا بَيت كة توإةش بوو ئةو 
ضوار  هةذاردةكاتء  دةوَلةمةندة 
ئيفالسي  هةتا  دةطرَيت  دةورى 
بؤ  دةكــات  ملكةضى  يا  دةكــات 

مةنتيقى رةهاى زةعيم. 
دةمارطيرى  بــة  زةعــيــم   -٤
ــو بــازنــةيــةكــى  ــَي ــةن ــى ل ــزان ــَي خ
ــى  ــةآلت ــةوآ دةس ــدادةي ــك ــةس ت
بؤ  دةمارطيرى  دواتر  بهَيَلَيتةوةء 
ئايينزايةك،  ئايينء  بؤ  خَيأل،  هؤزء 
دياريكراو  شوَينَيكى  ناوضةو  بؤ 
بيةوَيت  كاتَيك  تا هةر  دةخاتةطةإ، 
نَيوانياندا  لة  دووبةرةكى  ناكؤكىء 
بؤ  تَيكةأل  طروثَيكى  دروستبكات، 
ئةو مةبةستة ثَيكدةهَينآ لة خاوةن 
خزمةت  لة  تا  بةرذةوةندييةكان 

ئامانجةكانيدابن.  بةديهَينانى 
 » ماوةيي سياسي  بؤ   : دووةم 
ئةوةى  لةطةأل   ،» مةليكى  كؤمارى 
ــةى  زؤرب حوكمإانى  سيستمى 
كؤمارية،  سَييةم  جيهانى  ءآلتانى 
رَيذيدةكات  بةرنامة  زةعيم  بةآلم 
كوإةكةى  خؤى  دواى  ئةوةى  بؤ 
بة  ببآ  نزيكى  كةسَيكى  ــان  ي
بةرذةوةندي  ثاراستنى  بؤ  زةعيم 

بنةماَلةكةى. 
ــــةى  زؤرب رؤذى  دوا   *

زةعيمةكان  بةكوآ طةيشتوة؟ 
دوا  زةعــيــمــةكــان  ـــةى  زؤرب

تراذيدى  كارةساتَيكى  بة  رؤذيان 
هيض  ضونكة  ثَيهاتووة،  كؤتايي 
لةذَير  ئاشتىء  بة  زةعيم  كاتَيك 
طوشارى خةَلكدا ءازى لة عةرشى 
كاتَيكيش  هيض  نةهَيناوة،  دةسةآلت 
ضارةسةرى  رةوايــيء  بة  بإواى 
نةبووةء  خةَلك  طرفتةكانى  كَيشةو 
دةبَيت  تاسةر  خةَلك  ثَييوابووة 
ئارةزووةكانى  خواستء  ملكةضى 
بؤية ضةند  بَيت،  بَيئيرادة  بَيت،  ئةو 
كؤتاييهَينان  لة ضؤنيةتى  شَيوازَيك 
بةو جؤرة زةعامةتة دةخةينةإوو: 
بة  كؤتاييهَينان  زؤر  بة  يةكةم: 

دةسةآلتى زةعيم: 
١- كودةتاى سياسي:

 ئةويش ماناى بة زؤر البردنى 
سياسي  ــاى  كــودةت ــان  ي زةعــيــم 
دةطةمةنة  ئةمة  كة  طــؤإان  بة  يا 
سياسيش  ءةكودةتاى  دةطرَيتةوة، 

ءةك: 
أ - الدانى بة ئاشتيانةى زةعيم، 
كودةتاى   » ــت   ــرَي دةوت ثَيي  كة 

سثى»  
ب - كوشتن ( أغتيال ) 

لة  جياوازة  سياسي  كودةتاى 
سياسي  طؤإانى  سياسي،  طؤإانى 
سةرةكيةكانى  بنةما  لة  يةكَيكة 
دةسةآلت  ديموكراتىء  سيستمى 
زةعيم  بَيسنوورى  رةهاييء  لة 
ماوة  هةَلبذارنى  رزطــاردةكــات، 
ــؤ ســةرؤكــةكــان  ــراو ب ــك ــاري دي
بةربةستَيكى  دةهَينَيتةئاراوةء 
طةورة دادةنَيت لةبةردةم ئةو جؤرة 
دةسةآلتانة، بةآلم كودةتاى سياسي 
ــردوةء  الب زةعيمَيكى  زؤرجـــار 
دروستكردووة،  ديكةى  زةعيمَيكى 
رووكةشء  طؤإانَيكى  تةنيا  ءاتة 
طؤإان لة كةسةكاندا بووة نةك لة 

سيستمء فةلسةفةى دةسةآلتدا. 
سياسي  زةعامةتى  ديــاردةى 
دةسةآلتةوةية  بة  دةستطرتن  بة 
زةعامةتى  دةستكةوتةكان،  نةك 
طةشةثَيدانء  لــة  خــؤرهــةآلتــى 
ثَيشكةووتندا نيية، ءةك بةَلطةيةكى 
ماددى، بةَلكة لة طوتارى سياسيء 
ــة كـــةوا دةكــةن  ــداي ــدن ــان راطــةي
دةطمةنى  زةعيمء  عةبقةريةتى 
خؤشةويستى  نيشاندةن،  سياسي 
ـــةم زةعــيــمــانــة  خـــةَلـــك بـــؤ ئ
خــؤشــةويــســتــيــةكــى خــؤرســك 
خؤشةويستيةكى  بةَلكة  نيية، 
طوشارء  لةذَير  كة  رووكةشانةية 
كاريطةرى جؤراوجؤردا دةبينرَيت، 
ئيمتيازى  بةخشينى  ترسء  ءةك 
تةمةنى  كة  ثــارة  ثؤستء  ءةك 
نةمانى  لةطةأل  خؤشةويستية  ئةو 
سروشتى  بةشَيوةيةكى  زةعيمدا 

ئةويش دةإةوَيتةوة. 
دووةم: كودةتاى سةربازى:  

هةميشة  كودةتاية  جؤرة  ئةم 
لةطةأل  تراذيدى  دةرئةنجامَيكى 
توندوتيذىء  هــَيــنــاوة،  خــؤيــدا 
ءةك  ثــَيــوةبــووة،  خوَينإشتنى 
...تاد  يةمةن،  (عَيراق،  كودةتاكانى 
) كة لةاليةن دةستةيةك ئةفسةرى 
ئةنجامدراوةء  بةرزى سوثاوة  ثلة 
دةستء  ــةرؤكء  س كؤشتنى  بة 
دةسةآلتى  بة  كؤتاى  ثَيوةندةكانى 

زةعيم هَينراوة. 

شؤإشى  يا  ــؤإان  ط سَييةم: 
ميللى: 

ـــردوودا   لــة ســةدةكــانــى راب
جؤرى  دةطمةنترين  شَيوازة  ئةم 
لةو  ميللةت  كة  زةعيمة  طؤإينى 
شؤإشَيكى  بة  بتوانَيت  سيستمةدا 
ــى  دةســةآلت ــة  ب ــاى  ــؤت ك ميللى 
زةعيمبهَينَيت، بةآلم لةم رؤذطارةى 
ئةمإؤدا ميللةتء هَيزى طةل رؤألء 
كؤتايي  لة  كاريطةرة  شَيوازَيكى 
دةسةآلتانةدا  جؤرة  ئةم  ثَيهَينانى 
بؤ  دةطةإَيتةوة  زياتر  ئةويش  كة 
جيهانيةى  سياسيية  سيستمة  ئةو 
مافء  لة  جةخت  ئارادايةء  لة  كة 
لة  دةكاتةوة،  طةالن  ئازادييةكانى 
حوكمةى  ئةو  شَيوازى  ضؤنيةتىء 

كة خؤيان هةَليدةبذَيرن. 
ماوةتةوة  طشتى  بةشَيوةيةكى 
كاتَيك  هيض  زةعيمةكان  بَلَيين 
خؤشىء  بة  دةسةآلتييان  كورسي 
هةر  ضؤَلنةكردووة  ئاشتى  بة 
كاتَيك  تةنيا  تةنياو  دةبينيين  بؤية 
جَيهَيشتووة  دةسةآلتييان  كورسي 

كة بؤ طؤإستان براون! 

سةرضاوةكان : 
احلاكم  احلذيفى-  فيصل  د.   -١

والسلطة. 
العراق  تاريخ   - احمد  حليم   -٢

احلديث.
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سةرؤك بؤ مانةوةى ضةندين دروشمء ضةمك 
بةكاردةهَينَيت، ءةك «يةكَيتى ريزةكانى طةل، نةتةوة، بارى 
ئةمنى ءآلت، دةستكةوتى مَيذوويي، زؤرجاريش مةترسيية 
دةرةكيةكانء دوذمنى ءةهمى دروستدةكةنء طةلى ثَيوة 
سةرقاألء ضةواشة دةكرَيتء راى خةَلك بؤ ئةو مةبةستة 

رادةكَيشرَيت بؤ ئةوةى ءةك سةرؤك بيربكةنةوة

birura.rozhnama@gmail.com

زةعامةت...

لة عةرشةوة بؤ طؤأستان!
ضيمةن محةمةد رةشيد

ئةطةر يةكَيتىء ثارتى 

براوة نةبن!؟
ئةنوةر عةرةب

ئةمة ئةو ثرسة هةستيارةية كة 
رؤذانة لة شةقامى سياسيى كوردى 
بةاليةكدا وةك مةترسىء بةاليةكدا 
دةخرَيتةإووء  ضارةسةر  وةك 
دةرئةنجامةكةى  تةماشادةكرَيت، 
خوَيندنةوةى  اليةكدابَيت  هةر  بة 

تايبةتى خؤى دةوَيت.
لة هةَلبذاردنى ئةمجارةى ثةرلةماندا ئةم ثرسيارء 
ئةويش  هةية،  هاتنةدي  ئةطةرى  الوازترين  ثَيشبينيية 
بة هؤى ئةو رَيككةوتنة ستراتيذييةى لةنَيوان يةكَيتىء 
براوةنةبن  ثارتى  يةكَيتىء  ئةطةر  ثارتيدا هةية، بةآلم 
طؤإانء  سةرةتاى  لَيرةوة  ئيتر  روودةدات،  ضى 
دَيتة  توندوتيذيي  لة  ترس  روودةداتء  مةترسييةكة 
كة  ثارتةى  دوو  ئةو  سياسيى  عةقَليةتى  ئايا  كايةوة، 
تائَيستاش ثَييانهةزم ناكرَيت بة جياء ليستى سةربةخؤ 
شكستء  قبوَلى  بكةنء  يةكترى  كَيبةركَيى  دابةزنء 
عةقَليةتة  ئةم  هةر  كة  بكةن  يةكدى  سةركةوتنى 
كؤيكردوونةتةوةء  ستراتيذيدا  هاوثةيمانَيكى  لة 

دةسةآلتيان لةناوخؤياندا برابةشكردووة.
هةرَيمء  ئَيستاى  رةوشى  كة  دووهَيزة  ئةم  ئايا 
حكومةتء ثةرلةمان بة بةشَيك لة بةخشةندةيى خؤيان 
حكومةتى  سياسةتى  وةك  ئةوةى  برى  لة  دةزاننء 
وةك  راستيدا  لة  كةضى  ناوةندبكةن  مامةَلةى  هةرَيم 
رةوشةكة  سياسىء  ضاودَيرانى  ثةرلةمانء  ئةندام 
حيزبة  دوو  ئةو  سياسةتى  بة  ثَيدةدةنء  ئاماذةى 
كة  بارودؤخَيكى وةهادا  ئةطةرى  لة  ئايا  كاردةكرَيت، 
براوةنةبن دةشَيت كورسيى دةسةآلتء فةرمانإةوايى 
ضوَلبكةنء بة قةولى خؤيان دةست لةو هةموو خؤَينة 
بة  بيكةن  رشتوويانةء  ثَيناوةدا  لةم  كة  هةَلطرن 
رووبةإووبوونةوةء  هيض  ديموكراسىء  ساقةسةرى 
توندتيذييةك روونةدات، ئةمة لة كاتَيكداية كة هَيشتا 

ئةو خؤرة تةنيا طزنطى داوةء هةَلنةهاتووة.
 هةربةم هؤيةوةية كةناألء دةزطاكانى راطةياندنء 
بوَيذةكانى حيزب هَيَلى راستء ضةث بةسةر ئةمالو 
ئةويتر  كرَيطرتةء  بة  ئةم  دَيننء  خؤياندا  ئةوالى 
لةم  ئةطةرَيكى  لة  ناودةبن،  عةقأل  بةنديخانةى  بة 
شَيوةيةدا ثارتىء يةكَيتى ئامادةن دواى ماَلئاواييان لة 
ئةكتيظة  ثةرلةمانء حكومةتة  ئةو  ملكةضى  دةسةآلت 
بانطةشةى  نةيارةكانيان  كة  طةندَلييةبن  لة  دوور 
ثَيكهَينانى دةكةنء هةموو اليةنة شاراوةكانى هةردوو 
حكومةت  ثةرلةمانء  رادةستى  زانيارى  ثاراستنء 
لة  دةكةن  بؤ  بانطةشةى  ئَيستا  ئةوةى  وةك  بكةن 
حكومةتدا  هةواَلطرى  ئةمنى  دةزطايةكى  لة  ئايندةدا 
رَيكيانبخةنةوة، يان هةموو اليةنة ديارء ناديارةكانى 
دارايىء طومرطةكان واز لَيبهَيننء رادةستيان بكةنةوةء 
نةيارةكانيانةوة،  ركَيفى  ذَير  بيانخةنةوة  بةو سانايية 
دةستيان  ضةكى  بيانووء  طةورةترين  نةيارانةى  ئةو 
كة  ضاكسازيية  طةندةَلىء  دروشمى  بةرزكردنةوةى 
يةكَيتىء  دةطرَيت  يةخةى  طةندةَلييةكة  ئةوةى  ديارة 
ثارتيية، ئايا ئةم دوو هَيزة لة كاتى بوونى ثةرلةمانء 
ئةو  هةموو  ئامادةن  شَيوةيةدا  لةم  حكومةتَيكى 
دواتر  كاريانكردووةء  حكومةت  لة  كة  كةسانةيان 
ثةرلةمان  رادةستى  لَيبكرَيت  لَيثَيضينةوةيان  داواى 
دةرئةنجامةكانى  قبوَلى  ياساييانة  دةتوانن  بكةنء 
بازرطانى  وةزيرى  سودانى،  فةالح  وةك  ئايا  بكةن، 
عيراق هةوَلى هةَلهاتنء دةرباز بوون لة دةستى ياسا 
دةدةن يان هةريةكةيان دةبَيتة خولةثيزةيةكء كةس 

جورئةتى لَيثَيضينةى ناكات.
كة  هَيزة  دوو  ئةو  نةيارةكانى  لةبةرامبةرياندا 
ئيسالمييةكان(كؤمةألء  هَيزة  بة  ضانس  زياترينى 
يةكطرتوو)ة، ئايا دةتوانن ئةوانيش بةبآ دةمارطيرانةء 
هيض وةالئَيك ببنة حكومةتى خزمةتطوزارىء بة هؤى 
غافأل  لى  كةسيان  حيزبةكةيان  ئايينء  بؤ  وةالئيان 
نابَيتء ئةوانيش با نةدةنةوة بةالى قةرةبووكردنةوةى 
حكومةتء  شةكةتى  جةستةى  سةر  لة  خؤياندا 
يان  لَييانكراوة،  كة  زوَلمةى  ئةو  هؤى  بة  ثةرلةمان 
وةك  كارا  ضاالكء  حكومةتَيكى  ببنة  دةتوانن  ئايا 
بةنيازى خوَلقاندنينى،  دةكةنء  بؤ  بانطةشةى  ئةوةى 
حكومةت  ثةرلةمانء  بؤ  ســةروةرى  دةتوانن  ئايا 
رَيطةى  لة  نةتةوةييةكان  ثرسة  ئيتر  بطَيإنةوةء 
بكرَين،  ضارةسةر  هةرَيمةوة  حكومةتى  سياسةتى 
سياسيى  ثرسى  بيركردنةوةيان  سياسةتء  ئايا 
كوآ  رووةو  ــوردى  ك سياسيى  شةقامى  ــوردء  ك
دؤستء  ض  ثَيدةطرن،  لةنطةرى  كوآ  لة  ــةنء  دةب
اليةنطرَيكى نوآ بؤ كورد دةدؤزنةوةء بيركردنةوةء 
سياسةتيان ض طؤإانَيك لة ئاإاستةى سياسةتى كوردا 

دروستدةكات.
خرانةإوو  بابةتةدا  لةم  ثرسيارانةى  ئةو  هةموو 
بةشَيكيان وةآلميان لةبةرضاوةء هةندَيكى  ديكةشيان 

دةبَيت ضاوةإوانى ئايندة بين وةآلممانبداتةوة .

Anwar_arab@yahoo.com
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بـةدواداضـــوون

بزووتنةوةيةكى نوآ دةيةوَيت كؤتايى بة ثاوانكردنى دوو اليةنة بهيَنَيت
ئيختيار جةمال 

ئامادة  كوردةكان  كة  لةكاتَيكدا 
دةبن تا لة هةَلبذاردنى (٢٥)ى ئةم 
مانطةدا بؤ هةَلبذاردنى ثةرلةمانء 
بــدةن،  ــط  دةن هةرَيم  سةرؤكى 
ماناى  بــة  طــؤإانــة  ــاو  ب ــةى  وش

«ضةينج». 
لة  ئيكؤنؤميست  ــارى  ــؤظ ط
هةَلبذاردنة  دةربارةى  راثؤرتَيكدا 
ثــةرلــةمــانــيــيــةكــةى هــةرَيــمــى 
كة  ــكــردةوة،  بــآلوي كوردستان 
بووةتة  هةرَيم  لة  (طؤإان)  وشةى 
ئةوةشدا  لةطةأل  ــاوء  ب شتَيكى 
سياسيية  بزووتنةوةيةكى  ناوى 
دوو  ئــةو  بةسةر  دةيــةوَيــت  كة 
ــةدواى  ل كة  سياسيةدا  حيزبة 
سةركار،  هاتنة   (١٩٩١) راثةإينى 
النيكةم  يــان  ــت،  ــةوَي ــك ــةرب س
لة  كــارا  ئؤثؤزسيؤنَيكى  ببَيتة 
هةَلبذاردنةكة  ئةواندا،  بةرامبةر 
دةوران  رووداوى  تةوذمترين  بة 
تَييدا  كة  دةبَيت،  ئَيستا  زَيإينى 
ئؤتؤنؤمى  خاوةنى  كــوردةكــان 

بوون. 
خَيرايةء  ــؤإان  ط كةمثةينى 
لةسةر  لؤطؤكةى كة مؤمَيكة  ناوء 
بةخَيرايى  تؤخ  شينى  قوماشَيكى 
داطرتووةء  جَيطايةكى  هةموو 
ثاسةكان،  تةكسىء  باَلؤنةكان، 
ثآ  ــى  ــان ــآلوةك ك ــرتء  ــشــَي ــي ت
كة  كؤمةَلطةيةكدا  لة  رازاوةتةوة، 
ئينتماى  مةحسوبيةتء  تائَيستاش 
نازانرَيتء  هةية،  دةورى  خَيَلةكى 

ئةو  ئايا  كة  نيية  روون  تائَيستا 
يان  بةدةنط  دةكرَيت  ثشتيووانيية 

نا.
مةبةستى  ــَيــت:  دةَل (طـــؤإان) 
ئةوةية ذيانى دانيشتووانى كوردى 
لة  رةخنة  باشتربكات،  ناوضةكة 
يةكَيتىء  مةحسوبيةتى  طةندةَلىء 
ثارتى  يةكَيتىء  دةطرَيت،  ثارتى 
بارزانييةوة  تاَلةبانىء  لةاليةن  كة 
هةركاميان  ــكــراون  ــتــرؤَل كــؤن

ناوضةيةكيان لةذَير دةستداية. 
دروشمةكاني  لة  ديكة  يةكَيكي 
طؤإان ئةوةية، كة ئةو دوو حيزبة 
ئةوتؤيان  شتَيكى  بــاآلدةســتــة 
ثارَيزطاريكردن  بؤ  ئةنجامنةداوة 
لة  كورد  بةرذةوةندييةكانى  لة 
عَيراقدا،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
كــةركــوك كة  ــى  ــووس ــارةن ض
لةنَيوان  بــةرضــاوة  كَيشةيةكى 
كوردةكانء بةغدا تائَيستا يةكاليى 

ناوةندى  حكومةتى  نةكراوةتةوةء 
بة  عةرةبةكانةوة  لــةاليــةن  كة 
هــاوبــةشــى لــةطــةأل كــوردةكــان 
رَيطةى  تائَيستا  دةضَيت،  بةإَيوة 
ريفراندؤمي  ئةنجامى  بة  نةداوة 
كردنةوةى  يةكاليى  بؤ  بةَلَيندراو 
ثارَيزطاية  ــةو  ئ ضــارةنــووســى 
زؤربــةى  كــوردةكــان  ئةطةرضى 

ناوضةكة كونترؤَلدةكةن. 
يةكَيتىء ثارتى كة سةردةمَيك 

يةكتربوون  سةرسةختى  دوذمنى 
رابردوودا  ساَلى  ضوار  ماوةى  لة 
بة هاوبةشى ئيدارةى ناوضةكةيان 
ليست  يةك  بة  ئَيستاش  كردووةء 
لة هةَلبذاردنةكاندا بةشداريدةكةن، 
 (١١١) ــةســةر  ل ــةرى  ــاب رك ــؤ  ب
هةروةها  ثةرلةمانء  كورسى 
ميانإةوةكانء  ئيسالميية  ليستى 
بةشدارن،  سيكوالرةكان  حيزبة 
هةَلبذاردنةكةدا  لة  ليست   (٢٤)
دراوة  كورسى   (١١) بةشدارنء 
توركمانء  وةكو  كةمينةكانى  بة 

ئةرمةنةكان. مةسيحييةكانء 
طؤإان  بزووتنةوةى  رَيبةرى 
 (٦٥) مستةفا،  ــروان  ــي ــةوش ن
ــذ  درَي ساآلنَيكى  بــؤ  كــة  ــاأل،  س
بوو  يةكَيتى  ناو  دووةمى  كةسى 
تالةبانى،  جةالل  بةسةركردايةتى 
بةآلم  عَيراقة،  سةرؤكى  ئَيستا  كة 
نةوشيروان  لةمةوبةر  ساأل  سآ 
مستةفا كشايةوةء وتى «رَيكةوتنى 
ثارتى  يةكَيتىء  هةمةاليةنةى 
ذيان  بوارَيكى  هةموو  لةسةر 
دةبَيتة هؤى ثةرةسةندنى طةندةَلى، 
بة  زيانطةياندن  مةحسوبيةتء 
خةَلكى  بــةرذةوةنــدى  ذيـــانء 

ئاسايى». 
كةسى  دةيان  بة  ئةوةدا  لةطةأل 
رةسميى طةورةء كةسانى باآل لةناو 
يةكَيتىء هةزاران كةسى سةر بةو 
حيزبة ثشتطيرى ئةويان كردووةء 
ثشتطيريكردنى  لةبةر  زؤربةيان 
مستةفا  نةوشيروان  البراون،  ئةو 
بةكاردةهَينَيت  وشة  دامةزراوةى 

ثةرةثَيدانى  بآلوكردنةوةء  بؤ 
ــة خــاوةنــى  ثــةيــامــةكــةىء وش
ـــة، وَيــب  رؤذنــامــةيــةكــى رؤذان
سايتَيكء تةلةفيزيؤنَيكى ئاسمانيية، 
ئةو  زؤرة.  خوَينةريان  بينةرء  كة 
ثلوراليزم،  كاتى  ئَيستا  كة  دةَلَيت 
بوونى  وةآلمدةرةوة  شةفافيةتء 
دةمانةوَيت  ئةطةر  دةســةآلتــةء 
لة  خؤمان  مافةكانى  ئامانجء 
ثَيويستة  بةدةستبهَينين  بةغدا 
ثاكء  خؤمان  ماَلى  سةرةتادا  لة 

رَيكبخةينةوة. 
بة  دةسةآلتدارةكة  ثارتة  دوو 
جَيطرى  كة  ساَلح  بةرهةم  دانانى 
عَيراقة  وةزيـــرانـــى  ـــةرؤك  س
وةآلميان داوةتةوة، كة ئةطةر دوو 
لة  دةسةآلتيان  كؤنتروَلى  ثارتةكة 
ضاوةإواندةكرَيت  نةضَيت  دةست 
كابينةى  ســةرؤكــى  بة  بكرَيت 
نَيضيرظان  جَيطاى  ــوو،  ــات داه
بــرازاى  كة  بطرَيتةوة  بــارزانــى 
سةرؤكى  بارزانيةوةكو  مةسعود 

بآ ركابةرى خَيَلةكةى. 
رَيكةوتنى  بنةماى  لــةســةر 
يةكَيتىء ثارتى وا ضاوةإواندةكرا 
دوو  هةر  حكومةت  سةرؤكى  كة 
بةآلم  بطؤإَيت،  جــارَيــك  ســاأل 
بةهؤى كَيشةكانى ناو يةكَيتى ئةوة 
لةو  تازة  ثَيشهاتى  سةرينةطرت، 
هةَلبذاردنةكان  لةدواى  بــوارةدا 
ضـــاوةإوانـــدةكـــرَيـــت، ئــةطــةر 
ثَيناضَيت  بَيت،  بــةردةوام  طؤإان 
ماوةيةكى  بؤ  كؤنةكة  دامةزراوة 

درَيذ بمَينَيتةوة.

د.شاهؤ سه عيد:

به ثله ي  يه كه م ماسته ر ء 
دكتؤرام ته واوكردووه 

رؤذنامة

يه کَيتيي  نيشتمانيي  کوردستان  ئه وه ي  ده زگاکاني  راگه ياندني   دواي  
د.شاهؤ  گواية  که   ئه وه کرد  بؤ  ئاماژه يان  بآلوکرده وه و  نووسراوَيکيان 
باآل  له خوَيندني   له  رَينماييه کان  به ده ر  گؤإان  ليستي   وته بَيژي   سةعيد 
به پله ي   ده َلَيت:  نووسراوه  ده داته وه و  ئه و  وه آلمي   ناوبراو  وه رگيراوه ، 

يه که م ماسته ر و دکتؤرام ته واو کردووه . 
لة لَيدوانَيکيدا بؤ سايتى (ئاوَينة) د.شاهؤ سةعيد وتةبَيژى ليستى گؤإان 
رايگةياند: «هه ندَيک له  ده سه آلتداران گه ر بؤيان بکرَيت نه ک خوَيندن، به َلکو 

هه واي  وآلته که ي  خؤشمان وه ک منه ت پَي  ده فرؤشنه وه ». 
وتيشى: «ئه و نووسراوه ي  که  ئه واني  شاگه شکه  کردووه ، فه رمانَيکي  
وه زارەتي  خوَيندني  باآلي  حکومه تي  هه رَيمي  کوردستانه  که  مَيژووه که ي  
ده گه إَيته وه  بؤ ساَلي  ١٩٩٧. به پَيي  ئه و نووسراوه  رَيگه  به  من دراوه  له  
له  شاره که ي  خؤمدا بخوَينم، ئه و خوَيندنه شم له سه ر  وآلته که ي  خؤم  و 
حسابي  که س نه بووه ، چونکه  هه موو مه رجه کاني  خوَيندني  باآلم تَيدا بووه،  

وه ک مه رجي  ته مه ن، مه رجي  نمره  به  پله ي  زؤر باشه ». 
بؤ  ته نيا  رَينماييه کان  له   «به خشينم  وت:  ئةوەشى  سةعيد  د.شاهؤ 
خؤم  پسپؤإييه که ي   نزيک  پسپؤإييه کي   له   هه بَيت  بؤم  که   بووه   ئه وه  
بخوَينم که  زماني  عه ره بييه ، چونکه  پسپؤإيي  به کالؤريؤسه که م شه ريعه   
و زانسته  ئيسالمييه کان بووه ، ئه و دوو پسپؤإييه ش هَينده  له  يه کتر نزيکن 
که  تا ئَيستاش ده رچووي  شه ريعه  بؤي  هه يه  ببَيته  مامؤستاي  عه ره بي . 
زانسته   کؤلَيجي   به   سه ر  هه ردووکيان  پسپؤإييه   دوو  ئه و  ئه وکاته ش 

مرؤييه کاني  زانکؤي  سلَيماني  بون». 
بةوە  ئاماژەى  داو  زياترى  روونکردنةوەى  گؤإان  ليستى  وتةبَيژى 
کرد کة ئةو له  سه رده مي  به عس  و له  سه رده مي  ده سه آلتي  کورديشدا به  
ئيستحقاقه وه  خوَيندني  زانکؤيي   و خوَيندني  باآلي  ته واوکردووه ، ده َلَيت: «له  
به کالؤريؤسدا له  يه که مه کان بووم، ماسته رم به  پله ي  يه که م ته واوکردووه ، 
به  پله ي  يه که م منافه سه ي  وه رگرتنم بؤ خوَيندني  دکتؤرا ته واوکردووه ، 
به پله ي  يه که م دکتؤرا  و به  پله ي  ئيمتياز تَيزي  دکتؤراکه م په سةندکراوه ، له  

ماوه ي  ياسايي  خؤشمدا بووم به  پرؤفيسؤري  ياريده ده ر». 
ده سه آلتي   منه تي   تاکه   که   روونده کاته وه،   ئه وه ش  سه عيد  د.شاهؤ 
کوردي  ئه وه يه  که  «رَيگه ي  پَيداوم له  وآلته که ي  خؤمدا بخوَينم، هه َلبه ته  
ئه وه ش فه زلَ  نييه،  به َلکو مافَيکي  ئاساييه ، به آلم هه ندَيک له  ده سه آلتداران 
گه ر بؤيان بکرَيت نه ک خوَيندن، به َلکو هه واي  وآلته که ي  خؤشمان وه ک 

منه ت پَي  ده فرؤشنه وه ». 
له درَيژه ي  لَيدوانه که يدا د.شاهؤ ئه وه شي  وت: «به ر له  منء تائَيستاش 
رَيگه  به  چه ندين که س دراوه  که  له  رَينمايي  پسپؤإيي  ورد ببه خشرَين، 
له   پسپؤإييه کان،  نزيکبوونه وه ي   لَيک  بؤ  پَيويسته   کارَيکي   ئه وه ش 
گه ر  ده َلَيم  کؤتاييدا  له   ده کرَيت.  پةيإه و  دنياي  شارستانيشدا  زانکؤکاني  
خوَيندکارم  رؤژَيک  ئه وه ي   بووبَيتء  من  مامؤستاي   رؤژَيک  ئه وه ي  
به   بووم  ئيستحقاقه وه   به   من  ئايا  که   ده دات  بؤ  ئه وه م  بووبَيت شايه تي  

مامؤستاي  زانکؤ يان نا».

كارگَيإيء  كؤليژي  دةرچــووي  قةرةداغي)  رةحيم  ساَلح  حةمه  (ناهيده  من  خوشكي 
ئابووري له زانكؤي سةالحةدين، كه له رؤژنامةي وآلت كاريدةكرد، له رؤژي (١٩٩٧/٥/١٦) 
ديموكراتي  پارتي  به  سةر  كه  دوو)  (سوپاي  رزگاري)ء  (سوپاي  پَيشمةرگةكاني  بةدةستي 
سةدان  بةداخةوه  كراون،  بَيسةروشوَين  گيراونء  ديكة  كةسَيكى  چةند  لةگةأل  كوردستانن 
جار به دواداچوونء پرسيارمان كردووه، بةآلم نه ئاسايشي هةولَير نه ئاسايشي گشتييء نه 
فةرماندةي لةشكري كوردستانء نه هيچ اليةنَيكي دي وةآلميان نةداوينةتةوهء......بَيوةآلمن!!! 
ئةو  فةرماندةيي  تؤ  لةبةرئةوةي  دةبينين  بةرپرسيار  به  بارزاني)  (مةسعود  جةنابت  ئَيمه 
لةشكرانةت دةكرد له (١٩٩٧/٥/١٦)ةوه تا ئَيستا، هةروةها لةبةرئةوةي تؤ سةرؤكي كوردستاني 
كوردستانء  هاوآلتيياني  هةموو  جةنابتء  زانيني  بؤ  بپارَيزيت!!!  هاوآلتي  مافي   دةبَيت 
له  بةشَيك  خانةوادةى  ئَيمه  كوردستان،  دادگاكاني  مرؤڤء  مافي  يوةنديدارةكاني  په  دةزگا 
بَيسةروشوَينةكان له رؤژي (٢٠٠٨/١٠/٥) چووين بؤ بةردةم پةرلةماني كوردستان به ئاگاداري 
رَيكخراوةكان ياداشتَيكمان دا به پةرلةمان، بةداخةوه تائَيستا هيچ وةآلممان نةدراوةتةوه (ئةو 
ياداشته كه ناوي (٦٦) كةسي بَيسةروشوَيني تيايه له ماَلپةإي چاك نيوز بآلوكراوةتةوه) ئايا 
بزانين؟؟؟  براكانمان  خوشكء  رؤَلهء  چارةنووسي  هةيه  مافةمان  ئةو  جةرگسووتاو  ئَيمةي 
ئةگةر كوژراون مةيتةكانيان بدةنةوة، ئةگةر له زيندانه نهَينييةكاندان بإيار بده با بة ئاشكرا 
دادگايي بكرَين، جةنابت ئامادةيي ئةوةت دةربإيوهء داوا لة خةَلكي كوردستان دةكةيت دةنگت 
بة سةرؤكى هةرَيمي كوردستان،  ببيت  ئةوةت هةيه كه جارَيكي ديكةش  ئارةزووي  پَيبدةن، 

پةيمان دةدةيت كه چاكسازيي بكةيتء كةموكوإييةكان چارةسةر بكةيت.
ئَيمه خانةوادةي بَيسةروشوَينةكان داخوازي دةكةين وةآلمي ئَيمه بدةيتةوهء چارةنووسي 
ونبووةكان دياري بكةيتء تاوانباران دادگايي بكرَينء سزا بدرَين، ئةگةر جةنابتء دادگاكاني 
هةرَيمي  كوردستان وةآلمي ئَيمه نةدةنةوه، ئةوكاته مةجبورمان دةكةن بؤ وةرگرتني وةآلم 

داوا لة دادگاي فيدراَلي عَيراقي بكةين.
ئَيمه بكةن، داخوازي له  داخوازي لة هةموو مرؤڤَيكي به ويژداني كورد دةكةم پشتيواني 

كةسوكاري بَيسةروشوَينةكان دةكةم داواي مافي خؤتان بكةن. 

پاريَزةر: سةميره حةمه سالَح
رةحيم قةرةداغي

بؤ بةأَيز سةرؤكي هةرَيم

(مةسعود بارزاني)

٧/٢٥ طؤإان دةكةين
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بيركردنةوةي  رؤشـــن،  طــوتــاري 
مةردومئامانجي،  ذياندؤستي،  رؤشن، 
لةسةر  ـ  كؤمةآليةتي  ــي  ــةروةري دادث
هةردوو ئاستي ماديء مةعنةوي، ئةو ثاية 
طرنطانةن كة درَيذة بة مانةوةي سيستمي 
تةنيا  بطرة  دةدةن..  حوكمإاني  سياسيء 
ثاساوَيك بؤ هةبووني سيستمي سياسيء 

حوكمإاني، خودي ئةو ثايانةن.
ئةطةر ئَيستا لة ءآلتاني ثَيشكةوتووي 
دنيادا ئاستي هوشياريي خةَلكء تاكةكةس 
فةرمانإةواو  كة  سةثاندبَيت  ــةوةي  ئ
ثابةندي  تــةواوي  بة  سياسي  سيستمي 
ثَيوةري  خةَلكبن،  نةرَيكردني  ئةرَيكردنء 
خةَلكيش بؤ ئةرَيكردن يان بؤ نةرَيكردن، 
كارو  خؤيء  تؤكمةي  بةرزو  رةوشتي 
فةرمانإةواو  خزمةتطوزارانةي  كردةوةي 
سيستمة سياسييةكةي بَيت (نةك هؤكاري 
ئةوا  تاكةكةس)،  شةخسيي  دةروونــيء 
ءةهاو  مَيذوويةكي  بةرهةمهَيناني  لة 
هةم  دةسةآلتء  هةم  ءةهادا،  كلتوورَيكي 
ــردووة...  ك بةشدارييان  ثَيكةوة  خةَلك 
بؤية  ئَيمةشةوة)،  طةلي  (بة  دنيا  طةالني 
نيشتماني  نةتةوةييء  رزطاريي  لة  بيريان 
باري  ــر  ذَي ضوونةتة  كــردووةتــةوةو 
بؤ  خوَيناوييةكانةوة،  شؤإشة  راثةإينء 
هوشيارييةكي  باشترو  ذيانَيكي  ئةوةي 
ذيان  لةبةري  سةر  ــارةي  دةرب بةرزتر 
ثَيش  قؤناغي  لة  ضونكة  بةدةستبهَينن، 
نيشتمانياندا  نــةتــةوةيــيء  ــي  ــاري رزط
لةذَير  نةإةخساوة  بؤ  ئةوةيان  دةرفةتي 
دادثةروةردا  سياسي  سيستمَيكي  سايةي 
ئاستَيكي  بطةنة  بطوزةرَيننء  ذيانيان 
مةعنةويء  ماديء  ذياني  لة  باش  بةرزو 
سياسيء رؤشنبيريي... كاتَيكيش دةرفةتي 
ئةوةيان بؤ رةخساوة ئازاديي نةتةوةييء 
نيشتماني بةدةستبهَينن، هاوكات ثرؤسةي 
ئازادكردني عةقألء بةرزكردنةوةي ئاستي 
هوشياريي خؤيانيان بةرةو سةر بردووةو 
طةيشتوونةتة ئةو ئاستةي (دةسةآلت) بة 
نةرَيكردني  ئةرَيكردنء  ثابةندي  تةواوي 
ئةرَيكردنء  لة  خةَلكيش  بَيت،  خةَلك 
تــةواوي  بة  ــةآلت،  دةس بؤ  نةرَيكردندا 
نيشتمانيء  بــةرزي  رةوشتي  ثابةندي 
نةدات  بةخؤي  رَيطة  بَيت،  نةتةوةيي 
لةذَير كاريطةريي بةرذةوةنديي تايبةتيء 

تاكةكةسيي خؤيدا دةنط بدات،
خةَلكء  هةم  كة  كلتوورة  ئةم  بةآلم 
ثابةندن  ــةك  ي ــو  ءةك دةســـةآلت  ــةم  ه
ئيشكردني  بةرهةمي  ءتمان  ثَييةوة، ءةك 
ساألء  ضةند  بة  جا  بووة،  اليان  هةردوو 
لة ض رَيطةيةكةوة ثَيي طةيشتوون ئةوةيان 
كة  دةزانين  ئةوةش  ديكةية...  باسَيكي 
بة  خــؤي  ئــةوةنــدة  ــةوان  ئ الي  خةَلك 
بآ  ثَييوابوو  نةزانيوة  بضووك  بة  كةمء 
بةشداري ئةم هيض زيادةيةك ناخاتة سةر 
لة  نابَيت  رؤَلَيكي  حوكمإانيء  ئةزمووني 

باشكردني ذياندا!
ئــةوان  الي  (رؤشنبير)  هــةروةهــا 
ــدة بــضــووك نــةبــووة خــةَلــك بة  ــةوةن ئ
نووسينء  لةإَيي  بكات،  تةماشا  سووك 
هيض  بةتةماي  بَلَيت:  ثَييان  قسةكانيةوة 
هةر  دنيا  تاقيمةكةنةوة،  خؤتان  مةبنء 
ئةوةية كة هةيةو هيض كردةوةيةكي طرنط 

لة ئَيوة ناوةشَيتةوة!
راثةإينء  ئَيمةدا  كوردستاني  لة 
ئامانجي  باشي  بة  نةتةوةيي  رزطاريي 
خؤي نةثَيكا كة ئةمة هةم خةتاي دةسةآلت 
بوو...  خؤيشي  خةَلك  خةتاي  هةم  بوو 
نةتةوةيي  رزطاريي  راثةإينء  راستة 
لة  بير  ــورد  ك كة  لَيكةوتةوة  ئــةوةي 
بكاتةوةو  سياسي  سيستمي  دامةزراندني 
بيركردنةوةيةش  ئةم  ثراكتيزةكردني  بؤ 
ساَلي (١٩٩٢) دةستي بؤ باشترين ئامرازي 
سياسي برد كة هةَلبذاردنة، بةآلم دواتر لة 
ئةنجامي يةكتر قةبوَلنةكردني حيزبةكاندا، 
شةإةكةش  نةهامةتييةكاني  قةوماو  شةإ 
كة  شكايةوة  ميللةتدا  لةسةري  توندي  بة 

ئةو  قوربانيي  جَيبةجَيكارو  خؤي  هةر 
جةنطة  نسكؤو  راثةإينء  هةموو  شةإةو 
ناوخؤييةكاني  كوشتارة  شةإو  ئيقليميء 

سةردةمي خةباتي شاخيش بوو.
تةنيا  ناوخؤ  شةإي  راثةإين،  ثَيش 
طوندةكانةوة  خةَلكي  ــةرضــاوي  ب بــة 
مرؤيي  سنوورَيكي  لــة  ــــوزةراو  دةط
زيانةكانيشي  ئةنجامدةدراو  تةسكتردا 
زؤر  مةعنةوييةوة  لــةإووي  ئةطةرضي 
ــةآلم لــةإووي مــاديء  ــوون، ب ــةورةب ط
طةورةنةبوون...  ئةوةندة  بةشةرييةوة 
بةرضاوي خةَلكي  بة  راثةإين  ثاش  بةآلم 
لة  شارؤضكةكانةوةو  شــارو  هةموو 
ثإ  زؤر  فراوانترداو  زؤر  سنوورَيكي 
مادييةوة،  مرؤييء  لةإووي  (هةم  زيانتر 
ئةنجامدراو  سياسييةوة)  لةإووي  هةم 
لةإووي  ميللةت  ءايكرد  ئةمة  طــوزةرا... 
هةَلسوكةوتكردنء  بــيــركــردنــةوةو 
تةماشاكردنةوة، بارطاوي ببَيت بة هةمان 
بيروبؤضوونة خراثانةي كة  كلتوورو  ئةو 
لةسةر  هاتووةكان  بةشةإ  حيزبة  خودي 
ئؤرطانة  لةإَيي  بةردةوام  هةيانبوو  يةكتر 
ناو  هةناردةي  حيزبيةكانيانةوة  ئيعالميء 
خةَلكي شارو دَييان دةكرد، كة هةر ئَيستا 
خؤيان نازانن ضي بكةنء ضؤن بكةن، ئةو 
زيانبةركةوتوو  خةَلكاني  لةناو  كلتوورة 

ــةإدا  ــاش ش ــةكــةوتــووي ث ــةرن ــب ــان زي
دابةزيني  ثَيكةوة  تةباييء  مةحفبكةنةوةو 
ئَيستايان بة يةك ليست لة هةَلبذاردنةكاندا 
كَيبةركآ  تاَلي  بيرةوةري  بدةن،  ثاساو 
كة  نَيوانيان  (١٩٩٢)ي  ساَلي  توندةكةي 
بةدواي  مةينةتييةي  هةموو  ئةو  دواجار 
ضةسثاندني  بةهؤي  هَيناوبوو  خؤيدا 
ثةنجا،  بة  ثةنجا  نامةدةنيانةي  فيكرةي 
زةرةر  نةهَيَلن  بسإنةوةو  بيري خةَلك  لة 
بَيطومان  بدات...  دةنطةكانيان  رَيذةي  لة 
لةثاش  ماوة  لةبير  ئةوةمان  هةموومان 
شةإي ناوخؤ ميللةتَيكي رةشبين بةجَيماو 
سةختي  بة  روويــةكــةوة  هةموو  لة  كة 
ئازارو  ئَيشء  كاريطةريي  ذَير  كةوتة 
سياسيء  كؤمةآليةتيء  دةرئةنجامة 
بة  شةإةكة،  دةروونييةكاني  ئابووريء 
جؤرَيك كة ئيتر ئومَيدي بة هيض نةماو بة 
نةضووةوة  ثَيشوويةوة  كوَلةكةي  كةفء 
ديكةى  هةَلبذاردنَيكي  ئةنجامداني  بةالي 
ــادا  ءةه سةرتاسةريي  راستةقينةي 
ثةنجا  فيكرةي  تَيثةإاندني  لة  بير  بوَيرَيت 
ئةو  طؤإيني  هةوَلي  بكاتةوةء  ثةنجا  بة 
تَييكةوتبوو...  كة  بدات  ءاقيعة  ئةمري 
راستةقينةو  هةَلبذاردني  لةوانةية  بطرة 
سةرةكي  هؤكاري  ءةكو  ركابةرئامَيزي 
شةإي ناوخؤ لَيكدابَيتةوة، بؤية لةوةو دوا 
كة دةضوو دةنطيشي دةدا بؤ هةَلبذاردنى 
دةستووري  كوردستانء  شارةوانيةكاني 
ثةرلةمانييةكةي  هةَلبذاردنة  عَيراقيء 
مةعمةعةي  ناو  نةدةخستة  خؤي  بةغدا، 
ديموكراتييةكي  راستةقينةي  كَيبةركَيي 
بضَيت  دةضوو  لةوة  زياتر  راستةقينةوةو 
دةنط  بضَيت  نةك  بقةبَلَينآ،  خؤي  سةري 

بدات...

هةَلبذاردني  خةياَلي  ميللةت  بةَلَى، 
لة  جؤرَيك  بة  كوردستاني  سةرتاسةريي 
خؤيدا خةواندبوو و كثكردبوو، كة ءامان 
ديكة  جارَيكي  هةتاية  هةتا  ئيتر  دةزاني 
راستةقينةي  كَيبةركَييةكي  لة  نايبينينةوة 
بة جؤشء  (١٩٩٢)دا  ساَلي  ئةوةي  ءةكو 
ــةوةو  ــت ــةوَي دةرك زؤرةوة  خــرؤشــي 
ءةكو  دةنطدانء  سندوقي  سةر  بضَيتةوة 
ضونكة  بكات،  ــةإؤ)  ث ــةإة  (ش ــن:  ــَي دةَل
لة  ثةشيمانة  ضةند  كة  بينيمانةوة  ثاشتر 
خؤي..  (١٩٩٢)ي  ساَلي  بةشدارييةكةي 
هوشياري  ســةردةمــة  ــةو  ئ بَيطومان 
دةربارةي كايةي راستةقينةي ديموكراتيء 
دةستاو  دؤإانء  بردنةوةو  هةَلبذاردنء 
دةستكردني دةسةآلت، لةالي ئةو، بووني 
لةالي  تةنيا  بةَلكو  نةبوو،  راستةقينةي 
رؤشنبيربووني  كةمي  زؤر  نوخبةيةكي 
كردةوة  بة  كةمةش  نوخبة  ئةو  هةبوو، 
ئةفكارانةي  ئةو  ضةسثاندني  رَيطةي 
رَيطةي  بَلَيين:  ياخود  نةدةزاني،  خؤي 
زؤربةي  بَيطومان  نةبوو!  ضةسثاندنياني 
هةَلبذاردنء  كايةي  لة  تائَيستاش  خةَلك 

ديموكراتيةت بة باشي حاَلي نيية!
لة  دةسةآلت  ئةوةية  نيشانةي  ئةمة 
ئاستي  نةيتواني  هةر  نةك  كوردستاندا 
خةَلك  كؤمةآليةتي  سياسيء  هوشياريي 

بةرةو سةر ببات (كة دةبوواية ئةمة يةكَيك 
لة ئامانجةكاني بوواية)، بةَلكو بؤ ماوةيةكي 
بيركردنةوةشي  لة  تاساندنيء  زؤر 
تةنيا  ــةدا  ــوةي ضــوارضــَي ــةم  ل خستنء 
لة بةإَيوةبردني هةَلبذاردندا  رَيطايةك كة 
تازةكردنةوة  بةيعةت  دابــوون،  ثيشاني 
سلَيماني  (لة  خؤي  ــةآلت  دةس بؤ  بوو 
ئيتر  ثارتي)،  بؤ  هةولَير  لة  يةكَيتيء  بؤ 
جديء  كَيبةركَيي  ركابةريء  بة  كؤتايي 
ئَيستاش  هات...  راستةقينة  هةَلبذاردني 
فراواني  ديكةي  هةَلبذاردنَيكي  خةوني  كة 
سةرتاسةريي راستةقينةو ثإ لة كَيبةركَيي 
بووةتة  جــدي  ركــابــةري  راستةقينةو 
ئــازارانــةي  ئــةو  سةرلةبةري  راستي، 
سةركةوتوونةتةوة  نةستةوة  لة  ميللةت، 
بؤ هةستء دةبينين بةشي هةرة زؤريان 
شةإي  بة  بةرامبةر  هةَلوَيستوةرطرتن 
بؤ  روانينيان  (نةك  ناوخؤ  ــوزةراوي  ط
ئَيستا  حكومةتي  ناكردةيي  كردةييء 
سةر  ــةي  رةوان ئــاوةدانــكــردنــةوةدا)  لة 
سندوقةكاني دةنطدانيان دةكات، بةتايبةتي 
ئةويان  اليةنةي  دوو  ئــةو  دةبينن  كة 
ئَيستا  ءا  شــةإدا،  بة  خؤياندا  لةنَيواني 
ئاشتبوونةتةوةو  ــةرةوة  س لة  خؤيان 
ئةوةي  بةبآ  ــةزن،  دادةب ليست  يةك  بة 
ثَيكةوة  ثَيكهَينانةوةو  بؤ  جدي  هةوَلَيكي 
ئةمانيش  ئاشتكردنةوةي  طونجاندنء 

بدةن لة خوارةوة!
لةبةرئةوةي ئاشكراية بةإَيوةضووني 
كة  ءآلتَيكدا  لة  هةَلبذاردن  ثرؤسةي 
هةبووة  كاريطةري  ــي  رؤَل دةســةآلت 
دةروونــيء  ثَيطةي  بةرزكردنةوةي  لة 
رؤشنبيريي  ئابووريء  كؤمةآليةتيء 
تاكةكةسء خةَلكدا، جياوازي زؤري هةية 

لة بةإَيوةضووني ثرؤسةي هةَلبذاردن لة 
هةرَيمَيكدا كة دةسةآلت بؤ ماوةيةكي زؤر 
دابَيتء  شةإ  بة  خؤيدا  لةنَيواني  خةَلكي 
كلتووري  سةرهةَلداني  هؤي  بووبَيتة 
قةبوَلنةكردن)و  (يةكتر  (نالَيبووردةيي)ء 
(ناجَيطيريي  دةروونــي)و  (ناجَيطيريي 

كؤمةآليةتي)...
يةكةمياندا  حاَلةتي  لة  بَيطومان 
ــةواوي  ت بة  دةنــطــدان  كاتي  هــاوآلتــي 
نيشتمانيء  بــةرزي  رةوشتي  ثابةندي 
تــةواوي  بة  دةسةآلتيش  نةتةوةيييةو 
دةنطدانةكةي  دةرئةنجامي  ثابةندي 
ئةوة... بةآلم لة حاَلةتي دووةمدا، هةردوو 
زؤري  بةشَيكي  هةم  دةسةآلتء  هةم  ال، 
طيرؤدةي  ديكةش  ساَلطارَيكي  تا  خةَلك، 
شةإي  زايندةي  كة  دةبن  كلتوورة  ئةو 
ثَيش  طؤشي  هؤشء  بةضكةي  ناوخؤو 
ديموكراتيةتي  دةركةوتني  سةرهةَلدانء 

راستةقينةية.
ناخؤشترينء  دةبينين  ــا  ــةوةت ئ
رؤذانــةي  سوَيترين  بة  نائارامترينء 
دةســةآلت)  (خةَلكء  ــةردووال  ه ذياني 
ثإوثاطةندةي  كة  ٢٠) رؤذةية  ـ   ١٥) ئةم 
ــةي  ــرؤس ـــذاردنء خــــودي ث ـــب ـــةَل ه
بةآلم  بةإَيوةدةضَيت...  تَيدا  هةَلبذاردني 
(خةَلك)و  ئةطةر  ئةوةشدا  لةطةأل  هَيشتا 

ثرؤسةكة)  ناو  ركابةرةكاني  (اليةنة 
ئةو  سةر  هاتبنة  ئَيمةدا  هةرَيمةي  لةم 
بإوايةي كة ديموكراتيةت ءةكو ئامرازي 
سياسيء  هةلومةرجي  يةكالييكردنةوةي 
ئيدارييء ءةكو نةهجي ذيان قةبوَلبكةنء 
بة  ئاوةهاش  رازيــن  بردنةوة  بة  ضؤن 
نازانرَيت  دوور  بة  رازيبن،  ــدن  دؤإان
لةمساَلدا  ثرؤسةية  ئةم  بةإَيوةبردني 
بؤ  لــَيــدةرضــَيــتء  باشي  ئةزمونَيكى 
 (٢٠١٣) هةَلبذاردني سةرتاسةريي ساَلي 
هةَلبذاردني  جارَيك  ســاأل   ٤ (ئةطةر 
هؤي  ببَيتة  ئةنجامبدرَيت)  سةرتاسةريي 
مةعلوم  لَيي  ميللةت  دوا  لةوةو  ئةوةي 
كــةسء  ــةو  ئ حيزبانةو  ــةو  ئ كــة  بَيت 
سياسييةي  سيستمة  ئةو  سةركردانةو 
دةكةن،  فةرمانإةواييان  هةرَيمةكةدا  لة 
تا  ــتء  ــَي دةب جَيطةيان  ــةوة  ئ كــةي  تــا 
سنووري  ــنء  دةب حوكم  لةسةر  كةي 
بةآلم  ضؤنة!  ضةندةو  دةسةآلتةكانيان 
سياسيء  سيستمي  ئَيستادا  لة  بَيطومان 
ضاكيان  سياسييةكان   هيزة  حيزبء 
كردبَيتء خراثيان كردبَيت، ثرسياركردن 
دةربـــارةي ســنــووري دةســةآلتــيــانء 
كؤتاييهاتني ءادةي دةسةآلتيانء تائَيستا 
نةكردووةو  ضييان  كــردووةو  ضييان 
ثرسيارطةلي  دةستخستنةوةي  ءةآلم 
ئةوان  زةحمةتة، ضونكة  زؤر  جؤرة،  لةو 
بإوايان  كة  دةجوَلَينةوة  ءةها  هَيشتاش 
رَيطة  ئــةوةيــة  ديموكراتيةت  بَيت  ءا 
ديكة  هيضي  بكاتء  قسة  خةَلك  بدرَيت 
دةوترَيت:  ءةكو  سنوورَيكي  لة  (ئةويش 
كة  هتد،  ثيشةييء  ئةخالقيء  ياساييء 
بؤ  بةهانةن  هةمووي  هةر  راستيدا  لة 
تةسككردنةوةي سنووري قسةكردنةكة)، 

دةســةآلتء  دةستاودةستكردني  ئيتر 
بةشداريكردني  فرسةتي  رةخساندني 
كاروبارة  بةإَيوةبردني  لة  راستةقينة 
كؤمةآليةتييةكاني  ئابووريء  سياسيء 
تاكةكةسة  بؤ  ــدا،  ءآلت خةَلكي  ءآلتء 
هةَلكةوتووةكانء طروثء هَيزة سياسيية 
تاقينةكراوةكان، ئةوة شتطةلَيكي ديكةنء 

دةبَيت بسةندرَين ئةطينا نادرَين!
بَيطومان ئةمة نووقسانييةكي طةورةية 
لة بيركردنةوةي سياسةتمةداري كوردداو 
روويةكيشةوة  هةموو  لة  ئةو  ئةطةر 
سةركةوتوو هةَلكةوتوو كراوةبَيتء تةنيا 
ئةوا  بَيت،  نووقسان  سادةيةي  بإوا  ئةم 
خؤيدا  لة  طــةورةي  زؤر  نووقسانيةكي 
مرؤظَيكي  هةموو  خؤ  شــاردووةتــةوة... 
نيية  بريتي  ديموكراتي  دةزانَيت  ئاطا  بة 
قسةكردنء  بــواري  رةخساندني  لــة 
بؤ  خؤبةتاَلكردنةوة  خؤتووإةكردنء 
بةردةفإكآء  جنَيودانء  لةإَيي  خةَلك، 
لة  بريتيية  بةَلكو  ثــــةإؤوة،  شــةإة 
لةبةردةم  يةكسان  بواري  رةخساندني 
طروثء  هةَلكةوتووةكانء  تاكةكةسة 
بةإَيوةبردني  بؤ  سياسييةكان  هَيزة 
ثرةنسيثي  بةثَيي  نةك  (ئةويش  ءآلت 
مــوحــاســةســةي حــيــزبــيء بـــةش بؤ 
خؤسةثاندني  ــي  ــةإَي ل خــؤثــضــإيــن 
شةإو  نانةوةي  هةإةشةي  ضةكدارانةو 
سةرئةنجامي  بةثَيي  بةَلكو  كوشتار)، 
تةنيا  هةَلبذاردنةكان..  خةَلكء  دةنطداني 
ديموكراتييةو  راستةقينةي  رَيطةي  ئةمة 
ديموكراتي  كلتووري  هةَلسوكةوتء 
ثةنجا  ثرةنسيثي  لة  ناومانةوةو  دةهَينَيتة 
بة ثةنجاو ئةم رَيذةية دةربازمان دةكات، 
كراوةو  سةدبارة  سياسيي  طوتاري  نةك 

جَيبةجَينةكراو! هةرطيز 
ءآلتي  (خةَلك)ي  تاكةي  ئايا  بةآلم 
لة  ئَيمةدا،  ءآلتي  لة  (دةســةآلت)  ئَيمةو 
بة  دةسَلةمَينةوةو  ديموكراتي  كلتووري 
ترسةوة دةست بؤ ديموكراتي راستةقينة 
خةَلكي  ــةي  ــن زؤري ــاكــةي  ت دةبـــةن؟ 
كايةكاني  بةإَيوةضووني  (لة  كوردستان 
رؤشنبيرييء  ضاالكيية  هةَلبذاردنء 
كؤمةآليةتيةكانياندا)،  رؤذنامةوانيء 
دامةنطيرو ئالودةي ئةو كلتوورة دةبن كة 
نةستيانةوة  بة  ناوخؤوة  شةإي  لةثاش 

نووساوة!
لة كوردستاندا  تاكةي دةسةآلت  ئةي 
ناو  بضَيتة  نايةوَيت  نابَيتء  جورئةتي 
راستةقينةوةو  ديموكراتي  كايةيةكي 
ــكء دةســـةآلت)ءةهـــا  ــةَل ثــَيــكــةوة (خ
سياسيء  قؤناغي  هةرَيمة  ئةم  ناكةن 
ئابووريء كؤمةآليةتي سةردةمي ثَيشوو 

بةجَيبهَيَلَيت!
لَيرةدا ئةم باسة بة نوكتةيةكي ناو خةَلك 
كؤتايي ثآ دَينم كة دةَلَيت: ـ (جارَيكيان بة 
ءتبوو:  خؤمانيان  حكوميي  مةسئولَيكي 
خةَلك زؤر لَيتان ناإازيية! ئةويش ءتبووي: 
جاقةيضَيكا ئَيمة زؤر لةوان رازيين)! كةواتة 
سنووري  لة  تةنيا  ئةطةر  خةَلك  ناإةزايي 
دةسةآلتَيكي  هيض  بمَينَيتةوة،  ناإةزاييدا 
تووإة  ثةستء  ناديموكراتي  ديموكراتيء 
سةر  ناخاتة  ئةوتؤ  زيادةيةكي  ناكات، 

كلتووري ديموكراتي،
هيض  هةَلبذاردنة  ــةم  ئ ئايا  ــةآلم  ب
سياسيي  كلتووري  لة  ءةرضةرخانَيك 
 (٢٠١٣) ساَلي  بؤ  دروستدةكات،  ئَيمةدا 
خؤيدا  بةدواي  باشتر  ديكةي  هةَلبذاردني 
لةسةر  راماندَينَيت  ءردة  ءردة  دةهَينَيت، 
ءةكو  جارَيك  ساأل  ضــوار  هةر  ــةوةي  ئ
سةر  بخةينة  (دةســةآلت)  دنيا  ءآلتاني 
ثرسياري  ذَيــر  طرنطء  تاقيكردنةوةي 
دةنطدةرانةوة يان نا! ئيدي جارآ ضش لة 

طوزةراني باشتر!
ءةآلمي  دةستخستنةوةي  ئومَيدي  بة 
ثَيكةوة  هةموو  ثَيويستة  ثرسيارة،  ئةو 
بضينة دةنطدانء بةشداربين لة دياريكردني 

ذيانء ضارةنووسي خؤماندا....

كـلـتـووري هـةلَـبـذاردن
فةرةيدون ثيَنجويَني

باشي  ئةزمونَيكى  لةمساَلدا  ثرؤسةية  ئةم  بةإَيوةبردني  نازانرَيت  دوور  بة 

جارَيك  ٤ ساأل  (ئةطةر   (٢٠١٣) بؤ هةَلبذاردني سةرتاسةريي ساَلي  لَيدةرضَيتء 

هةَلبذاردني سةرتاسةريي ئةنجامبدرَيت) ببَيتة هؤي ئةوةي لةوةو دوا ميللةت 

سيستمة  ئةو  سةركردانةو  كةسء  ئةو  حيزبانةو  ئةو  كة  بَيت  مةعلوم  لَيي 

جَيطةيان  ئةوة  كةي  تا  دةكةن،  فةرمانإةواييان  هةرَيمةكةدا  لة  سياسييةي 

دةبَيتء تا كةي لةسةر حوكم دةبنء سنووري دةسةآلتةكانيان ضةندةو ضؤنة!



ذمــارة (514) يةكشةممة 82009/7/19 birura.rozhnama@gmail.comبؤضـــوون

د.هةژار مةعروف

لة (٢٠٠٩/٦/٢٤) لة ياريگةي نَيودةوَلةتي 
هةَلبژاردنةکاني  هةَلمةتي  ههء لَير  ــ 
رةسمي  ــة  ب ــي)  ــان كــوردســت (ليستي 
پاشان  تاَلةبانيء  ســةرؤک  راگةيةنراء 
 (٢٠) نزيکةي  هةريةکة  بارزاني  سةرؤک 
پاش  پَيشکةشکرد،  ءتاري خؤيان  خولةک 
ئةوةي له نووسيني  (سةرؤکي شَلةژاو) کة 
هاوآلتي)  سبةيء  ماَلپةإي  (رؤژنامةء  لة 
بآلوکرايةوة، راي خؤمم لةسةر ءتارةکةي 
سةرةي  ئينجا  دةربإي،  هةرَيم  سةرؤکي 
سةرةتا  تاَلةبانيية.  سةرؤک  ءتارةکةي 
بةسةرماندا  منةتَيک  جؤرة  جةالل  مام 
دةکات کة خؤيء بارزاني ءةک هةندَيك لة 
رابةراني شؤإشةکاني ديكةي دونيا ناکةن 
شؤإشگَيإي  شةرعيةتي  بةهانةي  بة  کة 
خؤيان،  دةستي  دةگرنة  مافَيک  هةموو 
بة گةلةکةمان دةکةنء مافي  بؤية ءا خَير 
کورد  گةلي  دةبينن.  پَيإةوا  هةَلبژاردنمان 
بةو هةموو قوربانيةي کة داوَيتى لة پَيناوي 
خةباتة  بهء   کؤمةاليةتي،  دادي  ئازادييء 
راپةإيني  بة  کة  نةوةستاوةي  هةرگيز 
بةهاري (١٩٩١) تاجي سةرکةوتني لةسةر 
قــةدرء  بة  ــةوةي  ــةإان گ بةهؤي  نابوو 
تاَلةبانيء  بارزانيء  سةرؤک  حورمةتي 
تاراوگةء  لةعنةتي  لة  هاوخةباتةکانيان 
بة  گةرمء  ئامَيزي  بؤ  ءآلتانةوة  ئاوارةي 
ئاوا شايستةي  گةلَيکي  وةفاي گةلةکةيان، 
ئازادء  پاکء  هةَلبژاردني  ديموکراتيء 
دةستاو دةستکردني پةرلةماني دةسةآلتي 
هةَلبژاردن  مافي  لةمةش  جگة  سياسيية. 
هةية،  عَيراقدا  دةستووري  له   مافَيکة 
عَيراقي  کوردي  ناتوانَيت  سةرؤکَيک  هيچ 
مافه  زؤري  هةرة  بةشي  بکات.   لَيبَيبةش 
کؤمةآلني  سامان) يةکاني  (پــارةء  مادي 
شةرعييةتي  بةهانةي  لــةژَيــر  خةَلک 
بةهانةيةکي  هةر  يا  بَيت  شؤإشگَيإي 
يةکَيتي  بارزانيء  پارتي  لةاليةن  ديكة! 
(رَيکةوتني  دواي  بةتايبةتي  تاَلةبانيةوه، 
زةوتکراوه.  قؤرغء  نَيوانيان   ستراتيذي) 
دةَلَيت:  دةکاتء  لةخؤي  ديفاع  تاَلةباني 
«بآ موجامةلةء پياهةَلدان با هةموو دةنگ 
هةرَيم  سةرؤکي  بؤ  بارزاني  کة  بدةين 
هةَلبژَيردرَيت». رَيکء رةوان لة ءتارةکةدا 
پياهةَلدانة  پةسنء  موجامةلةء  هةمووي 
سةرؤک،  کاک،  «جةنابي  بارزاني:  بةسةر 
رؤَلةي نةبةزء دلَير، پَيشمةرگةي دَيرينء 
خؤشةويستء  رؤَلةي  تَيکؤشةر،  ژيرء 
تاَلةباني  کـــةس....».  چاکترين  دَلسؤز، 
كوردستان  هةرَيمي  لة  بيروإا  ئازاديي 
لةوانة  رةخنة  ءةسفدةکاتء  «بَيوَينة»  بة 
ئازاديي  دةپسَيننء  «پةتةکه  کة  دةگرَيت 

بةکاردةهَينن».  ناتةواو  شَيوةيةکي  بة 
کوان  نموونة  بؤ  هةر  نيية،  ءا  ئةمةشيان 
بکوژاني (سؤراني مامة حةمةء شَيخ ستار) 
ئةوه  کوژران؟  بيروإاکانيان  لةسةر  کة 
تاَلةبانيء بارزاني خؤيانن نةک کؤمةآلني 
موتَلةقيان  بَيو َينةء  ئازادييةکي  کة  خةَلک 
ئاستة  جومگةء  هةموو  بةسةر  هةية 
بنةإةتيية کاني  پايه  هةموو  گرنگةکاني 
ــووريء يــاســادانــانء  ــاب دةســـةآلت ( ئ
کام  بإياري  بة  دادگــاکــان).  تةنفيزييء 
کيميايي  بؤمباهاوَيژي  فإؤکةواني  دادگا 
سةر هةَلةبجه (تاريق رةمةزان) ئازادکرا؟ 
ئازاديي  بَيوَينةء  دةسةآلتي  بة  مةگةر 
موتَلةقي تاَلةباني  لة بإيار دةرکردن ئازاد 
دةَلَيت:  هةَلبژاردنةکاندا  باسي  نةکرا؟  لة 
«با بة ئارامي بچَيتة سةر»، بةإاستي ئةمة 
زؤر کةمة، ئةو دةبوو بة دةنگَيکي زوآلألء 
اليةنگراني  لة  داوا  تکاو  ئاشکرا  روونء 
هةموو  هي  ئينجا  كوردستانيء  ليستي 
بة هيچ جؤرَيك  ليستةکاني ديكة بکات کة 
هةإةشهء  توندوتيژييء  بؤ  نةبةن  پةنا 
دةشَيت  فإوفَيأل.  گوشينء  پةستانء  پاألء 
هةَلبژاردن  دةســةآلتء  لة  ترس  بةهؤي 
فإوفَيَلي  بةآلم  بةإَيوةبچَيت،  ئاراميي  بة 
گةورةي تَيدابکرَيت لة سوودي دةسةآلت! 
روونــيء  بة  بارزاني  ءةک  تاَلةبانيش 
بة  ــةدا  ن ئـــةوةي  پةيماني  کؤنکرَيتي 
هةَلبژارنةکان  ئةنجامي  کة  گةلةکةمان 
ءةآلمي  لة  بکةن!  قوبوَلي  بَيت  هةرچيةک 
باس  ئةو  نةکراوة  هيچ  دةَلَين  ئةوانةي 
ئاخر  دةکات.  گةورةکان  دةستکةوتة  لة 
بارزانيء  دةسةآلتي  جدي  رةخنةگراني 
ئَيمه  نةکراوة،  هيچ  دةَلَين  کةي  تاَلةباني 
دةتوانرا  دةَلَيت  گةَلماندا  لة  دونيا   دةَلَيين، 
فرةتر  ئَيستا  لةمةي  گةلَيک  گةلَيک 
هةرگيز  دةبــووايــة  شت  زؤر  بکرَيتء 
ءةک  کةمةوة  بةالي  تاَلةباني  نةکرَيت. 
دةبوواية  قانوون  کؤلَيژي  دةرچوويةکي 
بةرامبةر  روونــي  بة  خؤي  هةَلوَيستي 
كوردستان  دةستووروري  رةشنووسي  

بارزاني  زَيــإء  زؤري  به  کة  دةربإيايه 
کات  پةرلةماني  بةسةر   (٢٠٠٩/٦/٢٤) لة 
بؤ  تَيپةإَيندرا،  كوردستاندا  بةسةرچووي 
چونکة   لَيدزييةوه،  خؤي  نةکرد؟  ئةمةي 
دةستوور  لةسةر   بارزاني  لةگةأل  راي 
ناکؤکييةکانء  باسکردني  ئةمإؤ  ناکؤکةو 
بة  ئةو  قةدةغةية؟  بڤةء  جياوازييةکان 
نةکرد،  ــي  داواش راستةوخؤ  ــيء  روون
دةنگ  خةَلک  با  هةَلبژاردنةکاندا  لة  کة 
بيرچوو  لة  ئةمةي  دةستوور،  بة   بدات 
لة  نةيوت؟  ــةواوةوة  ت هؤشياريي  بة  يا 
كوردستاندا  هةرَيمي  دةستووري  باسي  
داهَينانَيکي سةيرء عةجايبي  کرد کة مةگةر 
ئةو  چيبوو!  مةبةستي  بزانَيت  خؤي  هةر 
کوردستان   دانيشتوواني  بة  دةدات  مژدة 
سريانيء  ــورکــمــانء  ت عــــةرةبء  ــة  ل
ئاشووري بةوةي کة ئينشائةَلآل بةپَيي ئةو  
ئؤتؤنؤمي  نةتةوييء  مافي  دةستوورة 
ئاخر  دةدرَيت!!  بةوانيش  كوردستاندا  لة 
کةي  تورکمانةکان  عــةرةبء  نةتةوةيية 
الوازن  دةسةپاچةو  بَيکةسء   ئةوةنده 
تاَلةبانيء  مةرحةمةتي  بة  پَيويستيان  کة 
بارزاني بَيت؟ تاَلةباني به غرورء  لوتبةرزيي 
خؤرهةآلتييةوة  موتَلةقي  دةسةآلتدارَيکي 
راستةقينة»  «نيشتمانپةروةريي  ناسنامةي 
لة هاوخةباتاني پتر لة (٣٠) ساَلي دوَينَيي 
خؤي دةسةنَيتةوةء هَيرش دةکاتة سةر يان 
بَيسةروبة ر»  «فيشاألء قسةي گةورةء  کة 
رابةرانء  له  مةبةستي  بَيگومان  دةکةن. 
تَيکؤشةراني  (ليستي گؤإان)ة، ئةوانةي کة 
لَيبإاوي هةموو  بةشداري مةيدانيي کاراء 
ئةو دةستکةوتانةن کة لة ءتارةکةدا باسء 
ليستي  رابةراني  دةکات.  پَيوة  شانازييان 
حکومي  حيزبيء  پلةوپايةي  کة  گؤإان 
بةرزيان هةبوو يا ئةندام پةرلةمان بوون، 
مام  لة  جياواز  بيروإاي  لةسةر  ئةگةر 
لةسةر  ئةي  نةبوونةتة وة،  جودا   جةالل 
بَيوَينةيةي  ئازاديية  ئةو  ئةمةية  ئا  چي؟ 
ئا ئةمةية ءيژداني  بيروإا کة باسيدةکات! 
ئةمةية  ئا  ــةالل؟  ج مــام  شؤإشگَيإيي 
ئةو  سنگفراواني  گــةورةيــيء  ءيقارء 
بةرامبةر هاوسةنگةراني دوَينَيي خؤي کة 
زؤرةوة  بةداخي  پَيوةدةکردن؟  شانازيي 
پةيامةکةي  وةک  تاَلةبانيش،  پةيامي 
هةَلبژاردني  لة  مونافيسةکاني  بؤ  بارزاني 
ليستي  بؤ  بةتايبةتي   ،(٢٠٠٩/٧/٢٥)
هاوإَييانة  ئــارامء  ئاشتيخوازء  گــؤإان 
باسي  عاتيفيء  حةماسيء  زؤرتر  نةبوو. 
«شةرةفي  بوو:  خؤپةسندان  خؤکردنء 
شةهيدة  خوَيني  بؤني  «سآلوَيک  گةورة»، 
کَيشه  باسي  لَيبَيت».  نةمرةکانتاني 
بةغدا  لةگةأل  هةرَيم  قوألء  گةورةکاني 
كــوردســتــان.... نةوتي   ،١٤٠ (مـــادةي 

ئةو  نةکرد.  کؤنکرَيتي  روونء  بة  هتد) 

عَيراقيدا  دةستووري  زؤري   پةسنَيکي 
نةکراوةء  هةمووار  هَيشتا  راستيدا  لة  کة 
لةإووي  بةآلم  لةسةرة،  زؤري  ناکؤکي 
بارزاني  وتارةکةي  لة  ئةداءناوةإؤکةوة 
باشترء دةوَلةمةندترء راستگؤتربوو، هيچ 
نةبَيت دان بنَين بةهةَلةو کةموکورتيةکانء 
بانگي کؤمةآلني خةَلکي کرد بؤ خةبات بؤ 

باشترکردني رةو شي حکومةتي هةرَيم.
ئةنجامي  لــة  بــَيــوزةيــي  شةکةتيء 
جؤرء  بة   ئاشکرا  بة  نةخؤشيي  پيرييء 
رةوانبَيژييء  فؤنيتيکء  دوانء  شَيوةي 
جةاللةوة  مام  قسةکاني  زمانپاراويي 
بوو  پإ  پإ  خوتبةکةي  تانوپؤي  دياربوو، 
زماني  شوَيندا  هةندَيك  لة  پةَلة،  هةَلةو  لة 
پَيکةأل  تَيکةألء  ءشةکاني  يان  دةگيرا 
ناوةإستدا  له  بيرءإايةکي  يان  دةکــرد، 
فةرموون  سةري.  نةدةهاتةوة  دةقرتانء 
شؤإشة  بَلَيت  لةبري  نموونةيةک:  چةند 

سةرکةوتووةکةي ئَيمة، دةَلَيت:
ئَيمة).  سةرکةوتنةکةي  (شؤإشة 
گةورةم  شةرةفَيکي  بة  (هةميشة  دةَلَيت: 
زانيوة....کة رؤَلةي دَلسؤزي نةتةوةکةمان 
دةيقرتَينَيتء  لَيرا  درَيژايي....)،  بة  بين، 
چةند.  يان  چي  درَيژايي  بة  ناَلَيت  پَيمان 
دإندةترين  بةرةنگاري  ئَيمة  بَلَيت  بري  لة 
(دإندانة ترين  دةَلَيت  بووبووينةوة،  رژَيم 
رژَيم بةرةنگارمان بوبووةوة). لةبري بَلَيت 
دةَلَيت  بابةتي،  تايبةتيء  مةرجي  هةلء 
بايبةتي)ء ئينجا راستيدةکاتةوه  (تايبةتيء 
دةَلَيت  مَيژووي کوردا  باسي  لة  «بابةتي» . 
«گةلةکؤمةکَيي دةوَلةتة داگيرکةرةکانء.... 
دةربإيني  ــةدواي  ل دونيا»  گهء رةکاني 
تةتةَلة  زماني  داگيرکةرةکان  ءشــةي 
ئينجا  دةوةستَيتء  بؤي  تؤزآ  دةکاتء 
بةو  هةست  ديارة  ءا  گةورةکان،  دةَلَيت 
ءةک  ئةو  تَييکةوتووة،   که  دةکات  هةَلةية 
ئَيرانء  عَيراقء  نابَيت  عَيراق  سةرؤکي 
سورياو تورکيا بة داگيرکةر دانَيت، چونکة 
باشترين  ئةو  بةآلم  دوژمنة،  داگيرکةر 
پةيوةندي هةية لةگةأل سيانيانء سةرؤکي 
توانرا  دةَلــَيــت»  ــر  دوات چوارةميشيانة! 
فيدراألء  عَيراقةدا  ئةو  دةستووري  لة 
كوردستان  مَيژوويي  مافةکاني  لة  گةلَيک 
پةلة  بة  ئينجا  داگيربکرَيت»  بچةسپَينرَيت، 
«داخيلبکرَيت»،  دةَلَيت  راستيدةکاتةوةء 
مَيژووييةکاني  مافة  بَلَيت  دةشبوواية 
باسي  لة  دواتــر  كــوردســتــان.  خةَلکي 
الأل  هةر  ــةورةدا  گ گــةورة  دةستکةوتي 
دواي  دةسس..کة...ئينجا  دةَلَيت  دةبَيتء 
دةستکةوتةکان  ءشةي  چرکةيةک  چةند 
کةموکوإييةکاندا  باسي  لة  دةردةپــةإى! 
«ئَيمة  دةَلَيت  دةيسةلمَينين  بَلَيت  لةبري 
نايسةلمَينين......وة من بآ پَيچء پةنا پَيتان 
لة  هةبووة».  کةموکورتيمان  کة  دةَلَيم 

پةرلةمان  بَلَيت  لةبري  ديكةدا  شوَينَيکي 
چرکة   (٢٠) نزيکةي  «پةرليوان»ء  دةَلَيت 
دةبَيتة  گوَيگرانيةوة  لةناو  دةبَيت،  بَيدةنگ 

هةراو هوتافء فيکةلَيدان. 
ئةگةري  پزيشکيةوة  زانستي  لةإووي 
ئةوة هةية ئةو هةَلةء پةآلنهء زؤري ديكةش 
رؤژنامةگةرييةکاندا ،  ديــدارة  بؤنةء  لة 
هةَلةنةبنء مام جةالل بةدةست خؤي نةبَيت 
کة دةيانکات،  بةَلکو نيشانه (symptom)ء 
بَيت  جةالل  مام  بةساآلچووني  ئةنجامي 
سستبوونء  پيربوونء  ماناي  بة  کة 
 (degenrativ process)شَيوانَيکي جؤرة 
هةر  مَيشکي   (function  ) فرماني  کارو 
بَيت ،  ساَلةوه   (٧٥) سةروو  لة  مرؤڤَيکي 
 cerebral) چونکة بةتايبةتي توَيي دةرةوه
مةزن  دةوري  گةورة  مَيشکي  cortex)ي 
ءشةکاندا  دةربإيني  دووانء  لة  دةبينَيت 
لةکاتي قسةکردن، کة يةکَيکة لة بةرزترين 
ءتاري  بَيگومان  ميشک.  ءةزيفةکاني 
کةسء  سةدان  بةرامبةر  گوتن  سياسي 
زةخت  گوشينء  پةستانء  راگةياندن 
مَيشک  لــةســةر  زيــاتــر  ــدة  ــةوةن ئ ســةد 
مام  لة  داوا  ئةوةية  ءةک  دروستدةکات، 
(٧٥) ساأل  بان  کةسَيکي  هةر  لة  يا  جةالل 
کَيبةرکَييةکي  لة  ئاسک  ءةک  کة  بکةين 
کة  بةشداريبکات  گرنگدا  گةلَيک  راکردني 

زؤر لةويش گةنجتر بةشداربن تَييدا! 
بة راستي مام جةالل کة ءةک بيستراوة 
دَإلةقي  ناهةقيء  هةية،  دَليشي  نةخؤشيي 
بةرامبةر بة جةستةء گياني خؤي دةکات، 
پياهةَلواسيوةء  خؤيان  لة وانةي  زؤريش 
مةيداني  لة  کة  هانيدةدةن  دةدةنء  دنةي 
حيزبء  ئاستي  بةرزترين  لة  سياسيدا 
خؤي  چاالکي  کارء  بة  درَيژة  حکومةتدا 
مةسَلةحةتء  هةلپةرستنء  ـــدات،  ب
مام  بةرامبةر  مةبةستةء  خؤيان   سوودي 
مام  ئةوانء  بَيبةزةيين،  دَإلةقء  جةالل 
يةکَيتيي  له  کارةيان  بةم  پَيکةوة  جةالل 
کورديش  گةلي  كوردستانء  نيشتمانيي 
من  ــةن!  دةک گــةورة  ناحةقيةکي  ــمء  زوَل
فةرمان  کارو  زانستي  کة  دکتؤرَيک  ءةکو 
نةخؤشيي  زانستي  (physiology)ء 
ئيشي  مــرؤڤ  مَيشکي   (Pathology)

رؤژانةمة، دةزانم باسي چي دةکةم.
ئينسانيةوةء  رووي  لة  دکتؤر  وةک 
مام  هةشتاي  ساآلني  هاوخةباتَيکي  وةک 
جةالل، که بةو شَيوةية لة کؤإوکؤبوونةوة 
هةَلةوپةآلنة  ئةو  دةيبينم  گشتييةکاندا 
دةکاتء  خؤي  لة  زةخت  چؤن  دةکــات، 
سؤزء  کؤمةَلَيك  دةبَيت،  ماندوو  چةند 
هةست لة ناخمدا دةهروژَينَيت، يةکَيک لةو 
شعورانة ئةوةية، کة بچم کؤمةکي بکةمء 
خؤگوشينة  ناإةحةتيء  ء   stress لةو 

رزگاريبکةم!  

سةرؤکي پيَنةماو! 

عومةر جةالل

هةرَيمى  لــة  ــذاردن  ــب هــةَل فــؤإمــى 
تــةواو  ثارادؤكسيى  بة  كوردستاندا 
تاكى  دةنطدةرانى  روانطةى  لة  دةبينرَيت 
تا  ئةوةى  بةهؤى  ئةويش  كوردييةوة، 
دةنط  ئةوةندةى  كوردى  تاكى  هةنووكة 
نيو  بةكاردةهَينَيت  رقةوة  ئيرةييء  بة 
بةنيازة  دةنطةى  لةو  نيية  بةرثرس  هَيندة 
بؤ  بيبةخشَيت،  ليست  هةمان  بةخودى 
نَيو  تؤراوى  ئةندامطةلَيكى  دةشَيت  ءَينة 
سستييةى  طةندةَلىء  ئةو  بةهؤى  ثارتى 
ليستى  بة  دةنط  بينيويةتى  يةكَيتيدا  لة 
لة  ديكة  ليستَيكى  هةر  يان  بدات،  طؤإان 
ئةندامطةلَيكى  ضؤن  وةك  هةر  كاتَيكدا 
دةنط  تَيدانيية  ئةوةيان  ئامادةطى  يةكَيتى 
فاكتةرة  ئةم  بدةن،  بارزانى  مةسعود  بة 
بةإةهةندةكانى  ثةيوةندى  ئةوةندةى 
ثةيوةندى  هَيندة  نيو  هةية،  رقةوة  قينء 
ليستى  يةك  هاوثةيمانَيتى  ستراتيذى  بة 
ئيسالمى  ئةندامطةلَيكى  كاتَيكدا  لة  نيية 
دةنط  دةبينرَيت  تَيدا  ئةوةى  ئامادةطى 
ئةوةى  بةهؤى  بدات،  جودا  ليستَيكى  بة 
حيزبي  لةتةك  هاوثةيمانَيتى  حيزبةكةى 

ترسي  دةيان  ئةمانةء  كردووة،  عةلماني 
ديكة هةية لةوةى كة هةَلبذاردن ديوَيكى 
ديكةمان نيشان بدات، لةوةى كة ثَيشبينى 
دةكةين، طرنطى هةَلبذاردن لةوةداية تاكى 
نةتةوةييةوة  هةَلوَيستةيةكى  بة  كوردى 
ناضاركردنى  نةك  دةنطدان،  بؤ  بضَيت 

لةاليةن حيزبء ليستةكانى ديكة.
لة  ناشرينةى  طةمة  ــةو  ل يةكَيك 
ليستةكاندا  هةَلبذاردنى  بانطةشةى 
تَيكضرذانء  بةخشينةوةء  ثارة  دةيبينين 

ساَلَيكة  ضةند  كة  ناإاستة،  بةَلَينطةلى 
دةبينء  طوَيبيستى  حيزبةكانةوة  لةاليةن 
ئَيرة  تا  دةشــآ  دةيَلَينةوة،  هةميشة 
مافَيكى  ءةك  هةَلبذاردن  بانطةشةى 
نؤرماألء  كارَيكى  ليستةكان  ســادةي 
نةشياوةء  كة  ئةوةى  بةآلم  بَيت،  ئاسايى 
بانطةشةكردن،  بــةهــاى  ــة  ل دوورة 
لة اليةن  هةَإلذانى داهاتى تاكى كورديية 
ئةوةى  ئامادةطى  ليستَيك  ليستةكانةوة، 
تَيدابَيت (٢٠٠) هةزار دؤالر ببةخشَيت بة 
لة  كؤنسَيرتَيك  ضةند  بؤ  هونةرمةندَيك 
كاتَيكدا ئةو هونةرمةندة رةتيبكاتةوة، ئايا 
دةبَيت ضةندين هةزار دؤالرى ديكة بدات 
بةو هونةرمةندانةى كة لة دةورى خؤيان 
لةوةدانيية  كَيشةكة  كردووةتةوة؟  كؤيان 
ثةخشانكردنة  تةخشانء  ثارة  ئةم  كة 
رؤذنامةنووسي  هونةرمةندو  بة  بدةن 
ئةو  دةيانتوانى  لةكاتَيدا  سةربةحيزب، 
طةنجانةى  بةو  بدةن  خةياَليية  ثارة  بإة 
كة ثاش خوَيندن هيض ئومَيدَيكيان بةذيان 
ضاوةإوانى  لة  شةقامةكاندا  لة  نةماوة، 
بةتاأل  ــى  دةســت ــة  ب دامـــةزرانـــدنـــدان 
دةسوإَينةوة؟ يان هيض نةبواية هاوكارى 
ئةنفالء  ســةربــةرزى  كــةســوكــارى 

زياتر  دةشَيت  بكرداية،  شةهيدانيان 
تاكى  كؤبكردايةتةوة،  لةخؤيان  كةسيان 
ليستانة  بةو  دةنطى  بةإَيزةوة  كوردى 
نازانَيك ضةند ساَلَيكة  نةوةك كةس  دةدا 
خؤوة  لة  بةخشينةوةية  ثارة  هةموو  ئةم 

بؤ كآ دةإوات؟
بةهَيزى  ثنتَيكى  ءةك  هةَلبذاردن 
لة  تاكة  خزمةتكردنى  بؤ  ديموكراسي 
بةهَيز  ملمالنَييةكى  لةثَيناو  كؤمةَلطادا 
الوازةكــانــى  ثاية  رَيكخستنةوةى  بؤ 
شكستء  بؤ  نةك  دةسةآلتة،  سيستمى 
اليةنطرانء  ئةندامانء  لة  هةإةشةكردن 
جودا،  قــةوارةى  ليستء  ــى  هــةواداران
دةشَيت ئَيمة ءةك نةتةوةى كورد ضةمكى 
رةهةندةكانييةوة  هةموو  بة  هةَلبذاردن 
تةمةنَيكى  بــَيــت،  ــوآ  ن ثرؤسةيةكى 
كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  هةبَيت  كورتى 
بؤ  بةهانةيةك  بكةينة  ئةمة  ناكرَيت 
بانطةشةكردنى  ــإةوى  ــةي ث لــة  الدان 
ثشَيويىء  ناوةوةى  هَينانة  هةَلبذاردنء 
هةَلبذاردن  ثرؤسةى  خودى  دإدؤنطى، 
سيستمة  ئةو  طؤإينى  نوَيبوونةوةء  بؤ 
سةرؤكى  ض  ساَلَيكة  ضةند  كة  الوازةيــة 
هةرَيمء ض ئةندامانى ثةرلةمان ثراكتيزةى 

كةسانَيكى  ثَيشةوةى  هَينانة  ــةن،  دةك
ئايندةدا  لة  كة  ثَيشهاتة  ئةو  بؤ  جوداية 
ثَيويستى  ئةوةى  دةكةين.  ضاوةإوانى 
طرنطيةوة  بة  هةيةء  هةَلوةستةكردن  بة 
يةكتريية  هةماهةنطى  بإوانين  لَيى  دةبَيت 
جوانكردنى  زياتر  بؤ  ليستةكان  نَيوان  لة 
كوردستان  هةرَيمى  ديموكراسي  بةهاى 
بةطشتىء  خــؤرئــاوا  ميدياى  لةاليةن 
ئةم  ضونكة  بةتايبةتى،  دةوروثشتمان 
يةكَيكة   ٢٠٠٩/٧/٢٥ هــةَلــبــذاردنــةى 
كــوردىء  تاكى  طرنطةكانى  ثرسة  لة 
لة  بنةإةتى دةكرَيت  ضاوةإوانى طؤإينى 
خؤ نوَيكردنةوةى حيزبةكانء ئاشنايةتى 
ــة ثــرؤســةى  ــكــاى كـــوردى ب كــؤمــةَل
ليستى جوداو  نوَيى  هةَلبذاردنء مؤديلى 
ئةو  ئةمة  ئؤثؤزسيؤن،  رةنطى  دةنطء 
ديكةدا  رؤذَيكى  لةضةند  كة  هةنطاوةية 
هةناسةدانَيكى  دةبينةوةء  رووي  بةرةو 
كوردى  دةسةآلتى  الشةى  بة  بةهَيزة 
هةستانى  خةو  لة  زيندووبوونةوةء  بؤ 
دةيةوَيت  قوَلةى  خةونة  لةو  ثةرلةمانة 

دةستوورَيكى نةطؤإ بدات بةخؤيدا.

omerjelal@yahoo.com

كآ دةنط بة كآ دةدات؟؟
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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

بؤضـــــــوون birura. rozhnama@gmail.com

دادوةري ئةنجومةني
تسجيل/٢٠٠٩ ٦٦/كشف ذمارة/

٢٠٠٩/٦/٢٢ بةروار/
ئاطاداري

محمد حسن فالح كةشف/ داواكــاري 
بةإَيوةبةريرَيثَيدراويكؤمثانيايفالح

كارةكةيةوة سةرو لة محمد حسن
كةشف/ ريموند داوا لةسةركراوي بؤ

عازار
 ٢٠٠٩/٦/١٤ بةرواري لة دادطاية  ئةم
كردني جَيبةجآ بة دةركرد بإيارَيكي
كراوة كة كارانةي ئةو ئَيستاي باري
لة كة لوبناني طوندي ــرؤذةي ث لة 

بةرواري٢٠٠٩/٦/١١  كةشفي كؤنوسي
لة كة دادوةري شارةزاي راثؤرتي ء

بؤ  ئاماذةيان  ٢٠٠٩/٦/١٤ بــةرواري
شوَيني ئَيستا ئةوةي لةبةر وة كراوة،
ئةكةينةوة ئاطادارت ناديارة دانيشتنت
لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي
لةم بطريت ثَيداضونةوة ياسايي ماوةي
ثلةي بإيارة ئةم ثَيضةوانةوة بة بإيارة

وةردةطرَيت. كؤتايي
يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

بة خةَلكي بةسةر عاديالنة بةشَيوةيةكي
توانا بآ خةَلكي ناكرَيت: دابةش توانادا
ئةمة دةستةوة،  دةطرنة  طرنطةكان  ثؤستة 
دةستثَيدةكات حكومةتةوة سةرؤكي لة
لة يةكَيك لة بةشَيك بةرثرسي دةطاتة تا
ثاداشت هونةرمةندَيك بةإَيوةبةرَيتيةكاندا.
باشترين نةبَيت، رةخنةي كة دةكرَيت
ثؤست لةسةر دةركـــردنء نموونةش
ليستي لة ثشتيواني ئةوانةي هةموو البردني

ناكةن. دةسةآلت
بانكء بانكي: سيستمي تَيكضووني .١٦
ئاستي نزمترين  لة ئيئتيماني سيستمي 

ثَيويستداية.
داهات: بإيارء سَينتراليزةكردني .١٧
ئةنجومةني لــة ــت ــَي دةب ــةس ك هــةمــوو 
تةندةريش هةندَيك دابمةزرَيتء وةزيرانةوة
ثةيوةست يان بَيت تايبةتمةند ضةند هةية
بةإَيوةبةرَيتييةكانةوة، شارةكانء بة بَيت
ناوةندةوة لة باآلدا نةبَيتء ئاستي لة بةآلم

نيية. ئةنجامدانيان مافي نةبَيت
ضــاودَيــري ــةوةي  ــوون ــب ــةم ك  .١٨
طشتييةكان ثــإؤذة طشتييةكان: ثــإؤذة
لة ناكرَين، ضاودَيريي سةرثةرشتيء
نابن، تةواو ثَيويست كاتي نموونةدا باشترين
بة تةواوبوون راستةوخؤ ثَيويستيان دواي
تَيدةضَيت زياتريان زؤر هةية، نؤذةنكردنةوة

ثَيويستة...تاد كة لةوةي
ثإؤذةطشتييةكان: تايبةتكردني  بة .١٩
تايبةت تايبةتء بوذاندنةوةي كةرتي كةرتي
ديموكراسيء ذياني لة هةية، خؤي طرنطي
بةآلم مةدةنيدا، كؤمةَلي بةرقةراركردني
هةموو ئةوةي وةك تايبةت، تايبةتكردني
ئةطةر كؤمثانيايةك بَيت بؤ ضةند ثإؤذةكان

نةبَيت. كؤمثانياكةشدا ثسثؤإي لة
ــةي ــووض م ــةوةي ــردن ــك ــةم ك  .٢٠
مووضة: كةلَيني طةورةيي ثلةنزمةكانء
بؤشاييء ئةوةية خراثيةكان لة يةكَيك
نزمترين طةورة هةية لةنَيوان جياوازييةكي
ئةنجامي مووضةداء بةرزترين مووضةو
نةوتء وةك داهاتي تاكة بة ثشتبةستن
طشتيدا، كةرتي لة خةَلك زؤري دامةزراندني
هةروةها ثةكخستوةو طشتيي كةرتي

كةمكردووةتةوة. مووضةشي
٢١.بةرفراوانكردنيدةرفةتيبةرتيل:ثاش
بةرثرسيارَيتيية هةموو ئةو بةخشينةوةي
رؤتين ضارةسةرنةكردني كارتؤنييةء
بووة، بةرفراوان بةرتيلخؤريي ثانتايي
ناوةندةكانيشي هةموو  باش  تاإادةيةكي

طرتووةتةوة.
لة كاربةدةست زؤري مانةوةي .٢٢
بؤ هؤكار بووةتة ناوضةيةكدا: لة ثؤستَيكء

كرؤنيزم. نيثؤتيزمء ثانتايي فراوانكردني

حيزبيدا: بانطةشةي لة زيادةإةوي .٢٣
كارمةندَيك هةموو خةَلكء هةموو بةردةوام
بةردةوام ثَيدةكرَيت، حيزبي بانطةشةي
ستايشي ناضاردةكرَيت نةستةكاني هةستء

بكات. حيزب ثاَلةوانةكاني
ئةليكترؤني: حكومةتَيكي نةبووني .٢٤
كؤمةَلطةدا طةشةي لةطةأل ـــةردةوام ب
رَيطةطرتن ثَيشبكةوَيت تةكنيكيش دةبَيت
ئةليكترؤني حكومةتَيكي دامةزراندني لة
بةرةو خواست لةسةر طةواهيية باشترين

طةندةَلي.
سروشتيداء ساماني لة دةوَلةمةندي .٢٥
خراثي تا ئَيستاش طوزةراني خةَلك: خراثي
بَيكارييء ــذةي رَي بةرزيي طـــوزةرانء
هةرَيمي سيماكاني لة يةكَيكة هةذاريي
ساآلنةي بودجةي لةكاتَيكدا كوردستان،
ناوضةكة بودجةي ضةند وآلتَيكي لة هةرَيم

زياترة.
كؤمةآليةتي: سيستمي داخوراني .٢٦
بةرثرسيارَيتي كؤمةآليةتي هةستنةكردن بة
باشترين دةسةآلتةوة ترؤثكةكاني  لةاليةن 
بةرامبةر ئةمةش ثَيوةرة، ئةم بؤ ئاماذةن
ثَيويستي كة  كراوة خةَلكانة  ئةو  هةموو
كرَينشين بةرامبةر  هةية، تايبةتيان 
ثلةبةندء شةهيدةكانيش تةنانةت كراوة،

ديكةش. جياكاريي زؤر ثؤلَينكراونء

ــةردةوام ب مةترسي: وَيناكردني  .٢٧
لة ــردووة ك مةترسي وَيناي ــةآلت دةس
ثشَيوييء ئةوةي بؤ دانيشتوانةكةيدا هزري
دانيشتوواندا دةروونـــي  لة ئاراميي نا 
طةندةَلخؤرييةكانيش ئاسانتر بةرقةرار بَيت،

ئةنجامبدرَيت.
هاوإآ بةرذةوةندي بةرزإاطرتني .٢٨
خةسَلةتَيك كراوةتة كؤنبوون كؤنةكان:
بةرزإاطرتني نوَيبوونء سإينةوةي بؤ
سةركوتكردني بؤ  ــردوو راب ثاَلةوانَيتي

نوآ. ئازايةتي
سةنتةري خَيَلطةرايي خَيزانء .٢٩
روونكردنةوةي ئةمة ثَيمواية  دةسةآلتة:

ناوَيت.
سيستمي قــرضــؤكء ــووري ــاب ئ  .٣٠
تَيكإاي شةراكةتي خزمء خَيزان: ئابووري
شيريني خةسَينراونء ئابوورييةكان كةرتة
بنةماي ثرؤذةدا لةسةر شةريكي لة ثرؤذةء
ئينتيماي ثاشان  ناسياءييء خزمايةتيء 
دةسةآلتدار. بؤ شةخسي ئينتيماي حيزبيء
كؤمةآليةتي: ئةخالقي  داإووخاني .٣١
لة كؤمةآليةتييةكان ثةيوةنديية  تَيكإاي
ثشتيوانيةوة هاوسؤزييء ثةيوةندي
ثةيوةندي بةرذةوةندييء ثةيوةندي بوونةتة

خؤثةرةستي.
بةشي زانستي: ئاستي دابةزيني .٣٢

زانكؤ توَيذينةوة زانستييةكاني هةرةزؤري
بةثارة هةولَيردا سلَيمانيء ضاخانةي لةدوو

دةنووسرَين.
خَيأل، بنةماي لةسةر جياكاريي .٣٣
هةرسآ سياسيي: ثارتي يــان ئةتنيك،
بؤ لة تةنيا بة نةك هةية جياكارييةكة
مردووةكانيش بؤ بةَلكو زيندووةكة، خةَلكة
بإوانينة ئةطةر دةكرَيت، جياكاريي هةمان
شةهيدانء ئارامطاي شةهيدانء مووضةي
بنةماي لةسةر فةرمانبةر دامةزراندني

خوَينء...تاد. خَيَلء
هيض بة خَيَلةكي: هاوثشتيوواني .٣٤
بدرَيت سزا خةَلكَيك ناتوانرَيت شَيوةيةك
لة خَيَلةكي طةورةي هاوثشتيوانييةكي كة

بَيت. ثشتةوة
دةسةآلتدا: لة ذن ذمارةي كةميي .٣٥
ناوةندةكانيبإياردان ذمارةيئةوذنانةيلة
دةسةآلتيشيان كة ئةوانةي كةمنء زؤر

كارتؤنيية. دةسةآلتَيكي هةية
جيهانةية ثَيوةرة  (٣٥) ئةم بةثَيي  ئينجا 
ئَيجطار طةندةَلييةكي كوردستان هةرَيمي
وآلتَيكي هيض لة هةية، سيستمةكانيدا لة زؤر
نيية بَيت، طةندةَليش تةواو ئةطةر دونيادا
بةسةردا طةندةَلي ثَيوةرةكةي (٣٥) هةر
هةر لة كوردستاندا بةآلم ببَيت، بةرجةستة

بةرجةستةدةكرَيت. ثَيوةرةكة (٣٥)

سلَيماني جَيبةجَيكردني بةإَيوةبةرايةتي
٢٠٠٩/٥٧٩ ذمارة/

٢٠٠٩/٧/١٢ بةروار/
ئاطاداري

بؤداوالَيكراويجَيبةجآكردن(أواتأحمدمعروف)كةتائَيستاشوَيني
خاوةن كة دةكةين  ئاطادارتن ناديارة نيشتةجَيبوونت و  دانيشتن
(٢٠٢/م ذمارة هاوسةريةتي طرَيبةندي أحمد) نورى (اراس قةرز

لَيت  جيابوونةوةي دواين لة كردووة ١٩٨١/٤/١ جَيبةجآ لة ش/٩٨١)
لة (٢٩٥٣/ش/٢٠٠٨) كةسيةتي ذمارة باري دادطاي بةثَيي بإياري
ليرةي (٥٠٠) بإي بة دانةوةي ثَيية ثابةندكراويت بةو وة ٢٠٠٩/٦/٨
سةدو سيء يةك مليؤن (١٣١,٢٥٠,٠٠٠) بإي ئةكاتة كة رةشاوي
قةرز خاوةن ثاشةكي مارةيي وةك دينار هةزار ثةنجا دووسةدو و
هاوسةريةتي طرَيبةندي كردني جَيبةجآ بة ئاطاداركردنةوةت ثاش
بة ئاطاداركردنةوةت ثاداشتي وآلمي هاتنةوةي ثَيكراوو ئاماذة

دةكاتةوة كة  اليةنة لةو تأكيد كة ٢٠٠٩/٧/٧ لة (٢٠٠٩/٥٧٩) ذمارة
كاتةدا. لةم ناديارة نيشتةجَيبوونت شوَيني

رؤذانة ناوخؤيي دوو رؤذنامةي لة رَيطاي دةكةينة ئاطادارت بؤية
رؤذي لة دةكات ثَيي دةست كة رؤذدا ثانزة (١٥) ماوةي لة كة
بةدانةوةي رؤذنامةدا لة ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةي دووةمي
ياساي كاري ثَيضةوانةوة بة ئةستؤت كةوتؤتة قةرزةي بإة ئةو
جَيبةجآ ياساي لة (٢٧) ماددةي ئةحكامي بةثَيي دةكرَيت بةرانبةرت

كردن.
١ داد/ جَيبةجَيكاري
كامل تؤفيق سعيد

ذوورى بازرطانىء ثيشةسازي سلَيمانييةوة «ئاطادارييةك لة

بؤ ثرؤثؤزل وةك ديزاين تةندةرو ئامادةكردني تةندةري
تةالري زةمينيء يةكةمي نهؤمي ناوةوةي نؤذةنكردنةوةي ديوي

سلَيماني. ثيشةسازي و بازرطاني ذووري
ناوةوةي ديوي بةنيازة سلَيماني ثيشةسازي بازرطانيء ذووري
ثيشةسازي بازرطانيء ذووري بيناي يةكةمي زةمينيء نهؤمي
نؤذةني نوآ لة سةر طوَيرةية بةو بكاتةوةو ديزاين سلَيماني

بكاتةوة.
كؤمثانياكاني سةرجةم ئاطاداري ذوورةكةمان مةبةستة ئةو بؤ
كة دةكات ئةندازي نوسينطةكاني ئةندازياريء راوَيذكاري
ذمَيرياري بةشي تةندةر لة كإيني بؤ ذوورةكةمان بكةن سةرداني

خوارةوة: مةرجانةي بةم
و بَيت تؤماركراو دةبَيت ئةندازياري نوسينطةي يان كؤمثانيا ١ـ

بؤ ذوورةكةمان. بخاتةإوو بةَلطةنامةي تؤماركردني
لةو هةبَيت ئةزمووني ئةندازياري نوسينطةي يان كؤمثانيا ٢ـ
طَيرانةوةي لةطةأل بكات ثَيشكةش ثَيويست بةَلطةنامةي بوارةداو

تةندةردا.
خاوةنةكةي. بؤ ناطةرَيتةوة دينارة تةندةر (١٥٠٠٠) ٣ـ نرخي

دةرضَيت. نرخ كةمترين بؤ تةندةر نيية مةرج ٤ـ
كاتذمَير بةرواري (٢٠٠٩/٨/٢) تةندةر طَيرانةوةي بؤ ٥ـ دوارؤذ

نيوةإؤ. ثاش (١١)ي
احمد خاوةرزكي

ثيشةسازي بازرطانيء ذووري طشتي بةإَيوةبةري

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني كةسيةتي باري دادطاي
٢٤٩٢/ش/٢٠٠٨ ذمارة:

٢٠٠٩/٧/٨ رؤذ:
(ئاطانامة)
محمد كمال رَيزان ـ داواكار:

محمد صالح طوَلةباخ ـ داوالَيكراو:
ذمارة بة داوايةكي محمد) كمال (رَيزان داواكار
كردووة تؤمار دادطاية  لةم (٢٤٩٢/ش/٢٠٠٨)
(نفى داواي هاتووة كة لةم داوايةدا وة لةسةرت،
سوَلسينة) (نةواز بةناوي منداَلة دوو ئةو نسل)ي

لةخؤي. النسب)ي (إثبات وة
بوونت، نيشتةجآ شوَيني نادياري لةبةر وة
دوو بةهؤي بكاتةوة ئاطادارتان دا بإياري دادطا
ئامادةبونتان بؤ رؤذانةوة ناوخؤي رؤذنامةي
كة دادبيني رؤذي لة دادطاية ئةم لةبةردةم
سةعات (٢٠٠٩/٨/٩) بـــةرواري دةكةوَيتة
ئامادة ثَيضةوانةوة بة سةرلةبةياني، (٩:٣٠)ي
دادطا ئةوا نةنَيرن ريكارآ يان خؤتان نةبن

ياسا. بةثَيي ئةبينآ داواكة
محمد صالح طوَلةباخ داوالَيكراو:

دادوةر
محمد أحمد عمر

كوردى/ كتَيبي نوَيترين كتَيبةء دابةشكردنى ئةم شوَينى بةختيار عةلي بآلوكرايةوة، شيعرى ديوانة نوَيترين دوذمن) ئةى كةشتى دؤست، بةندةرى (ئةى
شيوعى، حيزبي بارةطاى ثشت شيراتؤن، ئؤتَيل بةرانبةر هةولَير: ئةندَيشة. كتَيبخانةى ثيرةمَيرد، شةقامى سلَيمانى:

كتَيبخانةى خاك كوَيستان، بازاِرى كةالر: ئةندَيشة. كتَيبخانةى هيوا، فلكةى رانية: ئاآل. كتَيبفرؤشي سةنتةرى ئاآل، ناو
٠٧٧٠١٩٢٢٢١٩ - ٠٧٥٠١٠٢٦٤٠٠ لةشارةكانى كوردستان: لقةكانى كتَيبخانةى ئةندَيشة كتَيب لة نوَيترين هةرزانترين نرخ،
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سؤران عةبدولقادر كؤستة

١-٢
ئةطةر ثرسانةي لةو يةكَيكة طةندةَلي
ئاستةم بة زؤر ضارةسةرنةكرَيت بَيتء
دةســتــةبــةري ــت ــَي دةتــوان مرؤظايةتي 
دونياداء لة بكات، كؤمةآليةتي عةدالةتي 
نةتةوة لــةإاثــؤرتــي دواييانةشدا لــةم 
طةندةَلي كة هاتووة يةكطرتووةكاندا
سةرةكييةكاني هؤكارة هةرة لة يةكَيكة
سةرتاسةري لة نابةرابةريي هةذارييء
كوردستاني هةرَيمي ئةمإؤدا. جيهاني
بةَلكو طرفتة، لةم نيية بةدةر نةك ئَيمةش
سياسييء طرفتي  يةكةميني طةندةَلي 
بَيضارةسةرة كؤمةآليةتي ئــابــووريء
كوشندانةي نةخؤشيية لةو يةكَيكة تائَيستاء
ئةوا بكات، ضارةسةري بتوانَيت هةركةس
خؤي بؤ طرنط ثرشنطدارء مَيذوويةكي
من نووسينةدا لةم لَيرةداو تؤماردةكات،
لةسةر دةزانم خؤمي بةرثرسيارَيتي بة
كة بدوَيم  وابةستة ضةمكَيكي ضةند يةك 
بؤ لَيببينين سووديان دةتوانين ثَيكةوة
بؤ دةبَيت ياريدةدةر كة شيكردنةوةيةك

ضارةسةري خودي طرفتةكة.

-١
دةستثَيدةكةينء ثَيناسةوة سادةترين لة
بةكارهَيناني لة بريتيية «طةندةَلي دةَلَيين:
بةطةإخستني بــؤ ـــةآلت  دةس ضــةوتــي
بةرذةوةندي لةثَيناو طشتيي بةرذةوةندي
بةرذةوةندي ثَيناسةيةشدا لةم تايبةتدا»،
سامانء بةهاء طشتييء مؤراَلي طشتيي،
ئَيمة هةروةها دةطرَيتةوة.. طشتيي سوودي
ثَيكةوة خةَلكة تَيكإاي طشتي لة مةبةستمان
بةرذةوةندي بةآلم داهاتووشةوة، نةوةي بة
دةطرَيتةوة تايبةتمةندييةك هةموو تايبةت
كةس، تاكة تاكة بَيت، بضووكتر لة طشت كة
ناوضة، تاكة تاكة خَيأل، تاكة طرؤ، تاكة تاقم،
جؤري سآ بنةماَلة...تاد. تاكة عةسابة،
دةكةن، طةندةَلي ثيادةي ثةراوةء خةَلك
ناتوانن نةبَيت طةندةَلييةوة بةهؤي ئةوانةي
دةسةآلتيش بةبآ بطرنةدةستء دةسةآلت
ثايةطايةكيان هيض خؤياندا خــودي لة 
ناتوانن طةندةَلي بةبآ  ئةوانةي  يان نيية،
هةروةها بدةن، دةسةآلتةكةيان بة درَيذة
لةناو هةية كلتوورييان بنةإةتَيكي ئةوانةي
دةسةآلت لة باس كاتَيكيش طةندةَليدا.
ثَينج تَيكإاي لة باس مةبةستمانة دةكةين،
ئةوانيش بكةين: ــةآلت  دةس جؤرةكةي
مةعريفي، ئابووري، سياسي، دةسةآلتي

ئؤثؤزسيؤنة. دةسةآلتي سةربازييء
تَيكإاي كوردستاندا هةرَيمي لــة
بؤ بةكاردةهَينرَيت دةسةآلت بوارةكاني
هةر بة سياسيي دةسةآلتي طةندةَلكاريي: 
سآبوارةكةيةوة ياسادانانء جَيبةجَيكردنء
دةسةآلتدا حوكمي ماوةي لة كة دادوةري،
تَيدا طةندةَلكارييان ــةرز ب ــذةي  ــةإَي ب
لة ئابووري دةسةآلتي بةرقةراربووة.
لة هةروةها دامةزراندندا، كارء بواري
وةك ئابوورييةكاني سةرضاوة بــواري
بةروبوومي قيرء ضيمةنتؤء ــةوتء ن
بةرضاو بةرزء بةإَيذةي كشتوكاَلي...تاد
دةسةآلتي بةرقةراربووة. تَيدا طةندةَلكاريي
دةســةآلتــي بــوارةكــانــي لــة مةعريفي، 
رووناكبيرييء مةعريفةييء ئةكاديمييء
تَيكإا راطةياندن، زانياريء سةرضاوةكاني
طةندةَلكاريي جؤرةكاني هةموو تووشي
بة ــي ســةربــازي: ــةآلت ــوون. دةس ــات ه
تَيدا طةندةَلكاريي  بةشةكةيةوة هةردوو 
ثارَيزطاري، جةنطء هَيزي ض ثَيإةودةكرَيت،
ئاسايش. ياساكانء راثةإاندني هَيزي ض
دةسةآلتي هةموويان ئةمانة سةرباري
طةندةَلكارييء دووضاري ئؤثؤزسيؤنيش
ئةو نموونة بؤ ــووة، هــات خؤفرؤشي
بة ناتوانن كةمينةنء سياسييانةي هَيزة
بةرامبةر دروستبكةن، حكومةت تةنيا
حكومةت لةرزؤكي كورسييةكي ضةند
هَيزي كردووةء دةسةآلتدا لة سازشيان
تايبةت بةرذةوةندي بؤ ئؤثؤزسيؤنيان
دةكرَيت لةمانة هةريةك بؤ بةكارهَيناوة.
بةآلم هةبَيت، دياريكراومان وردء قسةي

دةوَيت. زياتري دةرفةتَيكي كاتء ديارة
بواري توَيذينةوةي لَيدوانء كايةكاني
ثَينج جياكردنةوةي بة ثَيويستي طةندةَلي

هةية: سةرةكي زاراوةي

كاريطةري  لة بريتيية طةندةَلبوون: 
كة خةَلكَيك ذياني كؤمةَلة لةسةر طةندةَلي

ثَيوةكة دةذين.
كة  بكةرةية كاراكتةرة ئةو طةندةَلكار: 

هةَلدةستَيت. طةندةَلخؤري كردةي بة
كة  رةوشــَيــك لة بريتية  طةندةَلي: 
ذيانَيكي بة بةهؤيةوة كؤمةَلطةيةك
طشتييةكان توانا طوزةردةكاتء طةندةَلدا

دةضن. بةفيإؤ
ئةو  يان  كةسةية ئةو  طةندةَللَيكراو: 
بةرامبةر طةندةَلي كردةوةي كة شوَينةية

دةكرَيت.
كة  بكةرةية كاراكتةرة ئةو طةندةَلخؤر: 
طةندةَلكاردا دةسةآلتَيكي هةذمووني لة
لة ناكاتء طةندةَلي  كردةي بةرهةَلستي 

دةبَيت. سوودمةند لَيي باردا هةندَيك
كؤمةَلطةيةكدا لة طةندةَلي كة كاتَيك
زاراوةية ثَينج لةو هةريةك ئةوا هةبوو،
دياردةيةكة تووشي طةندةَلي ئامادة دةبَيت،
تةنياء دياردةيةكي نةك دةبَيت، سيستم
طةندةَلي واتة طــروث، تاكة تاكةكةسء
سيستمي سياسي، سيستمي تووشي
كؤمةآليةتي...تاد سيستمي يان ثةروةردةيي
سيستم تووشي طةندةَلي كاتَيكيش دةبَيت.
سيستمة ئةو  بَلَيين ناتوانين ئةوا دةبَيت، 
بةآلم لَييداوة، طةندةَلي  ظايرؤسي  بةشَيكي
ضونكة سةالمةتة، ديكةى بةشةكةي
يةكةوة بة بةشةكانيةوة هةموو بة سيستم
يان ئةوا نةبَيت،  وا ئةطةر خؤ كاردةكات، 
لة سيستمَيك. نيية بةشَيك نيية يان سيستم
نةبووني لة بَيداديانة دادو ئةوانةي زؤرن
بَيت سيستميش نةبووني  بةثَيي  سيستم،
نةبينةوة، طةندةَلي دووضاري ئَيمة دةبَيت
هةية، سيستممان ئَيمة  لةإاستيدا  بةآلم
بنةماء بآ كة دواكةوتوو سيستمَيكي بةآلم
ئةمةش طومان، لة ثــإة ستراكضةرةو

نادياريي سيستمةكة. بؤ  هؤكارة

-٢
كــةســَيــك، ــي ــةخــالق ــة ئ ــــةوةي ل ئ
كؤمةَلطةيةك ــان  ي ـــةك ـــةزراوةي دام
دواي بــة نــاضــاريــي بــة ــةوة ــت ــَي دةكــؤَل
ــت، دةطــةإَي رةزيلةتكةيدا فةزيلةتء
بةهاو نؤرمء لة رةزيلةتيش فةزيلةتء
قةدةغةكراوةكاني سيمبولء بيروباوةإء
ثَييان بــةرجــةســتــةدةبــنء كــلــتــووردا 
ئةخالق بنةإةتي كةرةستةي دةزانرَيت.
كة ــةش رةوت ئةو بةهاية، بيروباوةإء
حوكمدانة، دةناسرَيتةوة تَيدا ئةخالقي

لةسةر  حوكمدان ،  judgmentــاي وات بة
شةإ، خَيرء  خراثة، باشةء  هةَلة، راستء 
هةَلسةنطاندني بؤ حوكمدان هةروةها
راستطؤييء وةك: فةزيلةت  كـــردةوة.
مةوداي لة عادلبوون...تاد،  بةخشندةييء 
فةزيلةت دةرناضَيت. مةعريفة ثةروةردةء
مؤراأل سةرةكيانةي ثَيكهَينةرة لةء يةكَيكة
بةرجةستةدةبَيت، تَيدا خراثةي باشةء كة
فةزيلةت لةسةر ــرؤظ م ئةطةر  ــة وات
مةعريفةدا لة يان هَيندة ثةرةوةردةكرابَيت
هةَلةكان ئاساني راستء دةوَلةمةندبَيتء بة
ئةوا بكاتةوة، لَيكجوودا خؤيان وةك
كاتَيك بةآلم دةكةوَيتةوة، دوور لةإةزيلةت
تاكة مةوداو  كورت بةرذةوةندي لةسةر 
لةإةزيلةت ئةوا ثةروةردةكرابَيت، كةسي

دةكةوَيتةوة. نزيك
بؤ جياواز ئةندازةي بة ئةخالق ثرسي
طرنطترينيان بةآلم طرنطة، كؤمةَلطة تَيكإاي
ئةخالقي بةردةوام ثَيويستة كة دةسةآلتة
ضونكة ثرسيارةوة، ــر ذَي بخاتة خؤي
دادوةريدا بةردةوام مامةَلة لةطةأل دةسةآلت
ئةخالقي ئةطةري داخوراندني واتة دةكات.
دةسةآلت ناعادلي ئةطةري بــةردةوام بة

بةثَيي كؤمةَلطة. كؤي لةسةر ترسَيك دةكاتة
جيهانيانةي راثؤرتة دواداضوونء بة ئةو
هةن هةرَيمي كوردستانء عَيراقيش لةسةر
بةثَييئةورةوشي رابردوودا، لةضةندساَلي
بةثَيي هةيبووةء كوردستان خةَلكي ذيانةي
مَيذووييانةي كلتوورييء  دةستكةوتة  ئةو
مؤراأل، هةرطيز بةدةستيهَيناوة، خةَلك
ثرسياردا لةذَير دةسةآلت، ئةخالقي واتة
لة رةزيلةت بإطةكاني ضونكة نةبووة،
خؤثةرستي زياترنء فةزيلةت بإطةكاني
خؤنةويستيداء كَيشاوة بةسةر باَلي تةواو
بةرضاوي راستةوخؤء ثَيوةرَيكي ئةمةش
لة مؤراَليةكانة بنةما داخوراني ثرسي

دةسةآلتدا. ثانتاييةكاني تةواوي
مةعريفةكرد، ثــةروةردةو لة باسمان
ئةخالقييةوة رووي لة دةسةآلت كاتَيك
ئةوا ثــرســيــارةوة، ــر ذَي ناخاتة خــؤي 
روو مةعريفة كؤمةَلطةء ثـــةروةردةي
دةبَيت بؤية هــةر ــةن،  هــةرةســدةك لــة 
هةستنء كارة بةم خةَلك دةستةبذَيرء
ئةو ثرسيارنةكردنةوة ثرسياربكةن...
شؤإشء ــةردةوام ب كة كةموكورتييةية
بــةرةو كؤمةآليةتي سيستمي حوكمء
ضةندبارة ــةرس ه ـــردووة، ب هـــةرةس 
مةعريفة ــةروةردةء ث لةطةأل دةكاتةوة، 
داخوراني خلبوونةوةبوون لَيذيء رووةو
كلتوور. دةبَيتة هةرةس زياددةكاتء مؤراأل
ثَيي هةية شتَيك سياسةتدا ضوارضَيوةي لة
كة حوكمكردن، حوكمإانيء دةوترَيت
بؤ حيكمةتء لَيوةشاوةييء سةرضاوةكةي
سةردةمي لة ــتــةوة، دةطــةإَي مةعريفة
لةسةر طفتوطؤ ئةمإؤ تا ئةفالتوونةوة
مةعريفة خــاوةن ذيــرء خةَلكي ئةوةية
ئةمجؤرةي تةنيا  بة  ضونكة  حوكمبكات، 
سنوورةكاني رةزيلةت ثإ ثرسيارةء خةَلك
ئةخالقي هةية ئةوةي تواناي  دةشكَينَيتء
نةطاتة حاكم ثرسيارةوة. ذَير بخاتة خؤي
ناتوانَيت فةزيلةت بةرزةكاني ئاستة
ئاستةمة بؤية بةرقةراربكات، عةدالةت
لة حاكمَيكةوة بَيت بة بإيارَيك ضاكسازيي
فةزاي لة نةيتوانيبَيت تةمةني درَيذايي بة
خؤنةويستيدا لَيبووردةييء فةزيلةتء
ئاستةمة حاكمَيك بينيبَيت. لة ذياني ضَيذي
نةفامء بة هيضء بة مةحكومةكاني هةموو
سياسي مؤراَلي بتوانَيت بزانَيتء بةياغنيش

بطرَيت. لةطةندةَلي دوور بة خؤي
دةَلَيين كة ئةوةية  ئَيمة ئارطيومَينتي 
لة مةبةستمان (تَيبيني: حاكم ئةطةر
بةرثرس، بَلَيين ناتوانين دةسةآلتدارة،
قوورسة، كارَيكي بةرثرسياربوون ضونكة
بــةآلم بــَيــت،  حاكم كةسَيك ــت ــرَي دةك
نةكات)، مامةَلة بةرثرسيارَيتيةوة بة
ثاشان ـــوو دةرض بةرثرسيارَيتي  لــة 
تووشي سيستم ئةوا دؤإانــد، حيكمةتي
سيستم طةندةَلي ضونكة دةبَيت، طةندةَلي
دةضَيت. ـــوارةوة خ بؤ ســـةرةوةإا  لة 
فةزيلةتةكاني خاوةني حاكميش ئةطةر
بةرثرسيارَيتيء خؤنةويستيء دادوةريء
ئةخالقي ــةوا ئ بَيت،  راستطؤيي...تاد 
ثرسياردا لةذَير هةميشةيي بة حوكمإاني
سيمايةء طةندةَلي كاتَيك بةآلم دةمَينَيتةوة.
نةبوونى كةواتة ثَيوانةدةكرَيت، ئاساني بة
فةزيلةتء كةواتة بةرقةرارة، عةدالةت
لةمةش نيية.. ثرسيادا لةذَير حاكم ئةخالقي
لةإَيطةي خةَلك كاتَيك ئةوةية مةترسيدارتر
مؤراألء سةر طوشار دةخاتة راطةياندنةوة
لَيناطيرَيت، طوَيي بةرثرسيارَيتيء ثنتةكاني
هةموو ئةو طوَينةطرتن بؤ ئاماذة باشترين
رؤذنامةنووسء بؤ كة ئةخالقيةية تؤمةتة
ديكة واتاياكي بة دروستدةكةن، ميدياكاني
ذَير دةخاتة  دةســةآلت ئةخالقي  خةَلك 
لةم هَيشتا دةسةآلت بةآلم ثرسيارةوة،
دةسةآلتء بةرثرسيارَيتيية بَيباكة. كةواتة
طرفتَيكي دةســةآلت  مؤراَلي كاراكتةري
مةعريفةي يان ئةوةش تَيداية، طةورةي
ثرسيارةكاندا وةآلمي ئاست لة الوازةء
ئاست لة  الوازةء ــةروةردةي ث يان  نيية،
بؤ بةسة ثَيطةية ئةم نيية. رةفتارةكاندا
لةإَيطةي بتوانرَيت تا طؤإين، شةرعيةتي
طرفتي طةورةي بةشَيكي  نوَيبوونةوةوة 
بةهؤيةوة كة ضارةسةربكرَيت مؤراَلي
طةندةَلي قورتارمان دةتوانرَيت لةخةمةكاني

ببَيت.

-٣
لَيوة باسي شَيوة  ضةندين بة  طةندةَلي

طةندةَلي، جؤرةكاني ثانتاييء دةكرَيت:
هةروةها طةندةَلكارييةكان، رةفتارة كردةو
دةَلَيت: باو قسةي طةندةَلي. ثَيوةرةكاني
طةندةَلةء كوردستان هةرَيمي «حكومةتي
ئةم دةزانَيت»، راستيية ئةم كةس هةموو
لة يةكَيك بكرَيتة دةتوانرَيت ئاخافتنة
جيهاني بانكي ثَيوةري بةثَيي ثَيوةرةكان،
دانيشتووان ــةرزي ب رَيذةيةكي ئةطةر
ئةوا طةندةَلة، حكومةت وابوو باوةإيان
بكرَيت. دةسةآلتة لةو لَيثَيضينةوة دةبَيت
تَيإوانينة ئةم زانستيكردنةوةي سةلماندنء
طريمانةء تيؤرء بة ثَيويستي جةماوةريية
بتوانرَيت ئةوةي بؤ هةية، بةَلطةهَينانةوة
دةبَيت لةكوردستاندا ضارةسةربكرَيت.
طةندةَليدا جؤرةكاني ثانتاييء ــةدواي ب
ئيدارييةكانء سياسيء كاية كة بطةإَيين
كاية ئةخالقييةكانء كؤمةآليةتيء كاية

دةطرَيتةوة: زمانةوانييةكان مةعريفيء
كوردستاندا لة سياسيي طةندةَلي .١
بةرقةرارة،بةدةاللةتيدةستَيوةردانيحيزبة
حكومةتء كاروباري لة باآلدةستةكان
نيثؤتيزمء ــةرزي ب رادةي ثَيوانةي بة 
بةرتيلي سياسييء لة جطة ئةمة كرؤنيزم، 

طةندةَلخؤريي. ديكةي رةفتارةكاني
كوردستاندا لة ئيداريي طةندةَلي .٢
رؤتينء ئاَلؤزي دةاللةتي بة بةرقةرارة،
تَيكإاي لــة  رؤتــيــن نةبووني بَياليةن
زؤري ثَيوانةي بة ــداء ــان ــةزراوةك دام
بةخشيشء بةربآلوي واستةء سيستمي

لَينةثرسينةوة. دزيء شيرينيء
كوردستاندا لة طةندةَلي كؤمةآليةتي .٣
سةثةرشتي نةبووني دةاللةتي بة بةرقةرارة،
كــةمــتــوانــاء نـــةدارء كــؤمــةآليــةتــي بــؤ
كةمي اليةني نةبووني ثةككةوتووةكانء
جيهاني جاإنامةي لة كة ثَيداويستييةكان
ثَيوانةي بة هاتووةو مرؤظدا مافةكاني
خراثي تــةآلقء ــذةي رَي بةرزبوونةوةي

ثةروةردةيي. تةندروستيء سيستمي
كوردستاندا لة ئةخالقي طةندةَلي  .٤
بازرطاني ــي ــةت دةالل بــة بـــةرقـــةرارة،
لــة تــاوانــي ــداري ــةش ب ــةوةء ــرؤظ بــة م
لة بةرزبوونةوةي ثَيوانةي بة رَيكخراوداء
ثَيوانةي بة ذنكوذيي، رَيذةي شفرؤشيء
رَيذةي بَيكارييء رَيذةي بةرزبوونةوةي
ثاككردنةوةدا كةرتي لة بياني كارطوزاري
بةرزبوونةوةي هةروةها يةككاتدا، لة

بَيهؤشكةرةكان. مادة بة ئالودةبوون
زمانةواني مةعريفيء  طةندةَلي  .٥
دةاللةتي بة بةرقةرارة، كوردستاندا لة
ثةيمانطاكانء زانكؤء ئاستي دابةزيني
لة تةواوي زانستي ئةدةبيء الوازيي زماني
بة بةرهةمةكاندا، نووسينء تَيكستء
هونةرمةندة ثاترؤنةيجكردني ثَيوانةي
دةسةآلتي سَينتراليزةكردني بَيبةهرةكانء
كؤمةَلة دةست لة زمانةواني زانستيء
ثَيطةيشتنةوة لـــةإووي  كة خةَلكَيكدا

نةبةكامن.
ثانتاييانةدا، ــةم ل هــةريــةكــَيــك لــة 
مامؤستاي بةإَيوةدةضَيت بةرتيلخؤريي
كؤميتة ناوضةء ئةندامي دةبَيتة زانكؤ
كوإء خوَيندكارء دةرضواندني بةرامبةر
نةوت، طومركء شيرني  حاكمةكان،  كضي
ميري... موَلكةكاني بةكرَيداني فرؤشتنء
كة ثاوانكارية ديكة رةفتارَيكي كــردةو
تا دةستثَيدةكات، وةرطرتنةوة دياري لة
طشتيةكان زارة زةويء ثاواني دةطاتة
شارء سيماي طوَيبدةنة ــةوةي ئ بةبآ
هةشت كورتي بة نيشتمانيةكان... ستراتيذة
هةية، طةندةَلكاريي رةفتاري ــردةوةء ك
كوردستاندا لة جؤرةكةي هةشت هةر
لة كردةوانةش ئةم هةموو بةرقةرارةء
هَيشتا ثيادةدةكرَيت.  ثانتاييةكاندا  تَيكإاي 
طةندةَلي، سةلماندني  بؤ نين بةس  ئةمانة
ذمارةيان كة هةية، ثَيوةرَيكمان ضةند بةَلكو
طةندةَلي بةوثَيوةرانة ئَيستاش ثَيوةرة، (٣٥)

دةسةلمَينين:
يةكَيك زانياري: دةستكةوتني قةيراني .١
من توَيذينةوةيةي ئةم كةموكورتييةكاني لة
لة كة ثَيويستة، داتاي زانيارييء نةبووني
ناتوانيت بطةإَييت كوردستاندا هةموو
بةرثرسان لةسةر دروستت زانــيــاري
تائَيستاش نموونة باشترين بكةوَيت، دةست
سةرؤكي مووضةي نازانَيت دارايي وةزيري

هةرَيم ضةندة.
تائَيستاش شةفافيةت: كةمبوونةوةي .٢
كةس بؤ دةدرَيت، ضؤن بإيار نازانَيت كةس

نَيوان باشي ثةيوةندي رووننةكراوةتةوة
يان دةبَيت باش بؤضي توركيا هةرَيمء

دةبَيت..تاد. خراث بؤضي
رادةربإينء ئازادي كةمبوونةوةي .٣
رَيكخراو هةندَيك رَيكخراوبوون: ئازادي
مؤَلةت دةستةي دامةزراندنيان نيية، هَيشتا
لة زياتر ديكةش  هةندَيكي ــرنء  وةردةط
وةرطرتن، مؤَلةت بؤ دةوَيت ساَليان سآ
دةكوذرَينء نووسةر رؤذنامةنووسء

وآلت..تاد. لة هةَلدَين
دةكرَيتةوة، بةرتةسك ئازاد ميدياي .٤
بَياليةن تةلةفزيؤنَيكي نةتوانراوة تائَيستاش
هةرةزؤري بةشي هةبَيتء كوردستاندا لة
جطة ناتوانن ئازادةكانيش ئةهليء كةناَلة
بارةطاء ديكةى ناوضةكاني  لة  سلَيماني لة

هةبَيت. باشيان دامةزراوةي
ميدياي كاريطةري كةمبوونةوةي .٥
حكومةتي تةمةني درَيــذايــي بة ئــازاد:
دوايي ساَلةي ضةند ئةم هَيندةي كوردستان
بة بةآلم نةبووةتةوة، رةخنة رووبةإووي
ناطرَيتء لةإةخنة طوآ شَيوةيةكيش هيض

ضاككردن. خؤ بؤ ناهَينَيت بةكاري
لَيثرسينةوةي سيستمي خراثبووني .٦
داراييةكانء كاتة ناإووني ذمَيرياريء
لَيثرسينةوة بودجةء  هةرطيز  دواكةوتنيان: 
درَيذايي بة ئةنجامنةدراوة  خؤيدا  لةكاتي

كوردستان. هةرَيمي حكومةتي تةمةني
حكومةت: كــؤنــتــرؤَلــي  نةماني   .٧
هةرَيميش دةرةوةي هةرَيمء دانيشتوواني
ئةطةر دةيكةن بوَيت سةرثَيضيةكيان هةر
لةاليةكي هةبَيت، ثشتيووانَيكيانلةناوحيزبدا
ناتوانَيت داواي ئاساني بة هاوآلتي ديكةوة
بكاتةوة، دةسةآلتداران لة خؤي مافةكاني 
دةسةآلتداراني بةسةر تواناي حكومةت واتة

خؤيدا نيية.
ثـــةراوةي بةرتةسككردنةوةي  .٨
هةرَيم حكومةتي بةردةوام ديموكراسي:
سةرجةم بخاتة دةســـةآلت ــت ــةوَي دةي
هةردوو كؤمثانياكاني لةإَيطةي كايةكانةوة
سةنديكاكان بــاآلدةســتــةوة، زلحيزبي
خوَيندكاران... هةَلبذاردني داطيردةكرَين،

تاد.
ــراوة ــخ ــك رَي ــةوةي ــوون ــب ــةم ك  .٩
ثاش رؤذء دواي لة رؤذ مةدةنييةكان:
بياني، كؤمةكي ــاتء داه وشكهةآلتني
سةربةخؤكان ذمارةيان رَيكخراوة مةدةنية
تةسليمبوون رَيـــذةي كةمدةبَيتةوةء
زياددةكات، زلحيزبةكة دوو بةدةسةآلتي
(٦٨٧) مةدةني  رَيكخراوي  (٧٧٢) كؤي لة
نيشتمانيء يةكَيتي لة يارمةتي رَيكخراو
وةردةطرَيت. كوردستان ديموكراتي ثارتي

دةنطي قورسايي كةمكردنةوةي .١٠
فَيألء هــةمــوو ــةو ئ بــةهــؤي ــدةر:  ــط دةن
هَيزة رابردوودا ماوةي لة كة تةَلةكةيةوة
ــردووة، ك ثةيإةويان دةســةآلتــدارةكــان
قورسايي كةمكردنةوةي لةسةر كاريان
هةَلبذاردنةكاندا. لة دةنطدةركردووة دةنطي
بةرتيلي ياسا: ــي رؤَل الوازيــي  .١١
ناوةندةكاني سياسيي اليةنداري سياسييء
ثرسي لةسةر كاريطةري دادوةوري

هةية. دادوةري
كارمةنداني ياساء ناثسثؤإي .١٢
خوَيندكار نموونةدا،  باشترين لة  ياسايي:
عةرةبي زماني فَيري خوَيندنةوة  لةإَيطةي
فَيركردني ثةروةردةو تائَيستاش نابَيتء
تةنانةت عةرةبية، بةزماني ياساييسةرجةم
بة نامة ياساييةكاني دادطاكانيش لة بةشَيك
ثَييةش بةم بةإَيوةدةضن. عةرةبي زماني
خةَلكي لة ثإكراوة ياسا ناوةندةكاني

نةشارةزاء اليةندار.
سةربةخؤيي دادوةريي سيستمي .١٣
دةرمــان بؤ مةطةر لةدةستداوة: خؤي
سةوزء ناوضةي ــةردوو ه لة بطةإَييت 
نابينيتةوة دادوةريش يةك ئةطةرنا زةرددا،
بَياليةنء سياسييةوة بَياليةني لةإووي
عةدالةتي بؤ بانطةشة بتوانَيت سةربةخؤ
باشتر نموونةيةش ــةو ل بكات، خــؤي
لةنَيوةندة طشتيية داواكاري رؤَلي الوازيي

دادوةرييةكاندا.
بَيدةنطي بؤ ئاسايش نةماني .١٤
دةيانةوَيت ئةوانةي هةموو شكَينةكان:
ئؤثؤزسيؤن هَيزَيكي بشكَيننء بَيدةنطي
هةَلدةنةوة راستييةكان لةسةر ثةردة بنء
...تاد كوشتن  طرتنء دووضاري هةإةشةء

دةبنةوة.
ــان ــةك ــاداشــت ث ــةو ــةئ ــاف ــوك م  .١٥

ضارةنووس ضةمكء ئةخالق... طةندةَليء
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دةريدةكات طؤِران ليستى راطةياندنى ليذنةى هةلَبذاردنة، تايبةتى بآلوكراوةيةكى

(١٩) .١٩No.  19    Date-٧-٢٠٠٩ذمارة:

٥٧
مستةفا: نةوشيروان

نيية بة ناوضةطةريَتي باوةأمان ئَيمة

19-7-2009

  بؤ ل ٤-٥

دةيطؤأين ديكة دةيطؤأينرؤذي ديكة رؤذي ٦

رؤذى بإياربوو هةرضةند
ئاهةنطَيكي  (٢٠٠٩/٧/١٧)
بؤ طةورة جةماوةريي 
بكرَيت، ساز هةولَير طؤإانخوازاني 
ذمارةيةكي ئةوةى دواى بةآلم
طَيرةشَيوَيني اليةنطراني لة زؤر
كردة هَيرشيان كوردستاني ليستي 
طؤإانء ليستي كاديرةكاني  سةر
ثؤستةرةكانيان الفيتةء  سةرجةم
دةسةآلتدارانيش دإاندء
طَيرةشَيوَينةكان لة ثشتطيرييان
ثاراستنى بؤ طؤإان ليستى كرد،
ئاهةنطة ئةو هاوآلتييان طيانى
ثايتةختى جةماوةرييةى

دواخست. كوردستانى
باآلي ليذنةي ئةنجومةني  
لة طؤإان ليستي هةَلبذاردني
رايطةياند: روونكردنةوةيةكدا

ذمارةيةكي كة  ئةوةي  هؤي بة
طَيرةشَيوَيني اليةنطراني لة زؤر
هَيرشيان كوردستاني ليستي
ليستي كاديرةكاني  سةر كردة
الفيتةء سةرجةم طؤإانء
بةآلم دإاند، ثؤستةرةكانيان
ئاطاداركردنةوةي لةثاش
بةداخةوة بةرثرس، اليةني
هةر نةك ئةمنييةكان هَيزة
ئاسايي بارودؤخةكةيان
ئاشكرا بة بةَلكو نةكردةوة،
طَيرةشَيوَينةكان لة ثارَيزطارييان
رايدةطةيةنين بؤنةيةوة بةم كرد،
خةَلكي سةالمةتيي بؤ كة
هةولَير شاري  بةشةرةفي 
ثةنا دواخستء ئاهةنطةكةمان
رؤذي لة ئَيمة طةورة بةخواي 
طةورةي  ئاهةنطي (٧/٢٥)
ئاهةنطَيك دةطَيإين، سةركةوتن
هةولَيرء شاري شايستةي كة
بَيت. طؤإانخوازةكةي جةماوةرة

دةداتةوة يةكيَتى راطةياندنى تؤمةتةكانى وةآلمى سةعيد د.شاهؤ
  بؤ  ل٣

طؤأاندا لةسايةي سةربازيي: دةمانةوَيت ئةفسةرى كؤمةلََيك
بكةين خاكةكةمان لة   بؤ  ل٣داكؤكي

سندوقى بة ئةمجارة هةلَةبجة
دةكاتةوة خؤى تؤلَةى دةنطدان

  بؤ  ل٦

هاوآلتييان  طيانى ثاراستنى  بؤ

طؤأان كةرنةظاَلى ليستى
دوادةخات هةولَير

سةعدولَآل ثشتيوان

كه ناإهزاييدا بهياننامهيهكي له
ناردووه، طؤِران) (بةرةو بؤ دانهيهكيان
گهرمياني خاليد شههيد بنهماَلهي 
رايدهگهيه نن كةرَيكهوتي٢٠٠٩/٧/١٤ به 

سكرتَيري ئاگاداركردنهوهي  مهبهستي 
له كوردستان نيشتماني يهكَيتي گشتي 
بارودؤخي خراپيكهسوكاري شههيدان
حكومهتي  لهاليهن پهراوَيزكردنيان و
مه سهلهيهكي چه ند ههرَيمهوهو
گهرميان، ناوچه ي به پهيوهنديدار

كردو بؤچووني مام جهالليان سهرداني 
له كَيشانه ئهو لهسهر بنهماَلهكهمان
سكرتَيري بهردهم خسته خاَلَيكدا چهند
بهداخهوه زؤر «بهآلم يهكَيتي،  گشتي
خاَلدا يهكهم خوَيندنهوهي له گهَل ههر
زؤرهوه ناإهحهتيه كي تووإهييء به

ئامادهنهبوو فإَيداو نوسراوهكهماني
بخوَينَيتهوه». نوسراوه كه تهواوي

جهالل مام  جهنابي له  دهپرسين ئَيمه 
بَيت ههَلهش بؤچوونهكهمان ئهگهر ئايا
به دانتان توإهبوون لهجياتي نهدهكرا
تريشتان خاَلهكاني بگرتايهو خؤتاندا

كَيشهكانمانتان بخوَيندايهتهوه و
قه ناعهتي ئَيمه بكردايه،  چارهسهر
بؤچوونهكانمان كه  ههيه  تهواومان
دهڤهري  خهَلكي  تهواوهو ٪١٠٠
له ناوچهكهيان كه پَييانوايه  گهرميانيش
كهمي بؤ زؤر شتي  تردا چاو ناوچهكاني 

ناسكهدا كاته لهم توإهبوونه ئهم كراوه،
تَيپهإدهبَيت تيادا نيشتماني يهكَيتي كه
پَيي يهكَيتيش هه ر نييه باش كارَيكي
بهشَيكي ئَيمه كه دهبَيت زهرهرمهند
ئهمإؤ به آلم دروستبوونيدا، گرنگين له

پهراوَيزخراوين.

طؤِران بةرةو

بآلودهكهنهوه ناإهزايي بهياننامهيهكي طهرمياني خاليد شه هيد بنهماَلهي
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بةدرؤدةخاتةوة يةكَيتى راطةياندنةكانى هةواَلى

تةواوکردووة دکتؤرام ماستةر ء يةکةم بةپلةي سةعيد: د.شاهؤ

يةکَيتيي راگةياندني دةزگاکاني  ئةوةي دواي
نووسراوَيکيان کوردستان نيشتمانيي
کة ئةوةکرد بؤ  ئاماژةيان بآلوکردةوهء 
ليستي وتةبَيژي سةعيد، د.شاهؤ گواية
باآل لةخوَيندني  رَينماييةکان لة بةدةر گؤإان
نووسراوه ئةو وةآلمي ناوبراو وةرگيراوة،
ماستةرو يةکةم «بةپلةي دةَلَيت:  دةداتةوةو

تةواوکردووة». دکتؤرام
د.شاهؤ (ئاوَينة) سايتى بؤ لَيدوانَيکيدا لة
رايگةياند: گؤإان ليستى وتةبَيژى سةعيد
بکرَيت بؤيان گةر دةسةآلتداران لة «هةندَيک
وآلتةکةي هةواي بةَلکو خوَيندن، نةک

پَيدةفرؤشنةوة». منةت وةک خؤشمان

ئةواني کة نووسراوةي  «ئةو  وتيشى:
وةزارەتي فةرمانَيکي کردووة، شاگةشکة
هةرَيمي حکومةتي  باآلي خوَيندني 
دةگةإَيتةوة مَيژووةکةي  کة  کوردستانة
نووسراوة ئةو  بةپَيي  .١٩٩٧ ساَلي بؤ
لة خؤم ء وآلتةکةي لة دراوة من بة  رَيگة
خوَيندنةشم ئةو بخوَينم، خؤمدا شارةکةي
هةموو نةبووة، چونکة حسابي کةس لةسةر
وةک بووة تَيدا باآلم خوَيندني  مةرجةکاني
پلةي بة  نمرة مةرجي تةمةن، مةرجي 

زؤرباشة».
«بةخشينم وت: ئةوەشى سةعيد شاهؤ
بؤم کة بووة ئةوة بؤ تةنيا رَينماييةکان لة
پسپؤإييةکةي نزيک پسپؤإييةکي لة هةبَيت
چونکة عةرةبيية، زماني کة بخوَينم خؤم
پسپؤإيي بةکالؤريؤسةکةمشةريعةءزانستة

پسپؤإييةش دوو ئةو بووة،  ئيسالمييةکان
هَيندةلة يةکترنزيکنکةتائَيستاش دةرچووي
عةرةبي. مامؤستاي ببَيتة هةية بؤي شةريعة
هةردووکيان پسپؤإيية دوو ئةو ئةوکاتةش
زانکؤي مرؤييةکاني زانستة کؤلَيجي بة سةر

بوون». سلَيماني
روونکردنةوەى گؤإان ليستى وتةبَيژى
لة ئةو کة بةوەکرد  ئاماژەى  داو  زياترى
دةسةآلتي لة سةردةمي بةعسء سةردةمي
خوَيندني ئيستحقاقةوة بة کورديشدا
تةواوکردووة، باآلي خوَيندني زانکؤييء
بووم، يةکةمةکان لة «لةبةکالؤريؤسدا دةَلَيت:
تةواوکردووة، يةکةم پلةي بة ماستةرم
بؤ وةرگرتنم منافةسةي يةکةم پلةي بة
بةپلةييةکةم تةواوکردووة، خوَيندنيدکتؤرا
دکتؤراکةم تَيزي  ئيمتياز پلةي بة  دکتؤراء

خؤشمدا ياسايي ماوةي  لة  پةسةندکراوة،
ياريدةدةر». پرؤفيسؤري بة بووم

کة رووندةکاتةوة ئةوةش سةعيد د.شاهؤ
کة ئةوةية کوردي  دةسةآلتي منةتي تاکة
بخوَينم، خؤمدا وآلتةکةي  لة «رَيگةي پَيداوم
مافَيکي بةَلکو نيية، فةزأل ئةوةش هةَلبةتة 
دةسةآلتداران لة هةندَيک بةآلم ئاسايية،
بةَلکو خوَيندن، نةک  بکرَيت  بؤيان گةر
منةت وةک خؤشمان وآلتةکةي  هةواي

پَيدةفرؤشنةوة».
وتيشي: د.شاهؤ لَيدوانةکةيدا لةدرَيژةي
چةندين بة  رَيگة تائَيستاش منء لة  «بةر
ورد پسپؤإيي رَينمايي لة کة دراوة کةس
پَيويستة کارَيکي  ئةوةش ببةخشرَين،
پسپؤإييةکان، لَيکنزيکبوونةوةي بؤ
شارستانيشدا دنياي  زانکؤکاني  لة

ئةوةي گةر دةَلَيم کؤتاييدا لة پةيإةودةکرَيت.
ئةوةي بووبَيتء من  مامؤستاي  رؤژَيک
شايةتي ئةوةم بووبَيت رؤژَيک خوَيندکارم
بووم ئيستحقاقةوة بة من ئايا کة دةدات بؤ

نا». يان زانکؤ مامؤستاي بة

كؤمةَلَيك ئةفسةرى سةربازيى:

سامانء ئاوء خاكء لة داكؤكي طؤأاندا سايةى لة دةمانةوَيت
بكةين نيشتمان سةروة رييةكاني

طوندةكانى دانيشتوانى لة بةشَيك
طةإةدآء مالومةء  طةورةدآء 
دؤَلى طوندَيكى ضةند طةآللةء
(٢٠٠٩/٧/١٧) رؤذى جافايةتى
بنكةى كردنةوةى كةرنةظاَلى لة
باَلخ، طوندى لة طؤإان ليستى
ليستى بؤ خؤيان  ثشتيوانيى 
دووشةممةى راطةياندء طؤإان
طةوةرتر كةرنةظاَلَيكى ئايندةش

رَيكدةخةن. طؤإان ليستى بؤ
بةرثرسى محةمةد، دانا
بة طؤإان ليسى باَلخى بنكةى
«دواى راطةياند: بةرةءطؤإانى
جةماوةرَيكى بةشداريكردنى 
لة جافايةتى دؤَلى  طةوةرى
ئَيستا بنكةكةمان، كردنةوةى
بؤ دةكةين ئامادةكاريى
ليستى طةورةى كةرنةظاَلَيكى 
دَييةكانى هةموو بؤ طؤإان
تا جافايةتى، دؤَلى ناوضةى
طؤإان ليستى لة  ثشتيوانيى

بكةين».

جافايةتى دؤَلى
دةكات طؤأان ليستى لة ثشتيوانيى

ئةفسةراني لة زؤر ذمارةيةكي
لة ثشتيوانيي سةربازيي كؤلَيذي
لةثَيناو رايدةطةيةنن، دةكةنء طؤإان
نةهَيشتني بةدامودةزطاييكردنء
هةذموني سةربازيي ثارتةكان بةسةر
فةرمانيي لة ذَير  دوور حكومةتداء 
ثارتءسةرةكخَيَلَيكدا، كةسء هيض
داكؤكيي لة نيشتمان، وةك سةربازي
سةروةرييةكاني سامانء ئاوو خاكء
داواش هاوكات بكةين، نيشتمانةكةمان
نيشتمانثةروةرةكان ئةفسةرة لة
ثيشةكةي لة  خيانةت كة  دةكةن
خاكء بؤ  بن دَلسؤز نة كة نء خؤيان 

نةتةوةكةيان.
وةزيرى رابردوودا  رؤذى ضةند  لة
بآ هةرَيم حكومةتى  ثَيشمةرطةى 
ياسايىء ثَيوةرَيكى  هيض طوَيدانة 
ثاسةوانةكانى خؤىء  رةوشتيى،
لة ذمارةيةك كردة دةستدرَيذييان
شارى لة طؤإان ليستى اليةنطرانى
كاردانةوةيةكى ئةوةش سلَيمانىء

دروستكرد. كوردستان لة توندى
ئةفسةراني لة زؤر ذمارةيةكي
كؤلَيذي دووي يةكء خولي دةرضوي
ثةيامَيكياندا لة قة آلضواالن سةربازيي
طؤإانكاري لة ثشتيوانيي ئَيمة  دةَلَين:
بةدامودةزطاييكردنء لةثَيناو دةكةينء
رامياريو هةذموني  نةهَيشتني 
بةسةر ثارتةكان سةربازيي

طة ندةَليي، دذايةتيي حكومةتداو
بؤمان رَيطةيةوة لةو  ئومَيدمانواية
فةرمانيي لة ذَير  دوور بإةخسَيت، 
سةرةكخَيَلَيكدا، ثارتء كةسء هيض
داكؤكيي لة نيشتمان، وةك سةربازي
سةروةرييةكاني سامانء ئاوو خاكء

بكةين. نيشتمانة كةمان
ضةند رابردوودا رؤذى بيست لةماوةى
بآ حكوميى سةربازىء  بةرثرسَيكى 
كؤمسيؤن، رَينماييةكانى ياساو طوَيدانة
بانطةشةى هةَلبذاردن ثؤستةكانيان بؤ
طةيشتووةتة تةنانةت بةكارهَيناوةء
دةستدرَيذييكردنة هةإةشةلَيكردنء

طؤإان. ليسى اليةنطرانى سةر
دةخةنةإوو، ئةوة ئةفسةرانة ئةو
بةناوي كة ياساشكَينييانةي ئةو كة

كوردستاندا شارةكاني  لة  سوثاوة
ثَيوةرَيكي هة موو لة  دوورن دةكرَين،
ئةو دةوَلةت ، ثياوي ثيشةيي رةوشتيء
نيشتمانء بة سوكايةتيين رةفتارانة
بةطشتي، كورد مرؤظي بةهاي ياساو
ئةفسةرانء بةرطرييء وةزارةتي بة

تايبةتيي. بة نيشتمان سةربازاني
حكومةتء تائَيستا كة بةوثَييةى
لَيكجيانةكراونةتةوةو حيزب
ئةمنيية هَيزة  خاوةنى  ثارتى  يةكَيتىء 
ئةو دةسةآلتدارانى نيشتمانييةكاننء
ناوى لةذَير هةوَلدةدةن دووثارتة
طواستنةوةدا دةركردنء مووضةبإينء
لَي دةنطدانيان ئازادييةكى هةموو
بة دةنط ناضاريانبكةن بسةننةوةو
بووةتة ئةمةش بدةن، ليستةكةيان

الى نيطةرانى  دروستبوونى هؤى 
ئةمنييةكان. هَيزة

قةآلضواالن، سةربازييةكانى ئةفسةرة
ئةو سةرجةم «داوادةكةين دةَلَين:
سةربازي ئةفسةرء  كةسانةي 
سوَيندو بةرطء لة ناثاكيي نيشتمانن،
نة كةنء خؤيان نيشتمانييانةي ثيشةي
بةرثرسء فة رماني باري ذَير نةكةونة 
تةنيا خؤيان حيزب، سةرةكخَيَلة كاني
نيشتمان دَلسؤزي مووضةخؤرء بة
دة نطداني ملمالنآء لة دةست بزانن،
هةَلبذاردن ديموكراسييانةي
هةَلبذاردنةكاني بؤئةوةي وةرنةدةن
ئاشتييء بة  كوردستان هةرَيمي 
دةستَيوةردان لة دوور خاوَينيء

بةإَيوةبضَيت».

بةرةو طؤإان

سةعدولَآل ثشتيوان

بةرةوطؤإان
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كوردة سةنطةر

طؤإان، ليستى (١٣)ى ذمارة كانديدى 
سةرجةمى كة دةكات  بةوة  ئاماذة
ثةيإةوو بةو ثابةندن كانديدةكان
طؤإاندا ليستى لةسايةى ثرؤطرامةى
داإَيذراوةو كارىبؤدةكةن كة«ضةندين
لةسةرجةم بةرنامةىضاكسازيىتَيداية
ثةروةردةو وةك ذيان، بوارةكانى
شةفافبوونء دارايىء خوَيندنء
ئةو ثشتطيريى بة ئةوةش ذنان، بوارى
دةدةن»، ئَيمة بة دةنط  هاوآلتييانةى
ئةوانة كة دةكات، بةوة ئاماذة هةروةك
كارةكانيان ئةولةويةتى لة بةشَيكن
وآلتةكةمانء بةرةوثَيشضوونى بؤ
طةإاندنةوةى دادثةروةرى كؤمةآليةتىء
ضينء سةرجةم بؤ ئاسوودة ذيانَيكى

توَيذةكانى طةلةكةمان.
لة ضوارضَيوةى ئةو كارانةى سةربارى
باس هةية، ليستةكةيدا بةرنامةى
لةسةر دةكات خؤى  ثَيداطيرى  لة

سةرةكىء خزمةتطوزاريية دابينكردنى
بةطشتىء هاوآلتييان ثَيويستةكانى
طةنجانء داخوازييةكانى بةديهَينانى
ثَيويستة «ضينَيكى حةساسنء كة ذنان،
بؤ ثَيشكةوتوويان بةرنامةى ضةندين
دةنطى متمانةى بة ئةوانةش بكرَيت،
دةنطدانيان بؤ دةبَيت كوردستان خةَلكى

طؤإان». ليستى بة
ظيانكة لةسةرئاستىسنوورى ناوضةى
دةخاتةإوو ئةوة كانديدكراوة، ثشدةر
سنوورةكةى خةَلكى بة خزمةتكردن كة
كارةكانىء لة دةبَيت طرنط بةشَيكى
كة ئَيمة «بَيطومان ئةو ناوضانةى دةَلَيت:
شؤإشةكان سةرجةم بناغةى بةردى
سةرةكيةكانيان كَيشة لة يةكَيك بوون
ثةراوَيزخراون»، ئةوةش زؤر ئةوةية كة
سنوورةكةى خاكى كة  رووندةكاتةوة
كشتووكاَلى ناوضةيةكى رابردوودا لة
ئةو خةَلكةكةى ئَيستا بةآلم بوون،

بَيبةرهةم دةفرؤشنء زةوييانة
داهاتوودا لة دةتوانرا لةكاتَيكدا بوون،
لَي بةرهةمهَينيان باشء زؤر ثرؤذةى
بةو ثةرة «هةوَلدةدةين دروستبكرَيتء
خاكى بة بيكةينةوة بدةينةوةو ناوضانة

بةرهةمهَين».
سنوورةكةى ثَيشيواية، كانديدة ئةو
رَيطاوبانء كارةباو رووى لة
دةكات كار هةيةو  طرفتى  قيركردنةوة 
وتى: لةوانةش جطة خزمةتكردنى، بؤ
لة ديكةية يةكَيكى  ذنان «كَيشةكانى 
ثشدةرو دةظةرى ذنانى طرفتةكان،
لةذوورةوةنء لةوانةى بةشَيكن بتوَين
مافة بة ئاشنانين ناكةنء ئيش
بؤ كاركردنيش خؤيان، مةدةنييةكانى
بةرةوثَيشبردنى رؤألء كاريطةركردنى
لة بوارانةى سةرةوة ذنانء ئةو دؤخى

دةبَيت». ئَيمة ئيشةكانى ئةولةويةتى

دةكةن؟ خةَلك بؤ ضى طؤأان كانديدةكانى
ظيانعةبدوإلةحيم:

خزمةتطوزارييةكان دةكةم دابينكردنى ذنانء بؤ دؤخى كار

ئيسماعيلسةعيد:

نةهيَلَين بازاأ ئيحتيكارى ثاوانخوازيىء هةولَدةدةين

جوانئيسماعيل: د.

شاراوةية ئَيمةدا وآلتةى لةم هةية ضونكة زؤر شت دةكةين، شةفافيةت داواى ئَيمة

ليستى (٢٠)ى ذمارة كانديدى 
كة باسلةوةدةكات، طؤإان،
بةرنامةى بة ثةيوةستبوون سةربارى
بةرنامةى كارو هةندَيك ليستةكةوة،
ثةرلةمانيدا ئةندام لةكاتى كة هةية
لةسةر ثَيداطريى بكاتء بؤ كارى

بكات. هاوآلتييان بةرذةوةندى
سياسى زيندانيى  ساآلنَيك  كة ئةو
يةكَيك كة بةوة دةكات، ئاماذة بووة،
زيندانيية بؤ كاركردنة ئيشةكانى لة
زؤر ئةو بةبإواى كة سياسييةكان،
ثَيويست وةك  لَيكراوةو زوَلميان 

نةكراون. خزمةت
لة جطة كة خستةإوو ئةوةشى
تَيبينى سياسى زيندانيانى بؤ كاركردن
كوردستاندا لة كة كردووة، ئةوةى
لةاليةن كراوة بازاإ ئيحتياللى
وتى: ئَيرانييةوةء توركىء كؤمثانياى

خؤمان كؤمثانياكانى «هةوَلدةدةم
ضونكة بوارةكان، ناو بطَيإينةوة
بة دراوة زؤرزؤر ئةفزةَليةتَيكى
نموونة بؤ ئَيرانى توركىء كؤمثانياى
ئةمةو كراون لة زةريبة، ئيعفا (٪١,٥)
كة وادةكةين ديكة، شتى كؤمةَلَيك
ناو بَينةوة خؤمان  كؤمثانياكانى 
خزمةتكردنء بازرطانىء بوارةكانى
بةشَيوةيةك كار، هةلى رةخساندنى
كؤمثانياى لة بيانى كؤمثانياى كة
نةدةينآ، كارء ثرؤذةى كةمتر ناياب
وةك ستراتيذى ثرؤذةى ضونكة
ئةو بةنداوو تونَيلء دروستكردنى
طةورةى كؤمثانياى بة طةورانة ثرؤذة
ثرؤذةى بةآلم ناكرَيت،  نةبَيت  بيانى
يا قوتابخانة بيناى وةك بضووكى
بة ثَيويستى تةندروستى بنكةى
هةروةك نيية». بيانى كؤمثانياى

بنةإةتي كارى دةكاتةوة كة دووثاتى
دةستى لة ئةم وآلتة كة  دةبَيت ئةوة
ئيحتياللىكؤمثانياىبيانىرزطاربكات
كردووة ئةوانةيان هؤكار «بةبآ كة
وآلتةكةوةو بةسةر  داطيركةر  بة

كؤمثانياخؤماَلييةكانةوة».
كة سةعيد، لةو بإوايةشداية ئيسماعيل
لةبوارىبازرطانيداكؤمةَلَيككؤمثانياى
بةشَيوةيةكى كة  حيزبى  بيانىء
دةستيان ناإاستةوخؤ راستةوخؤو
بوارى بازاإء قؤرغكردنى لة هةية
كة دةخاتةإوو ئةوةش بازرطانيدا،
رَيطريىء ئةو بؤ  هةية  بةرنامةى
«هةوَلدةدةين وتيشى:  ثاوانخوازييةو 
ئيحتيكارة ثاوانخوازيىء ئةو
ثرؤذانة كارو ئةو سوودى نةهَيَلينء
بَيت كوردستان هاوآلتييانى وآلتء بؤ

طشتى». بة

دانيشتووى شارىهةولَيرةو مامؤستاى
ئةو ئابووريية، كارطَيإيء كؤلَيذى
طؤإانة، ليستى  (٥٢)ى كانديدى ذمارة
ضوونة دواى  كة  دةكات بةوة  ئاماذة 
طؤإانةوة لة رَيى ليستى ثةرلةمان ناو
كايةكانى لة طؤإان زؤر دةيانةوَيت
كوردستاندا بةشَيوةيةك بكةن لة ذياندا
هاوآلتييان طوزةرانى بارودؤخى كة
طةندةَليية «ئةو ببةنء  ثَيش بةرةو
حكومةتدا دامةزراوةكانى لة زؤرةى
رووى لة  دةبينرَيت بةضاو هةيةء 
الى ذمَيريارييةوة دارايىء ئيداريىء

ببةين».
دةكاتةوة، لةوة جةخت جوان د.
ءآلتء كارةكانى لة بةشَيك كة
سةرجةميان كة سياسييةكان بإيارة
ئايندةى ذيانء بة  ثةيوةندييان
نينء شةفاف هةية هاوآلتييانةوة
وتى: نيية، لَييان ئاطاي خةَلك شاراوةنء
زؤر كة دةكةين، شةفافيةت داواى «ئَيمة
شاراوةية، وآلتةى ئَيمةدا لةم هةية شت

بإيارانة كارء لةو ئاطاى ميللةت زؤرجار
دةدرَينء ثةردةوة ثشتى لة كة نيية
نين، مةدروس بإيارانة ئةو زؤرجار
ذيانى بة  ثةيوةندييان ئةوةى لةطةأل 
ثرسء بآ بةآلم هةية، ميللةتةوة
بة ئةوةش دةكرَين، ئاطادارى هاوآلتييان
ئةو ميللةتةوة لة ثشتى كة دةزانين زوَلم
ئاطابنء بآ لَيى بكرَينء كارانة بإيارو

بزانن». دةرةنجامةكانى تةنيا
دةكاتةوة، دووثاتى جوان د. هةروةك
وادةكةن طؤإاندا  ليستى لة ئةوان  كة
كة بةشَيوةيةك بطةإَيتةوة شةفافيةت
ضؤنء بإيارةكان بزانن هاوآلتييان
لةوة، ضيية «سةبةب دةدرَين؟، بؤ
توَيذَيك ض كةسء  ضةند  خزمةتى  ئايا
بإيار هةندَيك ئَيستا ضونكة دةكات،؟
كةسانَيكى تايبةتء نوخبةيةكى بؤ
بةرذةوةندىء كة دةدرَيت دياريكراو
سوودَيكى هيض تَييدايةو مةسَلةحةتيان
ئةوةش كة هاوآلتييان زؤرينةى بؤ نيية
ضارةسةرة»، بة  ثَيويستى طةندةَلييةو 

مةبةستء ئةوة كة دةكات لةوةش باس
دةيانةوَيت طؤإانةو ليستى ثةيامى
حيزبى لة كة نةمَينَيت طةندةَليية ئةو
«ئَيمة وتيشى:  ماوةتةوة، بةعسةوة 
كة بكةينةوة ريفؤرم ئةوانة دةبَيت
كارمةندة بكرايةو ثَيشتر  ثَيويستبوو
طةندةَلى فَيرى حيزبييةكانمان

نةكرداية».
هيوادارة، طؤإان  ليستى  كانديدةكةى 
قسةو بةراوردى هةَلبذاردن لةدواى
ليستةكان بةَلَينةكانى بةرنامةو ثةيامء
بة بانطةشةدا لةوادةى كة بكرَيت
ئةو كآ بزانرَيت دةدةن، هاوآلتييانى
ثَيشتر كة جَيبةجَيدةكات،  بةَلَينانة 
كانديدى وةك «من خةَلك، دةيداتة
نادةم، بةآلم زؤر ثةيامى ليستى طؤإان
هاوآلتييان طرفتى لةتوانامدايةو ئةوةى
توانا بةثَيى ئينشةَلآل ضارةسةردةكات 
كة بةشَيوةيةك دةكةم، ضارةسةرى
ويستى وآلتء ثَيشخستنى بؤ ثالنةكانم

بكةم». جَيبةجَيى بَيت، طةلةكةم
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مستةفا: نةوشيروان

ياساييء ئيداريىء داراييان هةبَيت دةسةآلتى ضةندين هةولَير، دهؤك، سلَيمانى، ثارَيزطاكانى بووين ئةوة اليةنطرى لةكؤنةوة ئَيمة
سةرتاسةرى بؤ تةشريعات  ياساو  هةبَيـت
ناوضةكانى عَيراق دابنَيتء هةموو كوردستانى
لة زاخؤوة هةتاوةكو كوردستانى عَيراق هةر
ئةو جَيبةجَيكردنى  بة ثابةندبن كفرى 
ئةنجومةنَيكى ئةوةين اليةنطرى  ياسايانةوة،
سياسى، ئابوورى، ثالنى هةبَيـت وةزيرانمان
هةموو ئاستى لةسةر فةرهةنطى كؤمةآليةتىء
ثالنى ثَينج ساَلةو دةساَلةو عَيراق كوردستانى
ئةنجومةنى لةهةمانكاتدا ساَلة،دابنَيت. ثانزة
لة نَيوان ثةيوةندى كة اليةنةبَيـت ئةو وةزيران
لةنَيوان هةروها رَيكبخات،  ناوةنددا  هةرَيمء
ئَيمة بةآلم رَيكبخات، دونيا دةوَلةتانى هةرَيمء
لة دةسةآلتةكان هةموو نين ئةوة اليةنطرى
قايمقامةكانء لة ثارَيزطاكانء ئةنجومةنى
بدرَين بسةنرَينةوةو ناحيةكان  بةإَيوةبةرى
ئةمانة ثَيماندةَلَين لةبةرئةوةية ئةمة بةئةوان،
ئةوةم اليةنطرى من بةَلَي دةكةن، سلَيمانيضَيتى
هةموو سلَيمانى ثارَيزطاى ئةنجومةنى كة
لةهةمانكاتيشدا بةآلم هةبَيت، دةسةآلتَيكى
اليةنطرىئةوةمئةنجومةنىثارَيزطاىدهؤكء
لةثاشةإؤذيشدا واية (ئومَيدم هةولَيريش
جَيبةجَيكردن، دةسةآلتى ئةمانة كةركوكيش)
دارايــيء دةسةآلتى كارطَيإى،  دةسةآلتى
كة هةبَيت وايــان دةســةآلتــى  كؤمةَلَيك
بةإَيوةيبةرنء خؤياندا ناوضةكةى لةسنوورى
موحتاجى شتَيك هةموو بؤ لَينةكرَيت وايان
بن، وةزيران ئةنجومةنى  سةرؤكى  دةستى
لةفةلسةفةى بةشَيكة ئَيمة بيركردنةوةيةى ئةم
بة ثةيوةندى وآلت، بةإَيوةبردنى سياسيى

نيية. ناوضةطةرَيتييةوة
لةو يــةكــَيــك ــروان ــي ــةوش ن كــاك   *
طؤإان ليستى بةرامبةر ثإوثاطةندانةى
ئَيوة دةسةآلت «ئةطةر دةَلَين كة دةكرَيت ئةوةية
ئةو ببةنةوة، هةَلبذاردنةكان بطرنةدةستء
حوكمإانى دةزطاكانى طةورةيةى لةشكرة
دةردةكةنء هةموويان دايمةزراندوون ثَيشوو

ضيية؟ قسةى ئَيوة مووضةكانيان دةبإن!؟»

شاخدارة، درؤيةكى ئــةوة بَيطومان  -
طةورةية لةشكرة ئةو بؤئةوةى دةيكةن
هيض مووضةى  نةك ئَيمة  بةطذماندا،  بكةن 
لةوة بيرمان تةنانةت بةَلكو نابإين، كةسَيك
نيية مووضةيان كة ئةوانةش كردووةتةوة
بؤدابين ذيانيان سةرضاوةى لة جؤرَيك
ذمارةيةكى كة ماأل) (ذنى بؤنمونة بكرَيت،
ئةوة داواى ئَيمة  لة كوردستاندا، زؤرن زؤر
ئةو ضونكة بؤبكرَيت، حسابَيكيان دةكةين
مناألء بةخَيوكردنى دةيكات كة لةماَلدا ئيشةى
ئيشى وةك ماَلةكةيةتى ناو بةإَيوةبردنى
حسابيان ثَيويستة حكومةتةء كارمةندانى
وةربطرنء ثارة  لةبةرامبةردا بؤبكرَيتء 
ثاشةإؤذيانمسؤطةربَيت،اليةنطرىئةوةينء
هةبَيـت، كؤمةآليتى بيمةى دةكةين ئةوة داواى
بؤ هةبَيت تايبةتى بانكَيكى ئةوةين اليةنطرى
ذن بتوانن بؤئةوةى طةنجةكان، يارمةتيدانى
ئؤتؤمبَيل بكإن، درَيذة بهَيننء خانوو بكإن،
ناوةندى بضوكء ثرؤذةى بدةن، بةخوَيندن

دروستبكةن.
ئةوةين اليةنطرى لةهةمانكاتدا ئَيمة
(ئَيمة دَيهاتةكانةوةء بخرَيتة ئــاوةدانــى
ضةند بــإؤى بةتةنيا نيية بــةوة باوةإمان
بنكةيةكى مزطةوتء قوتابخانةء  شةقامء
بةوة ئَيمةباوةإمان بكةيتةوة)  تةندروستى
جوتيارى ضؤنايةتيى ذيانى دةبَيت  كة هةية

بطؤإين. كورد
لة بةرنامةكةى سوود دةوَلةمةندو هةذار
ئةوةى جياواز، بةإَيذةى بةآلم دةبينن،  ئَيمة 

طةنجةكانن لَيدةبينَيت ســوودى زؤرترين
فةقيرو ئَيمةن، كؤمةَلطةى زؤرى كةبةشى
ناوماَلدا ذنى لةطةأل شارة الدآء هةذارى
كوردين، كؤمةَلطةى زؤرينةى ئةمانة كة
ئةم دواى قؤناغةو لةم جؤرَيك بةهيض ئَيمة
هةية سيستم هةندَيك دةستكارى قؤناغةش
سيستمى مووضة،  سيستمى  لةوانة  نايكةين 
ئةو ثـــةروةردة، سيستمى  تةندروستى،
بةبآ دةقيانطرتووة تائَيستا كة سيستمانةى
لةوةى دَلنيابوون لَيكؤلَينةوةيةكى قوألء بةبآ
بؤبدؤزينةوة (بةديل)َيكى زؤر باشترى بتوانين
ئةو بؤية ناكةين، دةستكارى جؤرَيك بةهيض

نين. راست ثإوثاطةندانة
ليستى كة دةكةن ئةوةش ثإوثاطةندةى *
ديبلؤماسى ثةيوةندييةكى جؤرة هيض طؤإان
ئةمريكاو بةتايبةت نيية، وآلتَيكدا هيض لةطةأل

راستة؟ تاضةند ئةمة بةريتانيا،
ديبلؤماسييان ثةيوةنديي  ئةوان  ئةطةر -
ئةوان تيانيية،  هونةرَيكى  هيض  ئةمة هةبَيت 
لةكوردستانء حوكمإانيدان ثلةى لةبةرزترين
لةطةأل كة ئاسايية شتَيكى عَيراقيشدا، لة
ديبلؤماسى ثةيوةنديى  دونيا دةوَلةتانى 
حكومةتدا كاربةدةستانى لةطةأل دروستبكةن،
بةرزيان زؤر ثلةى ئةوانة دةكةن، دروستى
سةرؤكى عَيراقة، ســةركــؤمــارى هةية، 
وةزيرانة، ســةرؤك كوردستانة،  هةرَيمى
دةبَيت ئاسايية شتَيكى دةرةوةيــة، وةزيرى
بةآلم هةبَيت، فراوانيان ديبلؤماسى ثةيوةنديى
ئةمجارة ليستَيك وةكو كة ئَيمة لةهةمانكاتدا،
وةكو ثَيشتريش مةيدانةوة هاتووينةتة
ثةيوةنديى طةورة راطةياندنى دةزطايةكى
زؤر لةطةأل هةية فراوانمان دؤستايةتى
لةنَيوانماندا سةردان دةرةوةء دامودةزطاى
هةية، لةنَيوانماندا هةواَلطؤإينةوة  هةية،
ئةوانةدا، لةطةأل هةية باشمان ثةيوةندييةكى
بَياليةن ئةم هةَلبذاردنةش ئةوان مةسةلةى بؤ
ئةمرى براوةو لةطةأل مامةَلة دةبنء لةدواييشدا

دةكةن. واقيعدا
مستةفا نةوشيروان كة دةكةن لةوة باس *
بؤ هةية، ذناندا لةطةأل توندوتيذى مامةَلةيةكى

دةَلَييت؟ ضى ئةمة
تةلةفزيؤنةوة لة شةوانةدا لةم من -
ذنان، ثرسى بؤ هةبوو تايبةتم ثةيامَيكى
بووبَيت، لَي طوَييان ذنان زؤربةى هيوادارم
ئةو قسة خانةى دةضَيتة هةر ئةوة ديسانةوة
ثياوَيك بإواناكةم دةيكةن، كة بَيبنةمايانةوة
دذى هةرطيز ئةطينا  بَيت نةخؤش  مةطةر
كة بةرنامةيةش ئةو نابَيت،  مَى رةطــةزى
بؤيةكةمجارة ثَيموابَيت  بؤذنان، هةمانة  ئَيمة
لة كة بابةتمانداوة هةندَيك ــةدةرطــاى ل
هةمووى هةوَلدةدةين داهاتودا ثةرلةمانى
ياسايانةدا بؤنمونة ئةو لةناو بة ياسا، بكةين
ذنى بؤ مووضة تايبةتةية كة دابينكردنى ئةو
تا لةثَيناو ئةوةدا ئةمةش داواى دةكةين، ماأل
ئابوورى لةسةربةخؤيي جؤرَيك ماَليش ذنى
لةناوماَلدا دةيكات كارةى ئةو هةبَيت، ثَيويستة
وةكو ئيدارةكردن يان بَيـت بةخَيوكردن ض
حساب بؤى حكومةت ترى كارمةندانى كارى
ديكةمان ياسايةكى ضةند لةوة جطة بكرَيت،
هةندَيك لةئَيستاشةوة كة بةدةستةوةية
زؤر دةكةنء ئامادةى لةياسا، لةشارةزايانمان
بابةتى ذنانة، ثاراستنى بؤ طرنطةء بةالمانةوة
كة جنسي)ية تةحةإوشى (مةنعى ياساى
تريان ياسايةكى طرنطة، بةالمانةوة ئَيمة زؤر
كة رةطةزيية جياوازى قةدةغةكردنى ياساى
بكرَيت مَيدا نَيرو نَيوان لة جياوازى نابَيت

لةناو ض لةماَلدا ض رةطــةز،  بنةماى لةسةر
ياسايةكى طشتييةكاندا، شوَينة فةرمانطةكانء
جياكارى ئةوةى لةباتى  كة ئةوةية  ديكةيان
رةطةزيى جياوازى هةبَيت نةطةتيظ رةطةزيي
ذنء ئةطةر بؤئةوةى هةبَيت، ثؤزةتيظ
داواى تيابوو هةمان مةرجيان ثَيكةوة ثياوَيك
بةكورتى ثَيشبخرَيت، ذنةكة كارَيكيانكرد،
بةَلطةى كة بةدةستةوةية شتمان كؤمةَلَيك

خؤشدةوَيت. ذنم من ئةوةية
دةنطداندا لةكاتى كة كراوة ثإوثاطةندة *
دةسةآلت ليستي بة دةنط ئةطةر كامَيراهةيةء
لةمبارةيةوة دةبإدرَيت، مووضةكةيان نةدةن
بؤ ئيشى طؤإان ليستى تاضةند ضيية؟ قسةتان
نةبَيت؟ ضاودَيريي كامَيراى كة كردووة ئةوة

لةو بةشَيكة ثإوثاطةندانة جؤرة ئةم -
اليةنانةى ترسى ئةو كة دةروونييةى جةنطة
دةمةوَيت من بآلويدةكةنةوة، هةية دؤإانيان 
دَلنيابكةم كوردستان هاونيشتمانيانى لَيرةوة
لة هةَلبذاردن «ئةطةر ثَييانوتوين ئَيمة كة
باشترنةبَيتلةهةَلبذاردنى كوردستانىعَيراقدا
ماوةيةك ثَيش (كة عَيراق ثارَيزطاكانى
بَيجطةلةوة ثَيناكةين.» ئيعتيرافى ئةنجامدرا)
بنضينةوة درؤيةء لة كامَيرا مةسةلةى بوونى
كة ئةوشتانةى مةرةكةبء قةَلةمء مةسةلةى
بؤ تةنيا ئةوة درؤية، هةمووى دةكةن باسى
بضم «ئةطةر وا لَيبكةن بَلَيت خةَلك كة ئةوةية
ئاكامى ئَيستاوة لة  نةضم يان  بؤهةَلبذاردن
بضم بؤضى لةبةرئةوة دياريكراوة هةَلبذاردن
دةروونيية ئةمة هةمووى جةنطى بؤدةنطدان»،
بؤ مؤبايل مةسةلةى ئةطةرنا خةَلك، لةطةأل
دةسإَيتةوة، كة قةَلةمةكة ئةوةى يان وَينةطرتن
ئةمجارة باوةإمواية درؤيةء هةمووى ئةوة
لةكوردستاندا ساختةكاريى رَيذةى كةمترين
لةسةرووى ئَيمةش كة بةتايبةت دةكرَيت،
بؤ داناوة ضاودَيرمان سَيهةزارضاودَيرةوة
هةريةك دةنطدانء سندوقةكانى ضاودَيريى
دةنطدانةكة ضاودَيرى بةدووضاو لةئةوان

بكةن. ساختةكاريى نايةَلن دةكةنء
كارمةندانء بةسوَيندانى سةبارةت *
ئةوانةىثؤليسيان ئاسايشنء لةدامودةزطاكاندا
بة دةنطبدةن كة دةدةن سوَينديان كاردةكةن،
دةَلَين، ضى بةوة سةبارةت كوردستانى، ليستى

بؤضارسةرى ئةمة؟ ئَيوة ضيتانكردوة
كؤمةَلَيك لة ثرسيارمان حاَلةتة ئةم بؤ -
رةنطة رؤذانةشدا لةم كردووة،  ئاينيى زاناى
بآلويدةكةنةوة،كة فةتوا وةك بآلوبكرَيتةوة،
فشارو لــةذَيــر سوَيندانةى ئــةو هةموو 
ئةوسوَيندانةى هةموو ــن، دةدرَي طوشاردا
بيخوات، ناضاردةكرَين  لةترسا خةَلك  كة
نة كةسة ئةو ئةوسوَيندانة(باتيلة)ء هةموو
ئةطةر دةطات  طوناهى نة  دةكةوَيتء تةآلقى 
ويذدانى دةتوانَيت بةَلكو بشكَينَيت، سوَيندةكة
بدات بةو ليستة دةنط ئاسوودة بكاتء خؤى
خؤى دةيةوَيتء باوةإى ثَييةتى،( فشارو كة
ثَيخواردن)ئةمانة تةآلق سوَيندانء نانبإينء

ئةخالقة. ثَيضةوانةى هةموو
ضاوةإوانى ئةوةى خةَلكَيكى زؤر لةطةأل *
لةبةرامبةريشدا دةنــطــدان، بؤ (٧/٢٥)ن 
دةنط رةشبيننء كة هةية زؤر خةَلكَيكى
لةمبارةيةوة قسةى تؤ قةوارةيةك نادةن، بةهيض

ضيية؟
دونيادا جَيطايةكى  لةهيض سةرةتا  -
دةنطدانيان مافى ئةوانةى لةسةداسةدى
تؤ كة ئةوةى بةآلم  دةنطدان، بؤ ناضن هةية
نائومَيدة يان رةشبينة خةَلك دةكةيت باسى
يةكَيك خؤم من نيية، ناهةقى خةَلك لةراستيدا

ثَيشوودا هةم لةهةَلبذاردنى كة بووم لةوانةى
راستيدا لة دةنطمداوة، هةم بانطةشةمكردووة
داوة، كؤمةَلة بةم  دةنطم كة  ثةشيمانم من
نةبَيت، نائومَيد خةَلك  كة ئومَيدمواية  بةآلم
كة نوَيداين قؤناغَيكى لةبةردةم ئَيمة ضونكة
وةرضةرخانَيكى قؤناغى بنَيين ناوى دةتوانين
مَيذووى سياسيى ميللةتةكةماندا، لة سياسى
ئةمجارة ترنيية، جارةكانى وةكو ئةمجارة
جياوازةوة بةرنامةى بة هةية، جياواز ليستى
مونافةسةيةكىتوندوتؤألهةية،من ئومَيدمواية
وةك نائومَيدبوون كة  كةسانةى  ئةو هةموو
ئومَيدمواية تجدوه)، بالخير (وتفائلوا دةوترَيت
مرؤظ هةبَيت،  هيوايان طةشبينبنء هةموو 
تاريك زؤر دونيا بةإاستى هيوابإاوبوو كة
بؤ كوردستان دنياى ئَيستاى بةرضاوى، دَيتة
نيشانةكان هةموو رووناكة، زؤر خؤشبةختى
ثَيشةوة بؤ ئَيمة كة تَيداية ئةوةيان ئاماذةى
هةية، رووناكمان  ثاشةإؤذَيكى دةضين، 
ئَيمة لةبةردةمداية، رووناكمان ئاسؤيةكى
ليستَيكبةناوى رةنطةلةضةندرؤذىداهاتوودا
بةنيازين خةَلكةء بةقازانجى ياسايانةى ئةو
بآلوبكةينةوة، تَييثةإَينين،  ثارلةماندا  لة
ــوورىء ــاب ئ ضاكسازيى ــةبــوارةكــانــى ل
خةَلكء طوزةرانى لةقازانجى كؤمةآليةتىء
ئَيمة ئومَيديشمواية وآلتةكةمانداية. طةنجانى
توشى ئــةوةى بكةين وا كارَيكى بتوانين 
بةذيان ئومَيدى تر جارَيكى بووة نائومَيدى
طؤإان ناوى هةرخؤى بَيتةوة، دروست بؤ
بةخةَلك. دةبةخشَيت هيوا ئومَيدو لة جؤرَيك

بة ثابةنددةبن تاضةند كــةواتــة  *
بةخةَلكى كة بةَلَينانةوة ئةو جَيبةجَيكردني

دةدةن؟
هاوكارةكانمء هةموو  كة ئومَيدمواية  -
(وةكو ثابةندبن كانديدكراون ئةوانةى هةموو
بةَلَينءثةيمانيانداوة)،ثابةندبنبةجَيبةجَيكردنى
لةبةرئةوةى بةداخةوة بةآلم بةرنامةكةوة،
ضاوى دامودةزطايانة ئةو ئَيمةدا وآلتةى لةم
باآلى دادطايةكى نةبووةء بةسةرةوة ميللةتيان
رَيطيرى كة نيية دةستوورى دادطاى وةك
طوشارى لَيرة لةبةرئةوةى بكات، شتانة لةو
كةمبووة زؤر حكومةت لةسةر جةماوةريي
الوازنء مةدةنى كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
ئازاديش ميدياى  ياخود  ضوارةم  دةسةآلتى 
ئةويش ــةآلم ب كـــردووة، قسةى هةندَيك
كة دروستبكات وا طشتيى رايةكى نةيتوانيوة

حكومةتةوة. بةسةر ضاودَيربَيت
يان ض وةزيرةكان دةزطايانةى ئَيمةدا لةم
ئةندامثارلةمانةكانئةوةندةئيمتيازاتيانهةية
خةمةكانى ئيمتيازاتانةدا هةموو ئةم لةناو كة
ضؤن كة يةكَيك وةك بيردةضَيتةوة، خةَلكيان
دوايي دةخوات حةشيشة تؤزَيك يةكةمجار
ئةم ئومَيدمواية مودمينى تةواو،بةآلم دةبَيتة
ضاالكء كارا زؤر ثةرلةمان نوَييةى دةستة
ثةرلةمان ئيمتيازاتانةى ئةو هةوَلبدةن بنء
ثارلةمان ئةندامَيتى خةَلك كة كةمكةنةوة وا
نةكات، تةماشا دةسكةوت ئيمتيازو وةك
ئةركَيكى نيشتمانء بةخزمةتكردنى بةَلكو

بزانَيت.
بةشَيوةيةكى دةمةوَيـت  لةكؤتاييدا  *
قسةم ثإوثاطةندةية ئةو لةسةر روونتر
سةر بَينة ئَيوة ئةطةر طواية كة بكةيت بؤ
ثارتى يةكَيتىء كاديرانى مووضةى دةسةآلت

دةبإن؟
كةسَيك  مووضةى هيض بَيطومان ئَيمة - 
الى هةركةسَيك مووضةبإينى بةَلكو نابإين،
خَيزانَيكى بةرامبةر كة واية تاوانَيك وةكو ئَيمة
كة ئةوانةى هةموو ئَيمة دةكرَيت، كورد
بةهاوسةنطةرو ثارتين يةكَيتىء كاديرى
دةزانين خؤمان بةخؤشةويستى براو بة
ملمالنَييةكى ئَيستا ئاستةكاندا،  لةهةموو
دةسةآلتمان دواتر كة ئَيمة هةية، ديموكراسى
جؤرة هيض جؤرَيك بةهيض طرتةدةست
حسابءكيتابَيكمان لةطةألكاديرةكانىثارتىء
بةثَيضةوانةوة نيية، تردا حيزبةكانى يةكَيتىء
مووضةيةى سيستمى ئةو  باسمكرد وةكو
باشترى بةديلَيكى هةتاوةكو هةية ئَيستا كة
ئَيمة ناكةين، دةستكاريى بؤنةدؤزينةوة
خؤشةويستييةوة ثَيزانينء رَيزو بةضاوى

تَيكؤشةرانة دةكةين. ئةو تةماشاى هةموو

كاردةكةين

بؤئةوةى:

ماَلةوة ذنانى

مووضةيان

بؤدابينبكرَيت.

(بيمةى ياساى

كؤمةَاليةتى)

لةمةودوا

لةكوردستانيشدا

جَيبةجَيبكرَيت.

ثةروةردةو

قوتابخانةو

زانكؤ مزطةوتء

سةربةخؤبنء

دووربن

لةدةستَيوةردانى

حيزبى.

(مةنعى ياساى

تةحةإوشى

جنسى)

بؤ دةربكةين،

ذنان ثاراستنى

بنء  كارا ضاالكء زؤر ثةرلةمان نوَييةى دةستة ئةم ئومَيدمواية

خةَلك كةمكةنةوة، كة وا ثةرلةمان هةوَلبدةن ئيمتيازاتةكانى

نةكات تةماشا دةسكةوت ئيمتيازو وةك ثارلةمان ئةندامَيتى
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هةَلمةتى لةكاتى دنيادا لةهةموو
ركابةرى ملمالنآء جؤرَيك لة هةَلبذاردندا
ئةواليةنانةدا حيزبء هَيزء هةموو نَيوان لة
لةسةر دةكةن ملمالنآ كة دروستدةبَيت 
لةهةرَيمى حاَلةتةش ئــةم دةســـةآلت،
ليستةكاندا لةنَيو نييةء بةدوور كوردستان
بةيةك دذ  ثإوثاطةندةى  لة  جــؤرَيــك 
كة ئةمجارة هةَلبذاردنى بةتايبةت هةية،
بينيوة، بةخؤوة توندى ملمالنَيى لة جؤرَيك
هةَلبذاردنةكةدا لة جياواز ليستى ضونكة
ليستانةش لةو يةكَيك ملمالنَيدةكةن،
بةرفراوانى جةماوةرَيكى كة طؤإانة
كؤمةَلَيك ئةوة لةبةر لةدةوركؤبووةتةوة،

وةك: بآلوكراوةتةوة، لةدذى ثإوثاطةندة
ئاينة)٢-(دذ دذبة طؤإان ١-(ليستى  
(ناوضةطةرى بادينانة)٣- بةهةولَيرو
سلَيمانى)٤-(ئةطةر بةتايبةت ــات، دةك
بطرَيتةدةست، ئةوا دةسةآلت طؤإان ليستى
ثارتيية يةكَيتىء سةر بة فةرمانبةرى هةرضى

دةريدةكات).
ثإوثاطةندانة، ئةم وةآلمدانةوةى بؤ
لةطةأل ديدارة ئةم بةثَيويستيزانى (KNN)
سةرؤكى ليستى مستةفا) بةإَيز (نةوشيروان

ئةنجامبدات. طؤإان
كةريم شؤخان عةزيز- عادل سازدانى:

ئَيوة تَيإوانينى دةثرسين سةرةتا *
ضؤنة؟ بةئايين سةبارةت

ئاوةدانبووةو -ديارةكوردستانلةكؤنةوة
جياجياء ئاينى كؤمةَلَيك ذياوة، لَي مرؤظى
زؤرينةى بةآلم تَيداذياوة، مةزهةبى جياجياى
زؤرينةى موسوَلمانن، كوردستان خةَلكى
هةر نةك عَيراقيش كوردستانى خةَلكى

سوننةشن. موسوَلمانن،
شانازيية جَيطةى ئَيمة بــؤ ئـــةوةى
سةد لةماوةى كوردا، هاوضةرخى لةمَيذووى
كوردستانى لة بةهيض جؤرَيك رابردووا ساَلى
ئاينَيكى ئاينء لةنَيوان ئاينى ئاذاوةى عَيراقدا
ــةداوة، ــن رووي تائيفى ـــاذاوةى ئ ديــكــةداو 
ئاينانةى ئةو هةموو بةثَيضةوانةوة بةَلكو
ئيسالم، ئاينى دةذين، ثَيكةوة  لةكوردستاندا
لةمةزهةبةكانيشدا يةزيدى، كاكةيي، مةسيحى،
هةموو ئةوانة مةزهةبى سوننة،شيعة، شةبةك،
دووضارى بَيئةوةى  ذياون ثَيكةوة بةتةبايي 
فةزلَيكى ديارة ببنةوة. تائيفى يان ئاينى شةإى
ثَيشةوا بؤ دةطةإَيتةوة ئةمةش طــةورةى
لةكؤمةَلطةى كة ئيسالم ئاينى ئاينييةكانى 
لَيبوردنء بةطيانى خةَلكيان كوردستانيدا

راهَيناوة. ئاينيي قبوَلكردنى يةكتر طيانى
ئةم هةبَيـت، ئَيمةوة بة ثةيوةندى ئةوةى
بةرفراوانة، جوآلنةوةيةكى جوآلنةوةيةى ئَيمة
مةزهةبى ئاينء ئَيمة جوآلنةوةيةى ئةم
ئَيمةدا ريزةكانى لةناو تَيداية، جياوازى
خةَلكَيكىزؤرهةيةكةموسوَلماننءذمارةيةكى
بة ئةوةى هةر نةك (موتةدةيينن) زؤيشيان
(مولتةزيمن) بةَلكو موسوَلمانن، شوناسنامة
ئيسالم ئاينى فةرزةكانى هةموو نوَيذدةكةنء
لةريزةكانىئَيمةدا لةهةمانكاتدا جَيبةجَيدةكةن،
لةناو هةية، كاكةييش يةزيديء مةسيحيء
سوننةمان تَيداية، شيعةمان موسوَلمانةكاندا

تَيداية، شةبةكمان تَيداية.
جوآلنةوةيةك ئَيمة جوآلنةوةيةى ئةم
دامةزرابَيت، وةك ئاين بنضينةى لةسةر نيية 
سياسييةكان، حيزبة رَيكخراوء لة هةندَيك
جوآلنةوةيةكة ئَيمة جوآلنةوةيةى ئةم بةَلكو

(نيشتمان)دامةزراوة. بنضينةى لةسةر
هةموومان نيشتمانةدا لةم ثَيمانواية
برايةتيية ئةويش كؤماندةكاتةوة، شت يةك
هةية برايةتى ضؤن هةروةكو لةنيشتماندا،
برايةتى لةئايندا، هةية برايةتى لةخوَيندندا،
لةبيروباوةإى هةية برايةتى مةزهةبدا، لة هةية
برايةتيية كؤدةكاتةوة ئَيمة ئةوةى سياسيدا،

ئةوانةى هةموو نيشتمانةدا لةم نيشتماندا، لة
دةتوانن جياوازن مةزهةبى ئاينء بة سةر
ثَيكةوةبذينءهةموومافةكانىهاوآلتيبوونيان
كؤمةَلطةيةك وةكو ئَيمة لةهةمانكاتدا هةبَيـت،
موسوَلمانة كؤمةَلطةكةمان زؤرى بةشى كة
بَيئةندازة رَيزى حورمةتء ئَيمة بَيطومان
دةطرينء خؤمان كؤمةَلطةكةى عةقيدةى لة
ئاينى ثيرؤزييةكانى دةكةين، ثةيإةويشى
ثيرؤزن، ئَيمةش لــةالى هةمووى ئيسالم
ئَيمة بؤ ثإوثاطةندانة ئةوجؤرة ئةوكةسانةشى
ئَيمةية، شكاندنى بؤ  ناكةنء  راست دةكةن
بةخؤمةوة ثةيوةندى ئةوةندةى بؤنموونة
هاوإَيكانمان كؤنة لة يةكَيك هةبَيت،
كردبوو من لة ئةوةى طلةيي لةرؤذنامةيةكدا
شتم ئاين دذى ذيانم بةدرَيذايي من كة
لةو يةكَيك ئةمةش دةضَيت لةوة نةنووسيوة،
بكةمةوةو ثشتإاستى من كة رةخنانةبَيت
دذى شتَيكم تةمةنم بةدرَيذايي «من بَلَيم
باوةإم خؤم من ضونكة نةنووسيوة»، ئاين
لة نةتةوايةتى هةستى ئاينىء عةقيدةى واية
نامرَيت، شَيوةيةك بةهيض مرؤظدا دةروونى
ئةزموونى يةكَيتيى سؤظييةت سةلماندى بؤدنيا
نةتةوايةتى، هةستى نة لةناودةبرَيت، دين نة كة
وةكو خؤمان كة لةوةى بَيجطة ئَيمة لةبةرئةوة
كوردستان ئيسالمى  كؤمةَلطةى لة بةشَيك
دينيي عةقيدةى ئيحتيرامى رَيزى دادةنَيين
ماألء لةناو دةطرين، خؤمان هاونيشتمانيانى
لةهةموو ثةيإةوى  خؤشماندا كةسوكارى 
ئةوانةى دةكةين، ئيسالم رَيوشوَينةكانى
دروستدةكةن، بؤئَيمة ثإوثاطةندانة ئةو كة
تؤمةتبارمان ناتوانن لةبةرئةوةية  بَيطومان

رةشمان ئةوةندة مةلةفَيكى بةطةندةَلى، بكةن
دةكةن، عةيبدارمان ديكة شتى لةسةر نييةء
لةبةرئةوةئةوجؤرةقسانةمانبؤهةَلدةبةستن،
كة ئةوةية ئةويش هةية، تر يةكشتى بةآلم
ثَيشةواى ئاينى زانايانى ثَيشةواء ثَيمانخؤشة
وةكو ئةوانيش  بَيطومان بن، اليةك هةموو
ئــازادن كوردستان هاوآلتييةكى هةموو
ض بة يان  حيزبَيك ض بة دةنــط كة ــةوةى ل
مزطةوتء ناشَيت بةآلم دةدةن،  ليستَيك 
بؤ بةكاربهَينن مزطةوت ثيرؤزى مينبةرى
ضؤن هةروةك ئَيمة  حيزبيي، ثإوثاطةندةى 
بَيت، سةربةخؤ زانكؤ ئةوةين اليةنطرى
بَيت، سةربةخؤ ثةروةردة ئةوةين اليةنطرى
سةربةخؤبن، قوتابخانةكان ئةوةين اليةنطرى
مزطةوتةكان، هةموو كة ئةوةشين اليةنطرى
زانايان، يةكَيتيى ئاينى، مامؤستايانى ئةوقاف،
ــن دوورب سةربةخؤبنء هةموو ئةمانة
هةندَيك ئَيستا وةك حيزبى، لةدةستتَيوةردانى
بةداخةوة، مةالكان بةكاردَينن دةيكةن، اليةن
ثياوانى زؤرى ذمارةيةكى مَيذوو بةدرَيذايي
بوون، كؤمةأل ثَيشإةوى ثَيشةواو ئاينى 
دةسةآلت زةمةنيش بةدرَيذايي لةهةمانكاتدا
كةس هةندَيك ئاينيدا زانايانى لةناو توانيويةتى
بةكورتى بؤبكةن، ريكالميان بؤئةوةى بكإَيت

السالطني). (وعاض ناون ناويان ئةوانةى
ثةيوةنديى بة سةبارةت ضؤنة بؤضوونتان *

ئاين؟ سياسةتء
-ثَيمانوايةئاين رؤَلَيكى طرنطىهةيةلةروى
لة ثةروةردةكردنى كؤمةآليةتييةوة بةتايبةت
هةية طةورةى رؤَلَيكى ئاين هةروةك مرؤظدا،
لةكاروبارىسياسيدا(نةكبةماناىحيزبايةتى)،
بةشَيكن ئاينيى زاناى مزطةوت، مةالى بةَلكو
لةكؤمةأل، هةمووئةوطيروطرفتانةىلة كؤمةَلدا

ئابوورىء قةيرانة ئةو هةموو ثَيشةوة، دَيتة
ثَيشةوة، دَينة كؤمةآليةتىءرؤشنبيرييانةىكة
دةزطاى ئةوة  لةبةر دةطرَيتةوة  ئةوانيش 
كؤبوونةوةى شوَينى دةبَيت مزطةوت ئاينيى،
بؤ تةنيا لَيبكرَيت واى نابَيت بَيت، هةموومان
ئةوة ضونكة دياريكراوبَيت، سياسى اليةنَيكى
هؤى كؤبكاتةوة دةبَيتة ئةوةى خةَلك لةباتى
ثَيمانواية خةَلكدا، لةناو ناكؤكى دروستبوونى
هةبَيت طرنطى رؤَلى مزطةوت دةبَيـت كة
سياسيى كؤمةآليةتىء لةثةروةردةكردنى
ياخود نا، حيزبايةتيدا الى بة بةآلم خةَلكدا، 
بؤاليةنَيكى دياريكراو، مزطةوت تةرخانكردنى
كؤبوونةوةى شوَينى دةبَيت مزطةوت بةَلكو

اليةن. يةك نةك بَبت، هةموان
كة دةبين ئــةوة طوَيبيستى ــة رؤذان  *
بةسةر كودةتا دةيةوَيت طؤإان بزوتنةوةى
ضيية؟ ئةوة بؤ ئَيوة وةآلمى بكات، حكومةتدا

ئةم قسةيةدةكات ئةوةى بةبؤضوونى من -
نيية، شارةزاييةكى هيض سياسيدا لةزانستى
سوثادةكرَيت، دةبَيت سوثا ضونكة كودةتا بة
بةسةر دةستبطرَيت تاريكدا لةشةوَيكى بإوات
راطةياندندا، بةآلم دةزطاى كؤشكى كؤماريء
ضةكدارمان هَيزى نة هةيةو نةسوثامان ئَيمة

هةية.
ئَيمة بكةين، كودةتا نامانةوَيت ئَيمة
بةهيض طؤإينيش بكةينء طؤإين دةمانةوَيت
نيية، كودةتا  روخــانــدنء ماناى جؤرَيك
لةشَيوةى بكةين طؤإين دةمانةوَيـت ئَيمة
دةمانةوَيت حوكمإانيدا، بةإَيوةبردنى
بكةين طؤإين ثةرلةمانداء لة بكةين طؤإين
طؤإين دةمانةوَيت وةزيراندا، ئةنجومةنى لة

دامودةزطاكانى لةهةموو  لةدادطاو  بكةين
بةرةو باشتر، كوردستاندا حكومةتى هةرَيمى
بير ناكةينةوة لةروخاندن بير هةرطيز ئَيمة
لَيدةكةينةوة بيرى ئةوةى ناكةينةوة، لةتَيكدان
باسمكرد هــةروةك باشتر، بــةرةو طؤإينة
ديارة بة كودةتا ئَيمة تؤمةتبارةكان ئةوانةى

نين. سياسى كاروبارى شارةزاى
ئَيوة ثاأل دةخرَيتة ئةوة ثإوثاطةندةى *
سلَيمانيضَيتى ناوضةطةرَيتىء طــؤإان كة 

ضيية؟ ئَيوة دةكات،وةآلمى
بيرخستمةوة، شتَيكى ثرسيارة ئةم -
قسةو ئةم دوهةمة جارى ئةمة بةداخةوة
كة ئةم يةكةم جارى دةكرَيت، من لةطةأل باسة
خولى دوهةمى لةطةرمةى ثرسيارة لةمنكراوة،
(كةريم كاك ئةوكاتة بوو، ناوخؤدا شةإى
يان سةرثةرشتيار رةحمةتى  عوسماني)
كة طةلى كوردستان لة تةلةفزيؤنى بَيذةربوو
بؤالى هات ئةو دةكرد، ثةخشى لةهةولَيرةوة
من طواية  كة  لَيكردم ثرسيارى هةمان  منء 
وةآلمم موقةدةسة) من كوَيي ( هةولَير وتبَيتم
لة وةآلمةكةشم راست نييةء ئةوة كة دايةوة
لةكوردستاني كوردستانء طةلي تةلةفزيؤني
دةيةوَيت هةركةس بآلوبووةتةوة، نوَيشدا
بؤية بيبينَيت، نوَي كوردستاني لة بضَيت با
قسة ساَلة هةموو ئةم لةدواى سةيرة بةالمةوة

دةكةنةوة. دووبارة
بةَلكو ئَيمة  ناكةين، ناوضةطةرَيتى  ئَيمة نةك
ئَيستاودوارؤءذيش، جوآلنةوةيةكىسياسين،
هةركةس تَيمانثةإاندووة، هةية شت كؤمةَلَيك
قةبيلةمان بنةماَلةو ناوضةو سنوورى ئَيمة لة
كة فراوانتر زؤر سنوورَيكى تَيثةإاندووة،
كؤماندةكاتةوة، كورد، نةتةوةى ثَييدةوترَيت
لةقةبى لةئَيمة  كةسَيك هيض هةربؤية 

ئَيمة نا ئةطةر هةَلنةطرتووة، عةشيرةتمان
يان خؤمان بنةماَلةكةى  لةقةبى دةمانتوانى 
بووة هةمان لةبنجوبنةواندا عةشيرةتةى ئةو
شانازى كة كةس  هةندَيك  وةك  هةَلبطرين، 
ئَيمة عةشيرةتةكةيةوة، لةقةبى بة دةكات
شار بؤ تَيثةإيوين لةطوند لةناوضةطةريشدا
سنوورَيكى بؤ  تَيثةإيوين لةشاريشةوة 
ئةويش نيشتمان، ثَييدةوترَيـت كة فراوانتر
كوردستانيى بة خؤمان ئَيمة كوردستانة،
طلةيي كة كةسانَيك ناوضةطةر، نةك دةزانين
كة بابإؤن ناوضةطةريي لةسةر دةكةن لةئَيمة
دَييةكى بةناوى لةقةبةكانيان ئَيستة تاوةكو
شارَيكةوةيةء بةناوى ياخود بضوكةوةية،
بنةماَلةو هةر ثَيوةدةكةن، ئَيمة نةك شانازى
بؤ سنوورى قةبيلةو عةشيرةتمانتَيثةإاندووة
سنوورى هــةر نــةك ــورد، ك نةتةوايةتى
بؤ تَيثةإاندووة، شارمان شارؤضكةو طوندو
كوردستانة، ناوى  كة طةورةتر  نيشتمانَيكى 
ناوخؤيي ملمالنَيى ــاوازىء ــي ج بةَلكو
ملمالنَييةى ئةو تَيثةإاندووة،... حيزبييشمان
سياسيية سيستمى تَيكإاى لةطةأل هةمانة ئَيمة
ئَيمةبةهةمووشَيوةيةك كةواتة لةكوردستاندا،
دةرةوة، ناوضةطةرى دةرضوينةتة سنوورى لة
نةتةوةى ناوى كة سنوورَيكةو ناو ضوينةتة
سنوورَيك كوردستانة. كوردوءنيشتمانى

كوردستانة. هةرَيمى كةناوى
بؤضى بيروبؤضوونىئَيوةية، ئةمة *ئةطةر

دةكرَين؟ تؤمةتبار بةناوضةطةرَيتى ئةوةندة
سياسيى لةفةلسةفةى بةشَيكة ئةوة -
هةموو كة نيية بةوة باوةإمان ئَيمة حوكم،
لةدةستى كؤبكرَينةوة ــان ــةك دةســةآلت

ضةند لةدةستى يان وةزيراندا، ئةنجومةنى
هةموو نيية كة بةوة باوةإمان كةسَيكدا، ئَيمة
كوردستان سةرتاسةرى ئيدارييةكانى يةكة
لة بن كةسَيك ضةند دةستى ضــاوةإوانــى

ثايتةخت يان ناوةند.
 لةبةإَيوةبردندا دووجؤرة بةإَيوبردنهةية 
ثَييدةوترَيت ستونى كة يةكةم: بةإَيوةبردنَيك
بةإَيوةبردنَيكيش عةموودى) ياخود(ئيدارةى
واتة ئاسؤيي بةإَيوةبردنى ثَييدةوترَيت هةية
هةموو ستونيدا ئيدارةى لة ئوفوقى) (ئيدارةى
دةإؤن، مةركةزييةتدا بةالى دةسةآلتةكان
بةإَيوةبةرى ناوةند، بؤنمونة ئةطةر بةرةو واتة
طشتيى قوتابخانةيةك ويستى تةوالَيتَيكى كضان
بنووسَيت بؤ دروستبكات دةبَيت يان كوإان
خؤىء ثارَيزطاكةى لة  طشتيى  بةإَيوةبةرى
لة وةزيــرانء ئةنجومةنى بؤ بضَيت لةوَيوة
ضةند بؤ بإوات وةزيرانيشةوة ئةنجومةنى
ئةمة دةدرَيت، لةسةر بإيارى تا تر شوَينَيكى
ئيدارةي بةإَيوةبردنى سادةى زؤر نمونةيةكى
دةسةآلتةكانء كةهةموو لةوآلتدا عةمودية
لةدةستى دةسةآلت سامانء دابةشكردنى
كةسَيكدا لةدةستى يان كةمدا كةسَيكى ضةند
ئيدارةى ئةمةوة، بةثَيضةوانةى كؤبكرَيتةوةء
دةسةآلتة سامانء دابةشكردنى ئاسؤيي
اليةنطرى لةكؤنةوة ئَيمة ثارَيزطاكاندا، بةسةر
كوردستان، ثارَيزطاكانى كة بوين ئــةوة
ئةمانة هةموو سلَيمانى، دهــؤك، هةولَير،
داراييان ئيدارىء ياساييء دةسةآلتى ضةندين
بة خؤيان ئيشةكانى بتوانن بؤئةوةى هةبَيـت
كة ئةوةى بةإَيوةبةرن، شكَلَيكى المةركةزيي
باسمكردثةيوةندىبةفةلسةفةىحوكمإانييء

هةية. المةركةزييةوة فةلسةفةى
ثةرلةمانَيكمان كة ئةوةين اليةنطرى ئَيمة

مستةفا: نةوشيروان

ياساييء ئيداريىء داراييان هةبَيت دةسةآلتى ضةندين هةولَير، دهؤك، سلَيمانى، ثارَيزطاكانى بووين ئةوة اليةنطرى لةكؤنةوة ئَيمة

ثارتين كاديرىيةكَيتىء ئةوانةىكة ئَيمةهةموو

خؤشةويستىخؤماندةزانين براو بةهاوسةنطةرو

لةهةمووئاستةكاندا

لةم

دةزطايانةى
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ئيمتيازاتيان

لةناو كة هةية
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خةمةكانى

خةَلكيان

بيردةضَيتةوة،
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لة مــةحــمــود، فــةتــاح ــاز  ــب رَي د. 
نوَينةري كة طؤإان ليستي كانديدةكاني
ديـــدارةي ــةم ل هةَلةبجةية، ــاري  ش
بةو دةكــات ئاماذة ــؤإان)دا ــةرةوط (ب
شارةكةي بةرامبةر كةمتةرخةمييانةي
كوردييةوة، دةسةآلتي لةاليةن كراوة
بةرنامةيةي بةو باسلةوةدةكات هةروةها
طَيإانةوةي بؤ  هةيةتي طؤإان  ليستي

ئةو شارة. طرنطي بؤ

حكومةتى تؤ راى  بة بةرةوطؤإان: 
كردووة؟ هةَلةبجة بؤ ضى هةرَيم

مؤركَيكة سيماو هةَلةبجة  شارى *
قوربانييةكى خاوةنى  كوردستانء  بؤ
قوربانييةش هةموو لةو جطة زؤرة،
كوردستانيية، شارَيكى هةَلةبجة
طةشتوطوزارىء مَيذوويىء شارَيكى
كَيشةى بازرطانيية، كشتووكاَلىء
خاوةنى ئَيمة كــة  ــة، ــةوةي ئ طـــةورة 
تائَيستا بيرناكاتةوة، حكومةتَيكين
لَينةداوةتةوةء ئاوإى هةرَيم حكومةتى
هةقبوو كاتَيكدا لة  خستووة،  ثشتطوَيى
بة زؤريان خزمةتَيكى دةسةآلتداران
شارةكة واقيعى ئةطةر بكرداية، شارةكة
بَيخزمةتةو شارَيكى كة دةزانين ببينين
دةوَلةتانى لة ثَيمواية ثشتطوَيخراوة،
خَيرخوازييةكان رَيكخراوة  دنياو
بةناوى سامانيان ثارةء  زؤر بإَيكى
هَيندةى كةضى وةرطرتووة، هةَلةبجةوة
لة ــداران  دةســةآلت كة ثارةيةى ئةو 
شتيان كؤيانكردووةتةوة خَيرخوازان

نةكردووة. ناوضةكة بؤ
بَيزارى تــووإةيــىء ــؤإان: ــةرةوط ب
رادةي طةيشتة هةَلةبجةييةكان
ئةمة شةهيدان، مؤنؤمَينتى سووتاندنى
شارةكة ثشتطوَيخستنى سةلمَينةرى

نيية؟

دةسةآلت كة هةَلةبجةيةى ئةو *
هةَلةبجةية ئةو  ئــةوة ــات، دةك باسي 
هةَلةبجة خةَلكى ــو  وةك ئَيمة  نيية،
دابنيشين دةســةآلت لةطةأل ئامادةين
كراون، شارة لةو ثرؤذانةى ئةو بزانين
حكومةت، هى يان خَيرخوازانة،  هي
كتَيبخانةيةك تةنيا  هةَلةبجةدا  لة
شارةكة دةوَلةمةندَيكى ئةويش هةية،

كردوويةتى.
كيميابارانكردنى لة جطة بةرةوطؤإان:
بة هةَلةبجة دانيشتووى هــةزار  (٥)
بةركةوتووى هةزاران كيميايى، ضةكى
ضارةسةر بةبَي  هةيةو  ضةكة  ئــةو
شةرمةزاريية مايةى ئةمة ماونةتةوة،

حكومةت؟ بؤ
ذمارةيةكى تائَيستا  بةداخةوة  *
كيميايى ضــةكــى ــدارى  ــن ــري ب زؤر 
حكومةتيش ــةنء ه هــةَلــةبــجــةدا لــة 
كاتَيكدا لة نةكردوون، بؤ ضارةسةرى
ضارةسةرى هةرَيم حكومةتى دةبوو
بؤ تايبةتى نةخؤشخانةى بكردنايةو
حكومةتة ئةم بةآلم دروستبكردناية،

بةَلكو حكومةتى نيية، حكومةتى خةَلك
دةسةآلت كةسَيكةء ضةند بنةماَلةء ضةند
دةوَلةمةندكردنى بؤ بةكاردةهَينن

خةَلك. خزمةتكردنى بؤ نةك خؤيان
حكومى بةرثرسانى بــةرةوطــؤإان:
بة هةَلبذاردندا بانطةشةى  كاتى لة
كردووة، زؤرمان شتى دةَلَين، منةتةوة

دةكةن؟ بؤضى ئةمة ئايا
دةيكةن، دةســةآلتــداران ئــةوةى  *
كإينء بؤ هةَلةبجةية بةكارهَينانى
ضؤن وةك ـــط، دةن ــةوةى ــردن ــؤك ك
دةنط، كإينى  بؤ بةكاردةهَينن ئةنفال 
هةَلةبجة ئَيستادا لة ــداران دةســةآلت
هةستء راكَيشانى بؤ بةكاردةهَينن
من خؤياندا، ــةالى ب خةَلك ــؤزى  س
بابَين دةَلَيم، كوردستان خةَلكى بة
ئةوكاتة بــكــةن، هةَلةبجة ســةيــرى
دةسةآلتة ئةم كة بؤياندةردةكةوَيت،
ئاست لة  ــردووةء ك هةَلةبجة بؤ ضى 

بووة؟. خةَلكدا خزمةتكردنى
تا ضةند تؤ بؤضوونى بة بةرةو طؤإان:
ثارتى هةردوو بةرثرسانى سةردانى

بانطةشةء بؤ ئَيستادا لة دةسةآلتدار
ناوضةكةية؟ خةَلكى ضةواشةكردنى

دةسةآلتدارانى بؤضى دةثرسم من *
هةَلبذاردندا لةكاتى تةنيا كوردستان
دةسةآلتداران دةكةن، هةَلةبجة سةردانى
هةَلةبجة كؤبوونةوة دةرةوةى شارى لة
بَلَييت وةك دةكةن، خةَلكةكةى لةطةأل
نيية، كوردستانى شارَيكى  هةَلةبجة
نيية، خزمةتكردن بؤ  سةردانةكانيان
هةندَيك كة دَينة هةَلةبجة ئةوة بؤ بةَلكو

بكإن. دةنط
خةَلكى ــت دةوتــرَي ــؤإان:  ــةرةوط ب
ضيتر تَيطةيشتووترة، كة لةوة هةَلةبجة 
ئةمة هةَليانبخةَلةتَينن، دةسةآلتداران

تاضةند راستة؟
تَيطةيشتووة، لةوة هةَلةبجة خةَلكى *
شارةكةى بة بةَلَينانةى دةسةآلت ئةو كة
حوكم، لةسةر  مانةوةيانة  تةنيا  دةدات، 
هةَلةبجة خةَلك، خزمةتكردنى نةك
تؤَلةى دةنطدان  سندوقى بة ئةمجارة 
لةو دةسةآلتدارانةى كة دةكاتةوة، خؤى
تايبةتى مةبةستى بؤ شارةكةيان ناوى
ئامادةنين هةَلةبجة خةَلكى بةكارهَيناوة،
كة كةسانَيك بة بفرؤشن خؤيان دةنطى

دروستكردووة. واقيعةيان ئةم
ضؤن هةَلةبجة خةَلكى بةرةوطؤإان:

دةكةن؟ طؤإان ليستى لة ثَيشوازى
خةَلكى كة  لةوةى دَلنياين  ئَيمة  *
بإياريانداوة طؤإانداية لةطةأل هةَلةبجة
بكةنء ــؤإان ط ليستى لة ثشتطيرى
طــؤإان ليستى كة دَلنياين، ــةوةش ل
لة دةهَينَيت بةدةست باش دةنطَيكى

هةَلةبجةدا.
وةكوخؤيانباسيدةكةن، بةرةوطؤإان:
ضى ناوضةكةتان بؤ بةرثرسان سةردانى
ئَيوة؟ بؤ بةدةستدةهَينَيت دةستكةوتَيك
بؤ ــان ــردةك ــةرك س ــى  ــةردان س  *
ضونكة ئَيمة، دةستكةوت نيية بؤ ناوضةكة
ساَلدا ضوار ماوةى لة سةركردةيةك
بة منةت ئيتر بة بَيتة هةَلةبجة، جارَيك
بكةن، ئةوة  باسى بفرؤشنةوةو خةَلكى 

هةر يــان كؤمار ــةرؤك س ســةردانــى
مَيذوويية رؤذَيكى  ديكة بةرثرسَيكى 
ئةطةر هةَلةبجييةكان، سةركردةيةك بؤ
رؤذَيك هةموو  دةبَيت  بَيت،  سةركردة 

خةَلكدا بَيت. لةطةأل موعاناتةكانى
ثةرلةمان، ضوونة  كة بةرةطؤإان: 
كوردستان خةَلكى بؤ ضى دةتوانن

بكةن؟
حكومةتء لة ثَيمانواية ئَيمة *
هةية، طةورة كَيشةى كؤمةَلَيك ثةرلةمان
بةآلم هةية،  ثةرلةمانمان  ئَيمة  راستة 
تةنيا ثةرلةمانةى ئةو ثةرلةمانَيك، ض
بة بدات شةرعيةت كة ئةوةية كارى
دياريكراو، حيزبَيكى ضةند بإيارةكانى
كؤمةَلَيك ثةرلةمان دةضينة كة ئَيمة
سةرشانمان، دةكةوَيتة طرنط ئةركى
بةرذوةندى لة كة دةستوور داإشتنى
لة نةك بَيت، كوردستاندا خةَلكى هةموو
دياريكراو خةَلكى كؤمةَلَيك بةرذوةندى
ئَيمة كارةكانى يةكَيكي ديكة لة دانرابَيت،
هةرَيم، بودجةى ثةسةندكردنى لة بريتيية
ضاودَيريكردنى مةسةلةى هةروةها
يةكَيكى حكومةت كــاروبــارةكــانــى
ئَيمة ليستةكةمان،  كارةكانى  لة ديكةية 
دروستبكةين، ثةرلةمانَيك دةمانةوَيت

بَيت. ميللةت نوَينةرى كة

خؤى دةكاتةوة» دةنطدان تؤَلةى بة سندوقى «هةَلةبجة ئةمجارة

بفرؤشن خؤيان دةنطى ئامادةنين هةلَةبجة خةلَكى
دروستكردووة واقيعةيان ئةم كة كةسانَيك بة

ثشتيوان سةعدولَآل

ثرؤفايل:

لة مةحمود، فةتاح رَيباز د.
شارى هةَلةبجة لة (١٩٨١) ساَلى

دايكبووة. لة
كوردايةتييةوة بــةهــؤى
ساَلَيك ضةند بؤ  خَيزانةكةى

بوون. ئَيران ئاوارةى
ثزيشكيية كؤلَيذى دةرضووى

وةك طؤإانة ليستى كانديداى
هةَلةبجة. شارى نوَينةرى

كوردستان كاسبكاراني سةنديكاي (٧/١٤) رؤذي
لقيهةَلةبجة،ئاطاداريسةرجةمكاسبكارةكانيشاري
مةبةستي وةرطرتني بة كة دةكات هةَلةبجةى كردةوة
ناوضةي زةويية تةرخانكراوةكاني ناونيشاني ذمارةء
ئةحمةد (ئامادةيي هؤَلي  لة هةَلةبجة  بازرطاني
كؤبوونةوةكةيان دواتر ئامادةبن، بةآلم موختارجاف)

هةَلبذاردن. بانطةشةي كؤبوونةوةي دةكرَيتة
بة كؤبوونةوةكة ئامادةبوواني لة يةكَيك
ماوةيةكيزؤرةبإياردراوة (بةرةوطؤإان)يراطةياند:
هةَلةبجة لة نوآ ثيشةسازي ناوضةي زةوييةكاني كة
تيروثشك بة بةرفراواندا كؤبوونةوةيةكي لة
دةكرد ئةوةمان بةسةرمانداء ضاوةإَيي دابةشبكرَيت
تةنيا كؤيانكردينةوة كاتَيك بكةنةوة، بةآلم ئاطادارمان
بة بدةين دةنط بؤئةوةي ثَيشكةشكردين وتاريان

كوردستاني. ليستي
بةرثرسي بةشارةتي، فازيل كؤبوونةوةكةدا لة
سةرؤكي شارةواني كةريم، ثارتيء خدر (١٢)ي لقي
هةَلةبجةي لقي بةرثرسي رابة، ئةنوةري هةَلةبجةء
كوردستاني، ليستي كانديدي كاسبكارانء كؤمةَلةي
دانيشتنةكة بة كؤتاييان ثَيشكةشكردووةء وتاريان
كؤبوونةوةكة مةبةستي باسي بَيئةوةي بة هَيناوة

بكةن.

راپهإين ــهري دهڤ ــي الوان لهگهنجان و ده ستهيهك
مانگه ئهم  ٢٥ي رؤژي دهكهن كوردستان لهخهَلكي داوا
رهخنه گهندهَلكارانو بهرهنگاربونهوهي رؤژي بكهنه
بؤ يهكَيتي گشتي سكرتَيري تاَلهباني جهالل له سهردانهكهي

دهگرن. دهڤهرهكهيان
راپهإين الوانــهي گهنجو ئــهو له بهياننامهيهكدا،
سهرؤك كه تاَلهباني رؤژي رابردودا «لهچه ند رايانگه ياندوه،
كردوهو دهڤهره كهياني سهرداني  عَيراقيشه كؤماري
دهروازهي به گهيشتني لهگهَل پَييانوابو ناوچهكه خهَلكي
پَيش دهوهستاندو ئوتؤمبيلهكاني كارواني چوارقوإنه،
قوإنهدا چوار دوإياني روخاوهكهي پرده بهسه ر ئهوهي
تهنيا درَيژييهكه ي كه پردهي دهكرد ئهو سهيريكي رهتببَيت،

روخاوهو  الفاوهوه بههؤي وه ساَلي ٢٠٠٦ له ٣٠ مهتره و
رَيگايه تاكه پرده ئهو كاتيكدا له نه كراوه تهوه چاك ئيستا تا

كوردستان ناوچهكاني ههمو به راپهرين دهڤــه ري كه 
رانيه شاري بؤ گهيشتني  لهكه َل جگهلهوهش دهبهستَيتهوه،
راپهإين دهكاتو رؤژي يهكهم شههيداني  سهرداني گؤإي
پيرؤزيان مهزاري سهر دهخسته ريزلَيناني گوَلي چهپكه
راپهإيني رؤژي يه كهم شه هيداني ماَلي سهرداني دواتر
گهيشتنيشيبؤشاريقةآلدزآ كاتيك دهكردلهرانيهولهگهَل
گوَلَيكيشي چهپكه تَيدهپهإي قةآلدزَيدا گؤإستاني سهر به
 ١٩٧٤ بؤردوماني ساَلي شههيداني مه زاري دادهنا لهسهر
ئهم رؤشنبيراني  سهرسوإماني  و داخ  جَيگاي بةآلم 
سهرؤكي جَيگري ئَيستادا له تاَلهباني كه جهالل ناوچهيه يه
ئهوهي سهرداني لهجياتي ئينترناشناله إَيكخراوي سؤسيال
چه پكهگوَل بكاتو ناوچهيه ئهم رؤشهنبيرييهكاني ناوهنده
بةآلم بكات ده ڤهرهكه يان به خهَلكي پَيشكهش خؤيدا لهگه َل
دور رَيكخراوهكهيانو خؤيانو دروشمه كاني بهپَيچهوانهي
دهمانچه چهپكهگوَل لهجياتي مرؤڤايهتي  بههايهكي ههمو له

دهبهخشَيتهوه».

كهبؤ سهردانهكهيدا له كهتاَله باني ئاشكراشيانكردوه،
ههزار سه دان پارتي،  يهكَيتيو ليستهكهي بؤ  بانگهشهبو
كوردستان ههرَيمي روتي رهش و خهَلكي لهپارهي دؤالري
الوانه گهنجو ئهو بهوته ي لهكاتَيكدا ئهمه بهخشيوهتهوه،
وَالته، ئهم ساماني پهخشانكردني تهخشانو لهجياتي 
بؤ شههيداني مؤنؤمَينتَيكي وهفايهك وهكو تاَلهباني ده بوايه
 ١٩٩١/٣/٥ رؤژي كه  دروستبكردايه راپهإين رؤژي يهكهم
بهعس داپَلؤسَينهرهكاني دهزگا سه ر بؤ ههَلمهتيان لهكاتي

شههيدبون.
ههمان به ههر دهكــهن، دهڤهرهكه لهخهَلكي داواش
رؤژي لهبهياني  سهر ٨ي سهعات حهماسهوه  گإوتينو
بــإؤنو  دهنــگــدان سندوقهكاني ــه ره و ب  ٢٠٠٩/٧/٢٥
بخهنه ناإهزايهتيان ده نگي شارستانيانه بهشَيوه يهكي
ههَلهاتني بؤ پَيشهنگ به ببن دهنگدانهوهو سندوقي
له دهستي كوردستان رزگاركردني ئازادييو تري خؤرَيكي

گهندهَلكاران.

بةكاردةهيَنرَين هةلَبذاردن بانطةشةي بؤ هةلَةبجة كاسبكاراني

راثهإين: دهظهري  الواني و لهطهنجان دهستهيه ك

دهبهخشيَتهوه دهمانچه چهپكهگوَل، پَيشكهشكردني لهباتي تالَهباني

عومةر بةرهةم

طؤإان  بةرةو  

لهشاری جه ماوهريی ئاههنگَيكی گؤِران ليستی ئةمأؤ

ههلَهبجه رَيكدهخات

ئاههنگَيكی ئةمإؤ بِرياره گؤِران، لهليستی پشتيوانی بؤ

بهإَيوهدةضَيت. ههَلة بجه لهشاری جهماوهريی

بينای لهنزيك پاشنيوهإؤ ٥ی لهسهعات ئاههنگه

تيايدا دهستپَيدهكات و ههَلهبجه منداآلنی كازيوه ی

دهخوَينَيتهوهو په خشان وتــارو سهنگاوی فه رهاد

ثَيدةهَينرَيت. كؤتايی ههَلپهإكَي بهگؤرانیو

گؤإان ليستی بانگهشهی بنكهی لهاليهن ئاههنگهكه 

سازدهكرَيت. لهههَلهبجه
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لة مــةحــمــود، فــةتــاح ــاز  ــب رَي د. 
نوَينةري كة طؤإان ليستي كانديدةكاني
ديـــدارةي ــةم ل هةَلةبجةية، ــاري  ش
بةو دةكــات ئاماذة ــؤإان)دا ــةرةوط (ب
شارةكةي بةرامبةر كةمتةرخةمييانةي
كوردييةوة، دةسةآلتي لةاليةن كراوة
بةرنامةيةي بةو باسلةوةدةكات هةروةها
طَيإانةوةي بؤ  هةيةتي طؤإان  ليستي

ئةو شارة. طرنطي بؤ

حكومةتى تؤ راى  بة بةرةوطؤإان: 
كردووة؟ هةَلةبجة بؤ ضى هةرَيم

مؤركَيكة سيماو هةَلةبجة  شارى *
قوربانييةكى خاوةنى  كوردستانء  بؤ
قوربانييةش هةموو لةو جطة زؤرة،
كوردستانيية، شارَيكى هةَلةبجة
طةشتوطوزارىء مَيذوويىء شارَيكى
كَيشةى بازرطانيية، كشتووكاَلىء
خاوةنى ئَيمة كــة  ــة، ــةوةي ئ طـــةورة 
تائَيستا بيرناكاتةوة، حكومةتَيكين
لَينةداوةتةوةء ئاوإى هةرَيم حكومةتى
هةقبوو كاتَيكدا لة  خستووة،  ثشتطوَيى
بة زؤريان خزمةتَيكى دةسةآلتداران
شارةكة واقيعى ئةطةر بكرداية، شارةكة
بَيخزمةتةو شارَيكى كة دةزانين ببينين
دةوَلةتانى لة ثَيمواية ثشتطوَيخراوة،
خَيرخوازييةكان رَيكخراوة  دنياو
بةناوى سامانيان ثارةء  زؤر بإَيكى
هَيندةى كةضى وةرطرتووة، هةَلةبجةوة
لة ــداران  دةســةآلت كة ثارةيةى ئةو 
شتيان كؤيانكردووةتةوة خَيرخوازان

نةكردووة. ناوضةكة بؤ
بَيزارى تــووإةيــىء ــؤإان: ــةرةوط ب
رادةي طةيشتة هةَلةبجةييةكان
ئةمة شةهيدان، مؤنؤمَينتى سووتاندنى
شارةكة ثشتطوَيخستنى سةلمَينةرى

نيية؟

دةسةآلت كة هةَلةبجةيةى ئةو *
هةَلةبجةية ئةو  ئــةوة ــات، دةك باسي 
هةَلةبجة خةَلكى ــو  وةك ئَيمة  نيية،
دابنيشين دةســةآلت لةطةأل ئامادةين
كراون، شارة لةو ثرؤذانةى ئةو بزانين
حكومةت، هى يان خَيرخوازانة،  هي
كتَيبخانةيةك تةنيا  هةَلةبجةدا  لة
شارةكة دةوَلةمةندَيكى ئةويش هةية،

كردوويةتى.
كيميابارانكردنى لة جطة بةرةوطؤإان:
بة هةَلةبجة دانيشتووى هــةزار  (٥)
بةركةوتووى هةزاران كيميايى، ضةكى
ضارةسةر بةبَي  هةيةو  ضةكة  ئــةو
شةرمةزاريية مايةى ئةمة ماونةتةوة،

حكومةت؟ بؤ
ذمارةيةكى تائَيستا  بةداخةوة  *
كيميايى ضــةكــى ــدارى  ــن ــري ب زؤر 
حكومةتيش ــةنء ه هــةَلــةبــجــةدا لــة 
كاتَيكدا لة نةكردوون، بؤ ضارةسةرى
ضارةسةرى هةرَيم حكومةتى دةبوو
بؤ تايبةتى نةخؤشخانةى بكردنايةو
حكومةتة ئةم بةآلم دروستبكردناية،

بةَلكو حكومةتى نيية، حكومةتى خةَلك
دةسةآلت كةسَيكةء ضةند بنةماَلةء ضةند
دةوَلةمةندكردنى بؤ بةكاردةهَينن

خةَلك. خزمةتكردنى بؤ نةك خؤيان
حكومى بةرثرسانى بــةرةوطــؤإان:
بة هةَلبذاردندا بانطةشةى  كاتى لة
كردووة، زؤرمان شتى دةَلَين، منةتةوة

دةكةن؟ بؤضى ئةمة ئايا
دةيكةن، دةســةآلتــداران ئــةوةى  *
كإينء بؤ هةَلةبجةية بةكارهَينانى
ضؤن وةك ـــط، دةن ــةوةى ــردن ــؤك ك
دةنط، كإينى  بؤ بةكاردةهَينن ئةنفال 
هةَلةبجة ئَيستادا لة ــداران دةســةآلت
هةستء راكَيشانى بؤ بةكاردةهَينن
من خؤياندا، ــةالى ب خةَلك ــؤزى  س
بابَين دةَلَيم، كوردستان خةَلكى بة
ئةوكاتة بــكــةن، هةَلةبجة ســةيــرى
دةسةآلتة ئةم كة بؤياندةردةكةوَيت،
ئاست لة  ــردووةء ك هةَلةبجة بؤ ضى 

بووة؟. خةَلكدا خزمةتكردنى
تا ضةند تؤ بؤضوونى بة بةرةو طؤإان:
ثارتى هةردوو بةرثرسانى سةردانى

بانطةشةء بؤ ئَيستادا لة دةسةآلتدار
ناوضةكةية؟ خةَلكى ضةواشةكردنى

دةسةآلتدارانى بؤضى دةثرسم من *
هةَلبذاردندا لةكاتى تةنيا كوردستان
دةسةآلتداران دةكةن، هةَلةبجة سةردانى
هةَلةبجة كؤبوونةوة دةرةوةى شارى لة
بَلَييت وةك دةكةن، خةَلكةكةى لةطةأل
نيية، كوردستانى شارَيكى  هةَلةبجة
نيية، خزمةتكردن بؤ  سةردانةكانيان
هةندَيك كة دَينة هةَلةبجة ئةوة بؤ بةَلكو

بكإن. دةنط
خةَلكى ــت دةوتــرَي ــؤإان:  ــةرةوط ب
ضيتر تَيطةيشتووترة، كة لةوة هةَلةبجة 
ئةمة هةَليانبخةَلةتَينن، دةسةآلتداران

تاضةند راستة؟
تَيطةيشتووة، لةوة هةَلةبجة خةَلكى *
شارةكةى بة بةَلَينانةى دةسةآلت ئةو كة
حوكم، لةسةر  مانةوةيانة  تةنيا  دةدات، 
هةَلةبجة خةَلك، خزمةتكردنى نةك
تؤَلةى دةنطدان  سندوقى بة ئةمجارة 
لةو دةسةآلتدارانةى كة دةكاتةوة، خؤى
تايبةتى مةبةستى بؤ شارةكةيان ناوى
ئامادةنين هةَلةبجة خةَلكى بةكارهَيناوة،
كة كةسانَيك بة بفرؤشن خؤيان دةنطى

دروستكردووة. واقيعةيان ئةم
ضؤن هةَلةبجة خةَلكى بةرةوطؤإان:

دةكةن؟ طؤإان ليستى لة ثَيشوازى
خةَلكى كة  لةوةى دَلنياين  ئَيمة  *
بإياريانداوة طؤإانداية لةطةأل هةَلةبجة
بكةنء ــؤإان ط ليستى لة ثشتطيرى
طــؤإان ليستى كة دَلنياين، ــةوةش ل
لة دةهَينَيت بةدةست باش دةنطَيكى

هةَلةبجةدا.
وةكوخؤيانباسيدةكةن، بةرةوطؤإان:
ضى ناوضةكةتان بؤ بةرثرسان سةردانى
ئَيوة؟ بؤ بةدةستدةهَينَيت دةستكةوتَيك
بؤ ــان ــردةك ــةرك س ــى  ــةردان س  *
ضونكة ئَيمة، دةستكةوت نيية بؤ ناوضةكة
ساَلدا ضوار ماوةى لة سةركردةيةك
بة منةت ئيتر بة بَيتة هةَلةبجة، جارَيك
بكةن، ئةوة  باسى بفرؤشنةوةو خةَلكى 

هةر يــان كؤمار ــةرؤك س ســةردانــى
مَيذوويية رؤذَيكى  ديكة بةرثرسَيكى 
ئةطةر هةَلةبجييةكان، سةركردةيةك بؤ
رؤذَيك هةموو  دةبَيت  بَيت،  سةركردة 

خةَلكدا بَيت. لةطةأل موعاناتةكانى
ثةرلةمان، ضوونة  كة بةرةطؤإان: 
كوردستان خةَلكى بؤ ضى دةتوانن

بكةن؟
حكومةتء لة ثَيمانواية ئَيمة *
هةية، طةورة كَيشةى كؤمةَلَيك ثةرلةمان
بةآلم هةية،  ثةرلةمانمان  ئَيمة  راستة 
تةنيا ثةرلةمانةى ئةو ثةرلةمانَيك، ض
بة بدات شةرعيةت كة ئةوةية كارى
دياريكراو، حيزبَيكى ضةند بإيارةكانى
كؤمةَلَيك ثةرلةمان دةضينة كة ئَيمة
سةرشانمان، دةكةوَيتة طرنط ئةركى
بةرذوةندى لة كة دةستوور داإشتنى
لة نةك بَيت، كوردستاندا خةَلكى هةموو
دياريكراو خةَلكى كؤمةَلَيك بةرذوةندى
ئَيمة كارةكانى يةكَيكي ديكة لة دانرابَيت،
هةرَيم، بودجةى ثةسةندكردنى لة بريتيية
ضاودَيريكردنى مةسةلةى هةروةها
يةكَيكى حكومةت كــاروبــارةكــانــى
ئَيمة ليستةكةمان،  كارةكانى  لة ديكةية 
دروستبكةين، ثةرلةمانَيك دةمانةوَيت

بَيت. ميللةت نوَينةرى كة

خؤى دةكاتةوة» دةنطدان تؤَلةى بة سندوقى «هةَلةبجة ئةمجارة

بفرؤشن خؤيان دةنطى ئامادةنين هةلَةبجة خةلَكى
دروستكردووة واقيعةيان ئةم كة كةسانَيك بة

ثشتيوان سةعدولَآل

ثرؤفايل:

لة مةحمود، فةتاح رَيباز د.
شارى هةَلةبجة لة (١٩٨١) ساَلى

دايكبووة. لة
كوردايةتييةوة بــةهــؤى
ساَلَيك ضةند بؤ  خَيزانةكةى

بوون. ئَيران ئاوارةى
ثزيشكيية كؤلَيذى دةرضووى

وةك طؤإانة ليستى كانديداى
هةَلةبجة. شارى نوَينةرى

كوردستان كاسبكاراني سةنديكاي (٧/١٤) رؤذي
لقيهةَلةبجة،ئاطاداريسةرجةمكاسبكارةكانيشاري
مةبةستي وةرطرتني بة كة دةكات هةَلةبجةى كردةوة
ناوضةي زةويية تةرخانكراوةكاني ناونيشاني ذمارةء
ئةحمةد (ئامادةيي هؤَلي  لة هةَلةبجة  بازرطاني
كؤبوونةوةكةيان دواتر ئامادةبن، بةآلم موختارجاف)

هةَلبذاردن. بانطةشةي كؤبوونةوةي دةكرَيتة
بة كؤبوونةوةكة ئامادةبوواني لة يةكَيك
ماوةيةكيزؤرةبإياردراوة (بةرةوطؤإان)يراطةياند:
هةَلةبجة لة نوآ ثيشةسازي ناوضةي زةوييةكاني كة
تيروثشك بة بةرفراواندا كؤبوونةوةيةكي لة
دةكرد ئةوةمان بةسةرمانداء ضاوةإَيي دابةشبكرَيت
تةنيا كؤيانكردينةوة كاتَيك بكةنةوة، بةآلم ئاطادارمان
بة بدةين دةنط بؤئةوةي ثَيشكةشكردين وتاريان

كوردستاني. ليستي
بةرثرسي بةشارةتي، فازيل كؤبوونةوةكةدا لة
سةرؤكي شارةواني كةريم، ثارتيء خدر (١٢)ي لقي
هةَلةبجةي لقي بةرثرسي رابة، ئةنوةري هةَلةبجةء
كوردستاني، ليستي كانديدي كاسبكارانء كؤمةَلةي
دانيشتنةكة بة كؤتاييان ثَيشكةشكردووةء وتاريان
كؤبوونةوةكة مةبةستي باسي بَيئةوةي بة هَيناوة

بكةن.

راپهإين ــهري دهڤ ــي الوان لهگهنجان و ده ستهيهك
مانگه ئهم  ٢٥ي رؤژي دهكهن كوردستان لهخهَلكي داوا
رهخنه گهندهَلكارانو بهرهنگاربونهوهي رؤژي بكهنه
بؤ يهكَيتي گشتي سكرتَيري تاَلهباني جهالل له سهردانهكهي

دهگرن. دهڤهرهكهيان
راپهإين الوانــهي گهنجو ئــهو له بهياننامهيهكدا،
سهرؤك كه تاَلهباني رؤژي رابردودا «لهچه ند رايانگه ياندوه،
كردوهو دهڤهره كهياني سهرداني  عَيراقيشه كؤماري
دهروازهي به گهيشتني لهگهَل پَييانوابو ناوچهكه خهَلكي
پَيش دهوهستاندو ئوتؤمبيلهكاني كارواني چوارقوإنه،
قوإنهدا چوار دوإياني روخاوهكهي پرده بهسه ر ئهوهي
تهنيا درَيژييهكه ي كه پردهي دهكرد ئهو سهيريكي رهتببَيت،

روخاوهو  الفاوهوه بههؤي وه ساَلي ٢٠٠٦ له ٣٠ مهتره و
رَيگايه تاكه پرده ئهو كاتيكدا له نه كراوه تهوه چاك ئيستا تا

كوردستان ناوچهكاني ههمو به راپهرين دهڤــه ري كه 
رانيه شاري بؤ گهيشتني  لهكه َل جگهلهوهش دهبهستَيتهوه،
راپهإين دهكاتو رؤژي يهكهم شههيداني  سهرداني گؤإي
پيرؤزيان مهزاري سهر دهخسته ريزلَيناني گوَلي چهپكه
راپهإيني رؤژي يه كهم شه هيداني ماَلي سهرداني دواتر
گهيشتنيشيبؤشاريقةآلدزآ كاتيك دهكردلهرانيهولهگهَل
گوَلَيكيشي چهپكه تَيدهپهإي قةآلدزَيدا گؤإستاني سهر به
 ١٩٧٤ بؤردوماني ساَلي شههيداني مه زاري دادهنا لهسهر
ئهم رؤشنبيراني  سهرسوإماني  و داخ  جَيگاي بةآلم 
سهرؤكي جَيگري ئَيستادا له تاَلهباني كه جهالل ناوچهيه يه
ئهوهي سهرداني لهجياتي ئينترناشناله إَيكخراوي سؤسيال
چه پكهگوَل بكاتو ناوچهيه ئهم رؤشهنبيرييهكاني ناوهنده
بةآلم بكات ده ڤهرهكه يان به خهَلكي پَيشكهش خؤيدا لهگه َل
دور رَيكخراوهكهيانو خؤيانو دروشمه كاني بهپَيچهوانهي
دهمانچه چهپكهگوَل لهجياتي مرؤڤايهتي  بههايهكي ههمو له

دهبهخشَيتهوه».

كهبؤ سهردانهكهيدا له كهتاَله باني ئاشكراشيانكردوه،
ههزار سه دان پارتي،  يهكَيتيو ليستهكهي بؤ  بانگهشهبو
كوردستان ههرَيمي روتي رهش و خهَلكي لهپارهي دؤالري
الوانه گهنجو ئهو بهوته ي لهكاتَيكدا ئهمه بهخشيوهتهوه،
وَالته، ئهم ساماني پهخشانكردني تهخشانو لهجياتي 
بؤ شههيداني مؤنؤمَينتَيكي وهفايهك وهكو تاَلهباني ده بوايه
 ١٩٩١/٣/٥ رؤژي كه  دروستبكردايه راپهإين رؤژي يهكهم
بهعس داپَلؤسَينهرهكاني دهزگا سه ر بؤ ههَلمهتيان لهكاتي

شههيدبون.
ههمان به ههر دهكــهن، دهڤهرهكه لهخهَلكي داواش
رؤژي لهبهياني  سهر ٨ي سهعات حهماسهوه  گإوتينو
بــإؤنو  دهنــگــدان سندوقهكاني ــه ره و ب  ٢٠٠٩/٧/٢٥
بخهنه ناإهزايهتيان ده نگي شارستانيانه بهشَيوه يهكي
ههَلهاتني بؤ پَيشهنگ به ببن دهنگدانهوهو سندوقي
له دهستي كوردستان رزگاركردني ئازادييو تري خؤرَيكي

گهندهَلكاران.

بةكاردةهيَنرَين هةلَبذاردن بانطةشةي بؤ هةلَةبجة كاسبكاراني

راثهإين: دهظهري  الواني و لهطهنجان دهستهيه ك

دهبهخشيَتهوه دهمانچه چهپكهگوَل، پَيشكهشكردني لهباتي تالَهباني

عومةر بةرهةم

طؤإان  بةرةو  

لهشاری جه ماوهريی ئاههنگَيكی گؤِران ليستی ئةمأؤ

ههلَهبجه رَيكدهخات

ئاههنگَيكی ئةمإؤ بِرياره گؤِران، لهليستی پشتيوانی بؤ

بهإَيوهدةضَيت. ههَلة بجه لهشاری جهماوهريی

بينای لهنزيك پاشنيوهإؤ ٥ی لهسهعات ئاههنگه

تيايدا دهستپَيدهكات و ههَلهبجه منداآلنی كازيوه ی

دهخوَينَيتهوهو په خشان وتــارو سهنگاوی فه رهاد

ثَيدةهَينرَيت. كؤتايی ههَلپهإكَي بهگؤرانیو

گؤإان ليستی بانگهشهی بنكهی لهاليهن ئاههنگهكه 

سازدهكرَيت. لهههَلهبجه
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لةدايكبوونى ئةطةرى
سيَيةم نةك يةكةم، هَيزى

رةشيد سيروان

دؤخى سةرنجَيكى ئةطةر ئَيمة لة هةركةسَيك
بدات، عَيراق  كوردستانى ئةمِرؤى سياسيى 
سياسيى جوآلنةوةيةكى دةكات بةوة هةست
هةندَيكجاريش ديمةنى كة كاريطةر سةريهةَلداوة،
دةضَيت كة ئومَيدة لةو سياسيية ئةم بزووتنةوة

دروستبوو. ١٩٩١ بةهارى لةراثةإينى
ئةمِرو بة تا رابردوو دةساَلى بة لةنزيك
هةرَيمى كؤمةآليةتيى سياسىء كةشى دةطات

بةرامبةر هَيزَيكى كاريطةر وةك هَيزى سَيهةم بوو تامةزؤرى دروستبوونى كوردستان
طؤإانَيكى طرنطء وةرضةرخانَيكى هةَلبذاردنة ئةم رةنطة بةآلم يةكَيتى،  ثارتىء
بزووتنةوة ئةم بَينَيتةكايةوة، بةَلكو ئةطةر سَييةم نةك هَيزى وابخولقَينَيت، كة نةوعى
بةخوَيندنةوةى دةبينَيتةوة، خؤى طؤِراندا لةليستى ئَيستا كة طؤِران طةورةيةى
فرتوفَيأل لة دوور  ثاكء هةَلبذاردنَيكى ئةطةر كوردستان، شةقامى ئَيستاى  دؤخى
بكرَيتة هةيةتى دةسةآلت لة ضةند ساَلَيكة ناإةزاييةى خةَلك ئةو ئةطةر بةإَيوةبضَيتء

ثارَيزطاى سلَيمانى  سنوورى ٤٦ كورسييةى بةر لةو ئةم رةوتة ئةوا ثَيدةضَيت دةنط،
٣٥ كورسى  لة زياتر ثَيدةضَيت بةدةستبهَينَيتء كورسييةكان زياترى نيوةى دةكةوَيت
طؤإان ليستى دةرةنجامةش بةم مسؤطةربكات، ثةرلةمان كورسييةكانى طشتى كؤي
دةبَيتة بزووتنةوةية حيزب) ئةم تاكة وةك يةكَيتى زلهَيزةكة (ثارتىء دوو لةبةرامبةر
دووثارتة لةو دةكاء يةكَيك سةرةكيية هَيزة دوو لةو ثاشةكشة بةيةكَيك يةكةمء هَيزى
ثةرلةمان يةكَيتيش نيوةى كورسييةكانى ثارتىء سَييةم، ئةطةر تةنانةت هَيزى دةبَيتة

دوو  ئةم ئةمجارة دةكرَيت ئةوةش ئةطةرى  لةكاتَيكدا  مسؤطةربكةن، كورسى)  ٥٦)
حكومةت. بؤ ثَيكهَينانى نةبَيت كورسييان ٥٦ بةدةستهَينانى ضانسى هَيزة

دَيت  ساأل  ٣٣ ثاش طةورةية، سياسيية جوآلنةوة ئةم دروستبوونى
زياتر يةكَيتى ثارتىء كة عَيراق، كوردستانى طةلى نوَيى شؤإشى لةهةَلطيرسانةوةى
كوردستانيان خةَلكى كؤمةآليةتيى كايةكانى سياسىء تةواوى دةيةية مؤنؤثؤَلى لةسآ

بطؤِرَيت. كورد سياسيى ثَيكهاتةى بةتةواوةتى تةمموز ٢٥ى ثَيدةضَيت كردووةو
لةكاتَيكدا سةركةوتنىبزووتنةوةىطؤِرانلةهةَلبذاردنىئةمجارةدابةدوورنازانرَيت،
تا جوآلنةوانة لةبةرضاوة، ئةمجؤرة سةركةوتنى بؤ لةناوضةكةدا سياسى ئةزموونى
توركيادا ثةرلةمانييةكةى هةَلبذاردنة لةبةرئةنجامى دةيةيةدا ئةم سةرةتاى لة ئةوةى
ثارتى هةردوو بةدةستهَيناء طةورةى سةركةوتنى ئةردؤغان ثارتةكةى ضؤن بينيمان
ثارتةكةى وةك سياسى خةباتى دةيانساأل حوكمإانىء دةورةى خاوةن دوو طةورةى

سِريةوة. سياسى شانؤى مةسعوديةَلمازى لةسةر تانسؤضيلةرء
تر سياسيى مؤدَيلَيكى بيانةوَيت كوردستان خةَلكى هةَلبذاردنةدا لةم ثَيدةضَيت
بة كة بطؤإَيت بةشَيوةيةك هةرَيم سياسيى هاوكَيشةى كة بةجؤرَيك تاقيبكةنةوة

ببةين. بوومةلةرزةى سياسيى ناوى
خواستى خةَلكء هةموو لةبةرذةوةنديى بةإَيوةية، طؤإانةى ئةو هيوامواية
هاوآلتييان كؤمةآليةتيى ئيدارىء سياسىء ذيانى كايةكانى كؤى جةماوةردابَيتء

باشتربكرَيت.
Serwan_rm@yahoo.com
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