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هَيزى ثَيشمةرطة دوو سةركردةى هةية
هيوا جةمال

كوردستان  ثَيشمةرطةى  هَيزى  تائَيستا 
فــةرمــان  ـــردةوة  ـــةرك س دوو  ــةن  ــةالي ل
هــةردوو  لةكاتَيكداية  ئــةوة  وةردةطــرَيــت، 
بةردةواميش  رايانطةياندووةء  سةركردةكة 
يةكطرتوو  دووثاتيدةكةنةوة كة حكومةتَيكى 
ثَيشمةرطةش  هَيزى  هةيةء  كوردستاندا  لة 

يةك هَيزة.
سكرتَيرى   تاَلةبانى،  جةالل  لة  هةريةك 
يةكَيتىء سةرؤك كؤمارى عَيراق فةرماندةى 
كوردستانةء  ثَيشمةرطةي  هَيزى  طشتيى 
مةسعود بارزانى سةرؤكى ثارتىء «سةرؤكى 
هَيزةكانى  فةرماندةى  كوردستان»  هةرَيمى 

ثاراستنى هةرَيمة.
ئةو  بةثَيى  ــى  ــارزان ب سةرؤكايةتى 
سةرؤكايةتي  يــاســاى  كــة  دةســةآلتــةيــة 
ئةو  رةشنووسى  لة  ثَيداوةء  رَيى  هةرَيم 
ويستيان  ثارتى  يةكَيتىء  كة  دةستوورةشدا 
دةسةآلتةكةى  خةَلكدا  بةسةر  بيسةثَينن 
تاَلةبانى  جةالل  بةآلم  دووبارةبووبووةوة، 
دةكات  ثَيشمةرطة  هَيزى  سةرؤكايةتي  كة 
لةكوَيوة  ــةى  ــةآلت دةس ــةو  ئ ــت  ــرَي ــازان ن
بةثَيى  كة  لةكاتَيكداية  ئةوة  وةرطرتووة؟ 
كؤمار  سةرؤك  نابَيت  عَيراق  دةستوورى 
سةرؤك  هةبَيتء  ياسا  لــةدةرةوةى  هَيزى 

وةزيران سةرؤكى هَيزى ضةكدارة.
جيايىء دابةشبوون بةسةر دوو حيزبداء 
دواى  ثَيشمةرطة  هَيزى  يةكنةطرتنةوةي 

«راطةياندنى يةكطرتنةوةى دوو وةزارةتةكة»و 
هةرَيمى  نوَينةرانى  كؤبوونةوةى  ضةندين 
هاوثةيمانان  هَيزةكانى  بةغداء  كوردستانء 
دَيت كة بةثَيى ئةو ياداشتى لةيةكترطةيشتنةى 
لةنَيوان ئةو اليةنانةدا لة رؤذى (٢٠٠٩/٣/١٩) 
طواستنةوةى  بة  تايبةتة  كة  ئامادةكراوة، 
دةسةآلتى ئةمنى لة هَيزةكانى هاوثةيمانانةوة 
كة  نــووســراوة،  كوردستان،  هةرَيمى  بؤ 
ثَيويستة هَيزى ثَيشمةرطة بةثَيى مادةى (١٢١) 
بإطةى (٥) دةستوورى عَيراق دابمةزرَيتةوة 
ثةيوةندى  «هةرضى  هاتووة:  لةمادةكةدا  كة 
لةئةستؤى  بةإَيوةبردنى هةرَيمةوة هةية  بة 
ثَيكهَينانء  بةتايبةتى  هةرَيمداية  حكومةتى 
ناوخؤى  ئاسايشى  هَيزةكانى  رَيكخستنى 
ثاسةوانى  ئاسايشء  ثؤليسء  وةك  هةرَيم، 

هةرَيم».
هةروةها بةثَيى كؤنووسى كؤبوونةوةيةكى 
هاوثةيمانان)   بةغدا،  (هةرَيم،  اليةنة  سآ 
دةبَيتة  كوردستان   ثَيشمةرطةى  هَيزى  كة 
ثاسةوانى هةرَيمء تايبةتمةندىء ئةركةكانى 
ــا  دامــوزدةزط هــةرَيــمء  ثاسةوانيكردنى 
سنوورى  فيدراألء  عَيراقى  ديموكراتييةكانى 
سةرؤكى  فةرمانى  ذَير  لة  دةبَيت  هةرَيم 
بة  دةبةسترَيتةوة  كوردستانء  هةرَيمى 
سةرؤكى  عــَيــراقء  هَيزةضةكدارةكانى 
حكومةتى عَيراقةوة، بةهؤى دةستةيةكى باآل 

لةرَيطةى  سةرؤكى هةرَيمةوة.
كةواتة سةرؤكى حكومةتى عَيراقى فيدراأل 
دةتوانَيت  هةرَيم)ةوة  سةرؤكى  (لةرَيطةى 

بيابانةكانى  بةرَيتة  قةنديلةوة  لة  ثَيشمةرطة 
عَيراقى  ء شةإى  كةنداو  ئاوى  ناوةإاستء 
ثَيبكاتء ئةو سنوورة بثارَيزَيت كة فةرةنساء 
رؤذهــةآلتــى  دابةشكردنى  لة  بةريتانيا 
ناوةإاستدا لة بيستةكانى سةدةى رابردوودا 

دةستنيشانيانكردووة. 
جَيطةى  تائَيستا  خاآلنةى  لةو  يةكَيك 
كوردستانء  هةرَيمى  لةنَيوان  ناكؤكيية 
عَيراقى فيدراَلدا، ذمارةى هَيزى ثَيشمةرطةية، 
(محضر  كؤبوونةوةى  لةكؤنووسى  لة  كة 
اجتماع) دةستةيةك لة وةزارةتى ثَيشمةرطةء 
هاوثةيمانان  هَيزةكانى  فيدراألء  حكومةتى 
سةرؤكى  بارةطاى  لة  (٢٠٠٦/١١/١٢)دا  لة 
هةرَيمى كوردستان لة ناوضةى سةوز لةبةغدا 
خستووةتةإوو،  ئــةوةى  هةولَير  هاتووة، 
ثَيشمةرطة  هَيزى  ئةوكاتةى  قةبارةى  كة 
بــووة  بــإيــار  كــة  ــدارة،  ــةك ض  (١٩٠٠٠٠)
(٣٠٠٠٠)يان لة كؤتايى ئةو ساَلةدا خانةنشين 
خزمةتدا  لة  ـــان  (١٦٠٠٠٠)ي واتــة  بكرَين، 
خزمةتى  لة  (١١٠٠٠٠)يــــان  دةمَيننةوةء 
فيعليدانء (٥٠٠٠٠)ضةكداريش يةدةط دةبن. 
دوابةدواى ئةوةش ياداشتَيكى لَيكطةيشتن 
طواستنةوةى  ضؤنَيتي  تيايدا  ئامادةكراء 
هةرَيم   ثاسةوانى  بؤ  ثَيشمةرطة  هَيزى 
لة(٢٠٠٧/٦/٢٣)دا ئيمزاكرا، ئةوة جطة لةوةى 
طؤإانكاريى  (٦)جار  مانطدا   (٨) لةماوةى  كة 
خاَلَيكى  هيض  «تائَيستا  بــةآلم  تَيداكراوة، 
جَيبةجآ  لةيةكترطةيشتنانة  ياداشتى  ئةو 

نةكراوة».

ل ٤ء ٥

ثزيشكان داواى دادطاييكردنى كوأةكةى مةال بةختيار دةكةن
رؤذنامة

تةندروستى سلَيمانى سكاآل  فةرمانطةى 
لةسةر كوإةكةى مةال بةختيار تؤماردةكات، 
هَيرشيان  كارمةندةى  ثزيشكء  ئةو  ئةطةر 
لةسةر  سكاآلى  خؤيان  كــراوةتــةســةر 

تؤمارنةكةن.
دةطةيةننة  ــى  ــك داي ئـــةوةى  دواي 
سلَيمانى،  فرياكةوتنى  نةخؤشخانةى 
كارطَيإى  بةختيار،  مةال  كوإى  ئاوَيرى 
بة  جنَيو  يةكَيتى،  سياسى  مةكتةبى 
دواتريش  دةداتء  ئَيشكطر  ثزيشكَيكى 
كارمةندَيكى  لة  ثاسةوانةوة  دوو  بةخؤىء 

نةخؤشخانةكة  ثؤليسَيكى  تةندروستىء 
لَيدةكةن، لة  دةدةنء دواتريش هةإةشةيان 
بةرامبةر ئةو حاَلةتةشدا ثزيشكانى سلَيمانى 
دةستطيركردنى  داواى  بةياننامةيةكدا  لة 
 (٢٤) ماوةى  لة  بةرثرسةيانكرد  ئةو  كوإى 
دةستطيرنةكراوةء  تائَيستا  بةآلم  سةعاتدا، 
سةرضاوةيةكيش لة فةرمانطةى تةندروستى 
ضاوةإَيى  راطةياند،  بةرؤذنامةى  سلَيمانى 

هةَلوَيستى ثزيشكء كارمةندةكة دةكرَيت. 
نةخؤشخانةى  ثزيشكى  سةآلح  د.كاوة 
روودانــى  ضؤنَيتى  سلَيمانى  فرياكةوتنى 
وتى:  باسكردو  رؤذنامة  بؤ  حاَلةتةكةى 
مةالبةختيار  ئاوَيرى  مانط  (١٧)ى  شةوى 

نةخؤشخانةى  ــتــة  دةطــةيــةنــَي ــى  ــك داي
ئةوةى  بةهؤى  بةآلم  سلَيمانى،  فرياكةوتنى 
بةشى  بؤ  حسابي  بووة،   بةرثرس  كوإى 
ضوونة  يةكسةر  نةكردووةء  ثَيشوازيى 
بةشى فرياكةوتن، بةو هؤيةشةوة لةوَيوةوة 
ناردوويانةتةوة بؤ بةشى ثَيشوازيى، لةوَيش 
دةبينَيتء  نةخؤشةكة  ئَيشكطر  ثزيشكى 
نةخؤشةكة  حاَلةتى  باسى  ثشكنين  دواى 
دةكات، بةآلم لةوكاتةدا كوإةكةى مةالختيار 
لَيية،  دكتؤرى  ئَيرة  كوا  دةَلَيت:  هةَلدةداتَىء 
دكتؤرةكةش دةَلَيت: لَيرةش دكتؤرى باشى 
لةسةر  دةبَيت  سوور  هةر  ئةو  بةآلم  لَيية، 
نيية،  باش  دكتؤرى  كوردستان  لة  ئةوةى 

بؤية ثزيشكةكة ثَيى دةَلَيت: كة دةزانى واية 
لة  ئةويش  هَيناوةتة نةخؤشخانة،  دايكت  بؤ 
ثَيدةدات،  جنَيوى  دةبَيتء  توإة  ثزيشكةكة 
ثزيشكى  كارمةندَيكى  حاَلةتةشدا  لــةو 
هةَلدةداتَىء بة كوإى ئةو بةرثرسة دةَلَيت: 
تؤ هةَلةى داواى لَيبوردنى لَيبكة، ئاوَيرى مةال 
بةختياريش هةَلدةكوتَيتة سةر كارمةندةكةء 
لَييدةدات، دواتر ثؤليسَيكى ئَيشكطر دَيت بؤ 
ناوبذَيوانى، ئةو كوإةء دوو لة ثاسةوانةكةى 

لة ثؤليسةكةش دةدةن.
ثزيشكانى  الى  نيطةرانى  حاَلةتة  ئةم 
نةخؤشخانةكة دروستكردء لة بةياننامةيةكدا 
دةرضووة  سلَيمانى  ثزيشكانى  بةناوى  كة 

كةسانةى  لةو  دةكةين  «داوا  هاتووة:  تَييدا 
هةرَيمى  لة  ياسا  ضةسثاندنى  لة  بةرثرسن 
 (٢٤) ماوةى  لة  دةستةبةجَىء  كوردستاندا، 
بكرَينء  دةستطير  كةسانة  ئةو  سةعاتدا 
لَيكؤَلينةوةيان لةطةأل بكرَيت، بة ثَيضةوانةوة 

ئَيمة هةَلوَيست وةردةطرين».
تةندروستى  فةرمانطةى  سةرضاوةكةى 
فةرمانطةى  تةئكيديكردةوة،  سلَيمانى 
لةسةر  سكاآل  سلَيمانى  تةندروستى 
دةكــات،  تؤمار  بةختيار  مةال  كوِرةكةى 
هَيرشيان  كارمةندةى  ثزيشكء  ئةو  ئةطةر 
تؤمار  لةسةر  كراوةتةسةر خؤيان سكاآلى 

نةكةن.

ئةو ثؤليسانةى ثؤستةرةكانى ليستى 
طؤأانيان لَيكردووةتةوة، بةند دةكرَين

ئارام شَيخ وةسانى

ليذنةي  بةياننامةيةكى  بةثَيي 
هةَلبذاردنةكانى  ئاسايشى  باآلى 
لَيثَيضينةوة  كوردستان،  هةرَيمى 
ثؤليس  مةفرةزةيةى  ئةو  لةطةَل 
بــوون  كةمتةرخةم  كــة  كـــراوة 
ثؤستةرو  لَيكردنةوةى  لةكاتى 
لةسةر  طؤإان  ليستى  الفيتةكانى 
لةهةولَيرء  كةسنةزان  رَيطةى 
مةفرةزةية  ئةو  بةياننامةكة  بةثَى 
ــوونء  ــةدواداض بــةنــدكــراونء ب
ــة  رووداوةك لةسةر  لَيكؤَلينةوة 

بةردةوامة.
دواى ئةوةى لة رؤذى ١٦ى ئةم 
مانطة لة رَيطةى كةناَلى KNNةوة 
نيشاندرا  ثَيشَيلكارييةك  ضةند 

رَيطةى  لةسةر  كةس  هةندَيك  كة 
بةرضاوى  بة  هةولَير  كةسنةزان- 
ئاسايشةوة   ــى  ــةك ــرةزةي ــةف م
ثؤستةرو الفيتةكانى ليستى طؤإان 
لَيدةكةنةوة، ئةوانيش بةرامبةريان 
وةستاون، ليذنةى باَالى ئاسايشى 
هةَلبذاردنةكان روونكردنةوةيةكى 
بَالوكردةوة كة تَيدا هاتووة «دواى 
رووداوةكة  لةسةر  بةدواداضوون 
لَيثرسينةوة كراوة لةو مةفرةزةيةى 
ئةركيان  ناوضةية  لةو  كة  ثؤليس 
رووداوةكـــة،  لةكاتى  هــةبــووة 
ئةو  بةهؤى  بةندكراون  ئةوانة 
بةدواداضوونى  كةمتةرخةميةيان، 
هةموو  ــةو  ــةردةوام ب زياتريش 
رَيوشوَينَيكى ياسايش دةطرينةبةر 
كة  اليةنَيك  كةسء  هةر  بةرامبةر 

كارى تَيكدةرانة ئةنجامبدات».
«راطرتنى  بةياننامةكة  بةثَيي 
ئةركى  هةرَيم  ئاسايشى  و  ئةمن 
كوردستانةو  هةرَيمى  حكومةتى 
ضاوثؤشى  شــَيــوةيــةك  بةهيض 
اليةنَيك  كةسء  لةهيض  ناكرَيت 
ئاسايشء  ئارامىء  بيةوَيت  كة 
كـــةشـــوهـــةواى هــةَلــبــذاردن 

تَيكبدات».
لــةبــةيــانــنــامــةكــةدا هــاتــووة 
هةبَيت  زانــيــارى  «هةركةسَيك 
ثَيشَيلكارييةك،  ــةر  ه لــةســةر 
بنكةكانى  ئــاطــادارى  دةتوانَيت 
كؤمسيؤنى  ئاسايشء  و  ثؤليس 
بكاتةوة  هةَلبذاردنةكان  بــاآلى 
ثَيويست  رَيوشوَينى  تــاوةكــو 

بةرامبةريان بطيرَيتة بةر».

ظينؤس فايةق:

دةبَيت هةموومان 

قسةبكةين

من ثشتيوانى ليستى 

طؤأان ناكةم....

١٢ مليار دؤالرةكة
لــة ضـيـدا خــةرجدةكــةن؟

ل ٨ء ٩ ل ١٠



يوسف بةهادين

ليستء رَيكنةكةوتني بةهؤي
نوَينةراني ئةنجومةني كوتلةكاني
هةمواركردنةوةي لةسةر عَيراق
عَيراق، طشتيي هةَلبذاردني ياساي
ــووي داهــات خولي هــةَلــبــذاردنــي
ساَلي ياساكةي بةثَيي ثةرلةمان
عَيراق كة ئةنجامدةدرَيتةوة، (٢٠٠٥)
بازنةو (١٨) بةسةر دابةشدةكات
داخراو بةليستي هةَلبذاردنةكةش

ئةنجامدةدرَيت.
ئةنداميليذنةي ئةنوةر، د.ئةحمةد
عَيراق، نوَينةراني ئةنجومةني ياسايي
تائَيستا راطةياند: رؤذنــامــةي بة 
لةنَيوان نةكراوة رَيككةوتنَيك هيض

ياساي بؤئةوةي كوتلةكاندا ليستء
نوَينةراني ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
ئةم تةنيا هةمواربكرَيتةوةو عَيراق
تا ئةطةر لةبةردةستداية، هةفتةيةش
ياساكة نةتوانرا مانطة  ئةم كؤتايي
ثةرلةمان ثشووي هةمواربكرَيتةوة 
دةستثَيدةكاتء ياساكة دوادةكةوَيتء
لة ناتوانَيت  كؤمسيؤن كاتة ئةو 
بؤ طشتيي هةَلبذاردني (٢٠١٠/١/١٦)
وتيشي: بكات، نوَينةران ئةنجومةني
جياوازييةكانةوة زؤريي «بةهؤي
ناضار ثَيمواية رَيكناكةونء كوتلةكان
ساَلي ذمارة(١٦)ي ياساي بة دةبين
ئَيستاي خولةي ئةم كة (٢٠٠٥)ي
داهاتووش خولي ثَيهةَلبذَيردراوة،

هةَلبذَيردرَيتةوة».

بةردةم كَيشةكاني  بة سةبارةت 
د.ئةحمةد ياساكة، هةمواركردنةوةي
سةرةكييةكاني بإطة «هةموو وتي:
كَيشةيان ــذاردن ــب ــةَل ه يــاســاي 
يةك بازنةي عَيراق لةسةرة، ئةويش
بازنة، (١٨) يان بَيت هةَلبذاردن 
نيمضة يان داخــراو كــراوةو  ليستي
ئَيستا كراوةودابةشكردني دةنطةكان،
ئاراوةو هاتووةتة كةركوك كَيشةي
كةركوك داوادةكةن عةرةبةكانيش
هةَلبذاردنةوةو بازنةي ضوار بكرَيتة
تائَيستاشهةَلوَيستةكانياننةطؤإاوة،
نزيك هــةرة ئةطةري لةبةرئةوة
هةَلبذاردني ياساي بةثَيي كة ئةوةية
ساَلي(٢٠٠٥)هةَلبذاردنيئةنجومةني

عَيراق ئةنجامبدرَيتةوة». نوَينةراني

اليةنةكان رازيبووني دةربارةي
وتي: ثَيشوو،  ياساكةي  لةسةر 
نيية ضاريان ثةرلةمانيش «كوتلةكاني
رازيبن، ثَيشوو بةياساكةي دةبَيت
دوابكةوَيت ياساكة ضةند ضونكة
ــبــذاردن هــةَل ــدة ــةوةن ئــةوكــاتــة ئ
ئةطةري لةبةرئةوة دوادةكــةوَيــت،
ياسا بةهةمان ئةوةية كة نزيك هةرة
دوانةخرَيت». هةَلبذاردن كاربكرَيتء
محةمةد ــر زوهــَي ثَيشتريش
لة ياسايي ليذنةي ئةندامي ئةمين،
بة عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى
«كؤمسيؤني راطةياند: رؤذنامةي
ئاطاداري هةَلبذاردنةكان بــاآلي
(٢٠٠٩/٨/١) ثَيش ئةطةر كردونةتةوة
ئةنجومةني هةَلبذاردني ياساي

ئةوكاتة نةكةن، ثةسةند نوَينةران
هةَلبذاردني ناتوانَيت كؤمسيؤن
ــووي ــات داه خــولــي  ــؤ  ب طشتيي 

خؤيدا لةكاتي نوَينةران ئةنجومةني
(٢٠١٠/١/١٦) رؤذي كة ئةنجامبدات،

دياريكراوة.
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hewal.rozhnama@gmail.com

دةبــأدريَـتء مــــــــووضــةكــةى ئـةنـفـالـكـراو (٦) وارسـى
دةكـرَيت غـةرامة ديــــــــنار مليؤن (٩) نزيكةى

ئةو هاوكات بةدةستةوة، نةداوة
(٢٠٠٥)ةوة لةساَلى مووضةية
كَيشةيةك هيض بةبآ كراوةو

نورى) محةمةد (ئازاد لةاليةن
وةرطيراوة، وارسَيك وةك برايةوةء
لةاليةنة نةوزاد هؤيةشةوة بةو
«لةساَلى دةثرسَيت ثةيوةنديدارةكان
كرا بؤ مووضةكةمان كة (٢٠٠٥)دا
بؤضى ئَيستا نةبوو ناياسايى بؤضى
ئةنفالكراوةكانمان نة خؤ ناياسايية؟
زةوىء نة زيندووبوونةتةوةو
تا ثَيدراوة قةرةبوومان خانوو
ئيتر بَلَين ببإدرَيتء مووضةكةمان

بةسة». خزمةتكردنتان
هةَلةدنى عةبدولكةريم بةآلم
لةساَلى كة بةوةدةكات ئاماذة
ئةنفاالنة ئةو كةمووضةى (٢٠٠٥)دا
تاكارى نةبووة ياسايةك كراوة
تةنيا رَيكبخات، ئةنفالةكان  وارسى
كراون»، مووضانة  ئةو بإيار  بة
لة هةيةو ياسا لةئَيستادا بةآلم
مووضانة ئةو دادطاوة رَيطةى
رووى لة كامةيان يةكالييكراونةتةوة
هةبووبَيت ناتةواوى ياساييةوة
بةهؤى وارسةش ئةم بإدراون،
وةرطرتووة مووضةى دوو ئةوةى
بإى دةطةرَيتةوةو مووضةيةكيان
دةخرَيتة غةرامةش دينار ٦٠هةزار
بةآلم ديكةيان»، مووضةكةى سةر
دةكاتةوة ئةوة لةسةر تةئكيد نةوزاد
وةرناطرنء مووضةيةكى ديكة كةهيض
ئةنفاالنةى مووضةى باوكى تةنها

وةردةطرَيت. ديكةى براكةى
لةسةر هَيما ئةوةى دواى
ئةنفالكراوانة ئةو باوكى مووضةى
نووسراوَيكى بة الدةبرَيت،
بإياردةدرَيت شةهيدان وةزارةتى
لة دينار هةزار (٦٠) بإى مانطانة
بإى تاكو ببإدرَيت، مووضةكةى
تةواودةبَيت، دينارةكة (٨٨٥٦٠٠٠)
كة ثَيكراوة، كوإةكةى غةرامةى كة

ئةنفالةكةيء برا  وارسى  هاوكات
هؤيةشةوة بةو منداَلةكةيةتى، ماألء
(١١) خاوةنى كة ثيرةى باوكة ئةو
مانط (١٤٧) ئةنفالكراوة، نةوةى
دةبَيتء هةرَيم حكومةتى  قةرزارى
غةرامةى لة مانط ساألء (٣) (١٢) بة

حكومةتى هةرَيم رزطارى دةبَيت.
هةَلةدنى وتةكةى لةبةرامبةر
مووضةى دوو وارسة ئةو كة
(ئامينة بةناوى يةكَيكيان هةبووةو
ئاماذة نةوزاد رةشيد)ةوةية، حةمة
خَيزانى ئامينة كة بةوةدةكات
منداَلةوة بةضوار كة برايةتى خةَلةفى
مووضةكة سةرةتا ئةنفالكراوةو
تةنيا هاتووةتةوةو  ئةوةوة بةناوى 
دواتر وةرطيراوةو مانط يةك
براكةيةوة، بةناوى كراوة مووضةكة
لةوةزارةتى هةَلةية ئةو بةآلم
واتة وارسةكة نةك بووة شةهيدان
مووضةمان دوو جؤرَيك بةهيض «ئَيمة

وةرنةطرتووة».
بؤ ئةوةشى محةمةد نةوزاد
رؤذنامةروونكردةوة،كةبةمةبةستى
البردنى يان مووضةكةى طةإانةوةى
سةردانى ضةندينجار غةرامةكةى
شةهيدانء بةإَيوةبةرَيتييةكانى
سلَيمانى ضةمضةماألء ئةنفالكراوانى
بة ثَيشكةش سكاآلى كردووةو
سةرؤك جَيطرى ساَلح، د.بةرهةم
مةحمود عَيراقء وةزيرانى
تاَلةبانى جةالل نوَينةرى سةنطاوى،
كَيشةكةى ضارةسةرى كة كردووة،
وةآلميان تائَيستا  بةآلم بكةن، بؤ
دةَلَيت بةوهؤيةشةوة نةدراوةتةوة،
ضارةسةرى هةرَيم حكومةتى «ئةطةر
ئةوان كَيشةكةمان بؤ ناكات با وةك
ثإناحةقية ذيانة لةم بكات ئةنفالمان

خؤشترة».

مستةفا نةوشيروان بؤ ثةيامَيك

روونكردنةوة

دوَينَيدا ذمـــارةى لة  ــةى  هــةواَل بــةو ســةبــارةت 
«سةركردةكانى ناونيشانى  بــة ــةوة ــراوةت ــآلوك ب
تةواوى دةكــةن»،  قايمقام ضوار لة هةإةشة يةكَيتى
وةرطيراوةء سةرضاوةيةكةوة ضةند لة زانيارييةكان
باآلكانى بةرثرسة  لة يةكَيك بةتايبةت سةرضاوةيةكيان
قايمقامةكان زانيارييان لة كام هيض كؤبوونةوةكة بووةء
نووسراوة (لةسةرداواىخؤيان ئةورستةيةش كة نةداوة،
راستةكةى هةَلةيةء بآلونةكردنةوة)، ناوةكانى رؤذنامة

بآلوبكاتةوة). ناويان نةيويست (رؤذنامة ئةوةية

روونكردنةوة

سآ (٤-٥) الثةإة لة رؤذنامةدا، (٥١٣)ى ذمارة لة
(photo.net)ةوة سايتي لة كة بآلوكراوةتةوة وَينة
نةقشبةندي)ةوة (سؤران وَينةطر لةاليةن وةرطيراونء
سايتةكة وَينةطرةكةو ناوى  بة ئاماذة  بةآلم طيراون، 

نةكراوة.

 نةبةز طؤران 

سثيةكة سةر ثياوة سآلو
بةآلمطوماندةكرَيتليستةكانىدىهةوَلبدةنكؤمةَلَيكرووداوى ناخؤشلة سنوورى تائَيرةزؤرباشة،
توإةبوونةى ئةو هةيبةتى شكاندنى بؤ ئةمةش طةنجان، ناإازيى دةنطى كثكردنةوةى بؤ بخولقَينن سلَيمانى
بكةن، كارةكانتان عةقآلنيتر هَيمنتربنء بَلَييت طؤإان ليستى هةوادارانى بة بةردةوام ثَيويستة بؤية طةنجان،
ضةند خةمى ثةرلةمان، كورسييةكانى لة خؤشةويستترن هةموومان الى ديكة شارةكانى سلَيمانىء ضونكة
بة ئةوةندةش ثةرلةمان، ناو  بضَيتة جياواز دةنطى بةسةردابَيتء طؤإانَيكى دةسةآلت  سيستمى ئَيمةية
توإةن، هَيندة ئةوطةنجانة نةضَيت بيرت نةبن، حاديسة تووشى طةنجانة ئةو ئَيمةية خةمى زياتريشةوة
سةرشةقام مافى ضوونة تَيكدةدةن، خؤشيان شارةكةو ذيانى نةطيرَيت توإةبوونيانةوة بة ئةطةر دةست
اليةك لةهيض بَيترس بة شةقامء سةر دةضنة طةنجةكان ئيدى كة ئَيمةمانانة دَلخؤشى جَيطةى ئةوانةو
ضةندين بؤ ئةوة نيية، كةس هيض  مافى طؤإان ضةمكى شَيواندنى بةآلم بةرزدةكةنةوة، خؤيان دةنطى
طؤإانى بةرزكردنةوةء دةنط لةسةر وآلتة ئةم رؤذنامةنووسانى بةشَيكى  رؤشنبيرانء دةضَيت ساأل
بكرَيت سيستماتيك بةوةية ثَيويستى رةوتةكة دروستبووةء ئَيستا دةضَيذن، ئازار سيستمى دةسةآلت
ئَيوة هةَلةى طةورةترين ثَيشمواية من تَيكبشكَينَيت، ديكة ئةوانى ئازاديى ئاستةى ئةو تا ئازادبكرَيت نةك
خؤيان شةقامةكانء ضوونة سةر طؤإان ليستى هةوادارانى هةموو بةخَيرايى دةستيثَيكرد زؤر لةوكاتةوة
دَلنيام ئاراستةى رَيكوثَيكتربواية خؤثيشاندانة شَيوة ئةم طةر خؤيان، كةوتنة ديكةش تا ئةوانى دةرخست
خؤيان بةرامبةرةكانتان ئةوةى هؤى بوية ئَيوة خؤثيشاندانى بةآلم دةبوو، جؤرَيكى ديكة دةنطدانةكانيش
ئةو طةورةى خةمَيكى دةبَيت حاَلةتَيكدا هةموو لة بةآلم طةإاندةوة، خؤيان شانسى كةمَيك كؤكردةوةو
شةرمةزارييةكى ترس ضونكة بترسن، ناَلَيم من نةكرَيت، وَيران ذيانيان هةَلبذاردن ثاش بخؤنء طةنجانة
دواى لةوانةشة دةسةآلت،  سةر  بؤ دةبَيت زياترى كاريطةرى رَيكوثَيككردنيان دةَلَيم  بةآلم طةورةية،
دةستانة ئةو بةيةك يةك ئَيوةية ئةركى ئةوة تَيكيبدةن، ناويانء بكةونة ديكة دةستةكانى هةَلبذاردن
من الى رةوت باشترين ترسةوة، هةإةشةى ذَير بكةونة شةقام سةر هةوادارانى نةهَيَلن بدؤزنةوةو
سةرجةم لةسةر دروستدةكات كاريطةرى ناشكَينَيتء هيض شةقامةكانةو لةسةر بةردةوام رةوتةية ئةو

كؤمةآليةتى. سياسىء ذيانى ثَيكهاتةكانى
دةكرَيت ئاراستةت ئةم ماوةية رةخنانةى لة طةورةترين ئةو يةكَيك مستةفا، دةزانى نةوشيروان بةإَيز
كؤنةكانء سياسيية كارةكتةرة بؤ طةإايتةوة دى جارَيكى دروستبكةيتء تازة دةموضاوى نةتوانى ئةوةية،
وَينةى نةبَيت هيض بكةيت بؤئةوة كار دةبواية وابكةيتء نةدةبوو رةوتة، ئةم ثاَلةوانى كردةوة ئةوانت
هاورآ موحتاجى دى جارَيكى نةك زمانى طؤإان، بكةيتة كارةكتةرة تازانة ئةو خةَلكء ناو بخةيتة تازة
ليستةكةى حيزبء دةرةوةى رؤذنامةنووسانى ئَيمةى رةنطة طؤإان، واجيهةى بيانكةيتة بيتةوةو كؤنةكانت
رؤذَيكمان ضةند نةضَيت بةآلم بيرت ثةرلةمان، ناو بضَيتة جياواز دةنطى ئةوةية كؤكبين، ئةويش لةخالَيكدا تؤ
ديكةوة بةسةر ليستةكانى ضاودَيربووين جاران هةرضؤن دووربكةوينةوةو ئيدى لةيةكدى بؤئةوةى ماوة
هةآلنةى طةر ئةو روودةكةينة ثةرلةمان قةَلةمةكانمان تؤشةوة، لةناو ليستةكةى بةسةر ضاودَيردةبين ئيدى
كؤبكةيتةوةو خؤت ديكة جارَيكى دةبَيت جياببنةوة لةيةك رَيطةية دوو ئةم بةرلةوةى رووبدات، لةوانةوة
رؤشنبيرو رؤذنامةنووسانة كام لةو هيض ئةوةنةبيت ضاوةإَيى بكةيتء ئيدى ليستةكةت ديارى طوتارى
تؤ هةنطاوةى ئةم رةخنةكانيان، لة بكةن ضاوثؤشى بكةنء ليستةكةت تةماشاى جياوازةوة بةضاوَيكى
هاوآلتييان كةمَيك حورمةتى خؤيانء كةوتنة كة يةكَيتى ثارتىء بؤ ض بوو هةنطاوَيكى باش هاويشتت
بةحيزبيكردنى بةآلم بينين، دةيان شةقامةكان لةسةر ناإازييانةى دةنطة ئةو كؤكردنةوةى بؤ ض بطرن
هةَلبذاردنة ئةم دواى ثَيويستة بطيرَيت، لةتؤ رةخنةيةك طةورةترين دةبَيتة كؤتاييةكةيدا لة دةنطانة ئةم
كار بكةيت بكةيتةوةو موئةسةساتى بدةيتء دةزطاى رؤشنبيريىء مةدةنى كؤمةَلطةى هةوَلى ثةرةثَيدانى

نةكوذيت. رةوتة ئةم ئاراستةى نوآء دةموضاوى هَينانةثَيشى بؤ
ئينجا شارةكة طةنجةكانء دواى ذيانى بَيت طةنجةكان ذيانى تؤبَيت با خةمى بةردةوام كة ئةوةى
نابَيت سةرشةقامةكان، هاتوونةتة طؤإانةوة بة باوةإبوونيان بةثاكىء زؤر ئةوان ضونكة خةونةكانت،
زةمةن زؤرى هَيشتا بةشارةكةوة بطرة دةست تَيكضَيت، ذيانيان رووداوَيك بنء بة هةروا دةستبةرداريان
كؤتايى دةستثَيبكة بةوشَيوةية دى، بهَينرَينة خةونةكانت هةموو هةنطاو يةكةم بة مةنآ واهةنطاو ماوة،
رووداوَيك هيض طةنجةكان لةسةر شةقامةكان ببينمء باش بَيتء هةميشة دواى ئةمةش هيوادارم نةبَيت،
تَيكدانى بؤ  دةست خؤياندا مانةوةى لةثَيناوى بضنةوةو بةخؤياندا كةمَيك ديش روونةداتء ليستةكانى

نةبةن. طةنجةكان ذيانى
Nabaz.goran@yahoo.com

هةلَدةبذَيردريَتةوة عَيراق نويَنةرانى ئةنجومةنى ،(٢٠٠٥) ساَلي ياساكةي بة

رؤذنامة ذمارة رؤذنامةي ئاماذة بة
بةَلطةكان راستي (٥٠٧) لة (٢٠٠٩/٧/٨)
شةهيدانء ــاري  كــاروب وةزيـــري با 
روونبَيت، بةرضاوي ئةنفالكراوةكان
سةربةرزي خــانــةوادةي وةكــو ئَيمة 
(٢٠٠٩/٧/٢) رؤذي لة ئةنفال قوربانياني
لة كردووة بارزان)مان (بلةو سةرداني

ثاشنيوةإؤ. (١١ – ١٢)ي سةعات
لةنَيوان هةية مووضة جياوازي
هةرَيمي ديكةي ناوضةكاني ئةنفالةكاني

بارزانييةكان. كوردستانء
بةَلطةو بــةو ــةش ــةم ئ ــي  ــت راس
ــــوارةوة خ الي ديــكــؤمــَيــنــتــانــةي

رووندةكةينةوة:
ئامينة لةطةأل قسةكردن بينينء 
بارزانى طوندي دانيشتووي مستةفا،

ئةنفالةكان:

ئةنفال شوبراي خةليل، عةلي ١ـ
٣ـ ئةنفال شوبراي خةليل، ٢ـوةلي
لةكاتي شوبرايةكي خةليل، عوسمان
خوالَيخؤشبوو روفاتي هَينانةوةي
(بارزانينةمر)شةهيدبووةومووضةكةي
دةروَيش، فاتيمة ٤ـ دينارة. هةزار (٧٥٠)
ديموكراتي ثارتي مةسئولَيكي خَيزاني
سي (شظان خاَلي  كوإي كوردستانة 

ئةنفالكراوة. حاميد)
ماَلي لة دةكةين لَيبووردن داواي
خواردووة لةوآ نانمان ضونكة سَييةم،

بَينين. ناويان ناتوانين
ساَلي بارزانةكاني ئةنفالةكاني
دوو هةزار، (٣٠٠) ئةنفالَيك   (١٩٨٣)
(٦٠٠) هةزار، سآ ئةنفال (٩٠٠) ئةنفال
(١٢٠٠٠٠٠) ئةنفال ــوار ض هـــةزار،
ئةنفال ثَينج هةزار، دووسةد مليؤنَيكء

هةزار. سةد ثَينج مليؤنَيكء (١٥٠٠٠٠٠)
(١٩٧٠)ي ســاَلــي ئةنفالةكاني 
(١٩٨٨)ي ئةنفالةكاني فةيلييةكان،
طةرميان ديكةي  ناوضةكاني طةرميانء 

بوو. قؤناغ (٨) بة كة
هةَلةبجةو كيمياباراني شةهيداني
تاوةكو ئةنفال يةك ديكةش ناوضةكاني
ضوار لة دينارة هةزار (٣٠٠) ئةنفال سآ

هةزار دينارة. (٦٠٠) ثانزة ئةنفال بؤ
ئَيمةشةهيديبارزانييةكانبةرؤَلةي
ثياوةكانيان ئةوان دةزانين طةلةكةمان
ئةنفالي بةآلم  ،(١٩٨٣) ساَلي ئةنفالكرا
كضي ذنء منداألء سةدان (١٩٨٨) ساَلي

تيافرؤشراوة.
بؤ بــةغــداوة لة  حقوقمان حــةقء 
ئةم فــةوتــاوة، كوردستان هةرَيمي
ئةنفالةكاني مووضةي جياوازييةي

بينيمانء خؤمان ضاوي بة بارزانيشمان
بيستيشمان.

حكومةتء ثةرلةمانء  بؤ  سوثاس
ئةنفال شةهيدانء كاروباري وةزيري
كاك جةنابي لة دةستخؤشي لةطةأل
مةسعودبارزاني،دةركةوتكةسةرؤكي
بةَلكو نيية، هةرَيمي كوردستان  هةموو
ثيرؤزتان بارزان)ة. (بلةو سةرؤكي تةنيا
خواي ئَيمة سةرؤكايةتيية، ئةو بَيت
طةر حةقة لةسةر خوا هةية طةورةمان

وآلت. لة نةبَيت ياساش

سلَيماني دانيشتووي ئةحمةد بَيستون
(٧٠٠) نوَينةري كَلَيسةيي، مةجيد
خَيزانةكةي منداألء (٨) كؤية ئةنفالي
ثيرةمةطروون لة ئَيستا  ئةنفالة،

دادةنيشَيت.

ئةنفالكراوان شةهيدانء كاروبارى وةزيرى سةرؤكةكانء بؤ
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عةبدوإلةحمان شارا

شةهيدانء وةزارةتى
وارسى مووضةى ئةنفالكراوان
بةبإى دةبإَيتء ئةنفالكراو (٦)
غةرامةى دينار (٨٨٥٦٠٠٠)

دةكات.
براى كة نورى، محةمةد نةوزاد
نوري)ء ئةنفالكراو(خةَلةفمحةمةد
منداَليةتى ضوار  خَيزانةكةيء 
برايةكى خوشكء خاوةنى هاوكات
هاوسةرو بة ئةنفالكراوة ديكةى
سةرجةميان كة منداَلةكانيانةوة،
لةوةندى)ى (ئةحمةد طوندى لة
لةساَلى ضةمضةماأل بةقةزاى سةر
لةساَلى ئةنفالكراون، (١٩٨٨)دا
بؤ مووضةيان (٢٠٠٥)ةوة
نيسانى لةمانطى بةآلم بإاوةتةوة،
شةهيدانء وةزارةتى ئةمساَلةوة
هةرَيم حكومةتى ئةنفالكراوانى
بةبإى بإيوةو مووضةكةيانى
مليؤنء هةشت (٨٨٥٦٠٠٠)
هةزار شةش ثةنجاو هةشتسةدو
مانطانة كة كردوون، غةرامةى دينار
لة مووضةى هةزار دينار (٦٠) بإى
وارسى كوإة كة باوكى دةبإدرَيت
محةمةد (ئةشرةف ئةنفالةكةى

نورى)ة.
كة ئةنفالكراوةى ئةو براى
ئةنفالكراوان شةهيدانء وةزارةتى
غةرامةى بإيونء  مووضةكةى 
(١٠ساأل) ماوةى كردوون، 
ثلةى تا بووة، يةكَيتى ثَيشمةرطةى
سَيى فةرماندةيى لة سةرتيث
سةطرمة، ضواردةى كةركوكء
ناوخؤدا شةإى لة (١٩٩٦) ساَلى
يةكتر دذى ثارتى يةكَيتىء كة

مردن لة برينداربووةء ئةنجامياندا
محةمةد نةوزاد طةإاوةتةوة،
«ئاوات راطةياند: رؤذنامةى بة
ئةوكاتشةهيدبووماية دةخوازمكة
كة نةدياية  رؤذةم ئةم بةس 
بةسةرمانى هةرَيم حكومةتى
خزمةتكردنء برى  لة  هَيناوةو
هاتووة خانوو،  يان زةوى ثَيدانى 
بإيوة مووضةكةمانى جطةلةوةى

كردووين». غةرامةشى
وةزارةتى ئةوةى دواى
خةَلةف مووضةى  شةهيدان 
بةناوى كة دةبإَيت، نورى محةمةد
هاوكات برايةوةيةتى ئازادى
مووضةى سةر دةخاتة هَيماش
(محةمةد باوكي ئةنفاالنةكةى
بة دواتر رةش)ء  حةمة  نورى
لةسةر هَيماكةيان نووسراوَيك

الداوة.
هةَلةدنى، عةبدولكةريم
كاروبارى طشتى بةإَيوةبةرى
سلَيمانى ئةنفالكراوانى شةهيدانء
«تةنيا راطةياند: رؤذنامةى بة
مووضةى حاَلةتَيكدا لةضةند
ئةويش دةبإدرَيت، ئةنفال وارسى
كؤضى يان  وارسة  ئةو  ئةطةر 
ناياسايى بة يان كردبَيت دوايى
وةرطرتبَيت، مووضةيةى  ئةو
ئةوةى بةهؤى وارسةش ئةم
ديكة ئةنفالكراوى مووضةى كة
ئةنفالكراو مووضةى وةردةطرن،
بإدراوة، نورى) محةمةد (خةَلةف
بةهيض نةبَيت ياسايى هؤيةكى هةتا
هيض وارسى مووضةى جؤرَيك

نابإدرَيت». ئةنفالكراوَيك
بةإَيوةبةرة طشتيية وتةكانى ئةو
ئةنفالكراو براى كة لةكاتَيكداية
ئاماذة نورى)  محةمةد (خةَلةف 

بةدواداضوونى لة  كة  بةوةدةكات،
ياسايى هؤيةكى كَيشةكةيدا
مووضةكةى بإينى بؤ دياريان

دةبــأدريَـتء مــــــــووضــةكــةى ئـةنـفـالـكـراو (٦) وارسـى
دةكـرَيت غـةرامة ديــــــــنار مليؤن (٩) نزيكةى

حةيدةري: خروقاتى فةرةج
تَيكبدات، دةنطدان قةوارةيةك هةر

لَيدةسةنريَتةوة متمانةى

مانطةى ئةم هةَلبذاردنةكانى
جَيى دةبَيتة دووبارة كوردستان
هةواألء جيهان. ميدياى سةرنجى
زياتر رؤذنامةوانييةكان راثؤرتة
ئؤثؤزسيؤن سةر رؤَلى دةخةنة سةرنج
طؤإينى ئةطةرى هةَلبذاردنةكانداو لة
حيزبةكة دوو  ئَيستاى دةسةآلتى 
سايتء رؤذنامةو  نازانرَيت. بةدوور 
بةورديى جياوازةكان هةواَليية ئاذانسة
كوردستان هةَلبذاردنةكانى لة
ملمالنآء بوونى  لة باس دةإواننء 
ليستة نَيوان كةمثةينةكانى توندبوونى
بوونى دةكةنء هةَلبذاردن جياوازةكانى
دياردةيةكى وةك  ئؤثؤزسيؤنيش 
طةشةكردنى بؤ  هيوايةك ديموكراسىء 
كوردستاندا لة ديموكراسى ثرؤسةى

دةإوانرَيت. لَيى

بةريتانى،  ئيكؤنؤميستى طؤظارى
كوردستانةوة هةَلبذاردنةكانى لةبارةى
تيايدا بآلوكردووةتةوةو راثؤرتَيكى
بزووتنةوةيةك بة طؤإان ليستى
قؤرغكاريية هةوَلدةدات  كة  ناودةبات
حيزبةكة دوو هاوبةشةكانى
راثؤرتةكةيداء درَيذةى  لة تَيكبشكَينَيت. 
ليستى ئاآلى بوونى لة باسكردن دواى
تيشَيرتء ثاسء تاكسىء بةسةر طؤإان
طؤإان دةنووسَيت باَلؤنةكانةوة،
زارى لةسةر باوو وشةيةكى بووةتة
نةهَيشتنى بةرنامةيان كةسَيكةء طشت
حيزبة دوو حوكمى بةهؤى كة طةندةَلية
لة كوردستانةوةو دةسةآلتدارةكةى

دروستبووةء ١٩٩١وة ساَلى دواى
دوو حيزبةكة الوازى بةرطرى لة باسيش
بةكَيشةى بةرامبةر بةغدا لة دةكات

كورد.
باس راثؤرتدا هةمان لة دواترء
مستةفا، نةوشيروان كةسايةتى لة
دةكاتء طؤإان ليستى سةرؤكى
ريفؤرم باَلى جيابوونةوةى هؤكارى
كوردستان نيشتيمانيى يةكَيتى لة
راثؤرتةكةى لة دواجار دةخاتةإوو،
طؤإينى ئةطةرى لة باس ئيكؤنؤميستدا
رَيذةيةكى بوونى بةهؤى دةسةآلت
دةَلَيت دةكرَيتء طةندةَلييةوة  زؤرى

طةشةدةكات. بةردةوام طةندةَلى

ئاى)،  ثى (يو هةواَلى ئاذانسى
ثةرلةمانييةكةى هةَلبذاردنة لةبارةى
بةهَيزبوونى لة باس هةرَيمةوة
لةم دةكاتء كوردى ئؤثؤزسيؤنى
ذمارةى بة ئاماذة (يو.ثى.ئاى) راثؤرتةدا
كورسييةكانىثةرلةمانءخؤئامادةكردنى
هةَلبذاردنء دواتريش بؤ ليستةكان دةكات
دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤنةكانى راى
ئَيستاى دةسةآلتى لةسةر هةَلوَيستيان
هةروةك دةخاتةإوو. حيزبةكة دوو
ليستى كاتَيكدا  لة كة بةوةدةدات ئاماذة 
طؤإانَيكى خزمةتطوزارى ضاكسازىء
هَيواشتر دةيانةوَيت دةوَيتء كةمترى
طؤإان ليستى  بةآلم بطؤإن، حكومةت
لة بطؤإَيت دةسةآلت جَيى دةيةوَيت
خؤى حيزبةكة دوو لةجياتى هةَلبذاردنداو

حوكمبكات.

ثؤستى واشنتؤن رؤذنامةى
دةربارةى راثؤرتَيك ئةمريكى،
سةرؤكايةتييةكةى هةَلبذاردنة
لة باس دةنووسَيتء كوردستان
سامانء دةسةآلتء دابةشكردنى
مةنسوبيةتء طةندةَلىء بوونى
دوو نَيوان لة دةكات مةحسوبيةت
كوردستانء دةسةآلتدارةكةى حيزبة
لةسةر ئؤثؤزسيؤن. سةرهةَلدانى
كانديدةكةى ثَينج  لة يةكَيك  زارى
هةوَلدان لة باس هةرَيمةوة سةرؤكايةتى
ديموكراسى ثرؤسةى طةشةثَيدانى بؤ
هةَلؤ ئؤثؤزسيؤنةوة.  لةاليةن دةكات،
خراث باسكردنى ثاش ئةحمةد ئيبراهيم
لةوة دةسةآلت سامانء  بةكارهَينانى 
كآ بؤ سةرؤكى نيية دةدوَيت كة طرنط
طرنط بةَلكو هةَلدةبذَيردرَيت، هةرَيم
وا ديموكراسى ثرؤسةيةكى كة ئةوةية
خؤى طشت كةسَيك بتوانَيت كة هةبَيت
تةنيا هةرَيم، سةرؤكى بؤ هةَلبذَيرَيت
نةكرَيت. قؤرغ حيزبةكةوة دوو لةاليةن

 
شةرقولئةوسةت رؤذنامةى

واشنتؤن  هةروةك لةندةن  ضاثى
هةَلبذاردنة لة باس ئةمريكى ثؤستى
بةآلم دةكات هةرَيم سةرؤكايةتييةكةى
وةرطرتووة جياوازى كانديدَيكى راى
ميرادةولي)ية. (كةمال ئةويش كة
ميراودةلى باس لة ثالنى شةرقولئةوست
هةرَيم دةكات سةرؤكى كانديى ثؤستى
هةَلوةشاندنةوةى لة  ثَيكهاتووة كة
ثَيكهَينانى هةرَيمء سةرؤكايةتى

شَيوازى لةسةر ثيران ئةنجومةنى
ميدياو لةطةأل كاركردن ئةمريكاء
بؤ مةدةنى كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
ديموكراسى. ثرؤسةى  طةشةثَيدانى 
هيض نةبوونى لة باس ميراودةلى
بؤ دةكات راطةياندن ئامرازَيكى
ئاماذة خؤىء بؤ بانطةشةكردن
ثارةى بة ثشتى تةنيا كة دةدات بةوة
لة هةندَيك  تةنانةت بةستووةء خؤى 

قةدةغةكردووة. لَي هؤَلةكانيشيان

ئةسوات هةواَلى  ئاذانسى 
جياوازدا  راثؤرتى دوو لة ئةلعَيراق 
كوردستان هةَلبذاردنةكانى لة باس
دةربارةى يةكةم راثؤرتى دةكات،
هةرَيمة خةَلكى بةشداريكردنى رَيذةى
راى لةمبارةيةوة هةَلبذاردنةكاندا. لة
ثةرلةمانى سةرؤكى موفتى، عةدنان
ثَييواية كة وةردةطرَيت كوردستان
هةية دةنطدانيان مافى ئةوانةى ٨٠٪ى
خروقاتء لةبارةى موفتى  دةنطدةدةن.
ثَييواية، هةَلبذاردنةكان رةوشى تَيكدانى
بؤ ترسناكة زؤر هةرضةندة  خروقات
بةآلم هةَلبذاردنةكان، رةوشى تَيكدانى
هؤشيارى كوردستان هاوآلتييانى
بهَيَلن كة زياترة لةوة  هةَلبذاردنيان

رووبدات. خروقات
ئةلعَيراق ئةسوات هةواَلى ئاذانسى
شةممةى رؤذى كؤبوونةوةى لة باس
هةَلبذاردنةكان ئةمنيى باآلى ليذنةى
باس كؤبوونةوةيةدا لةو كة دةكات،
هةَلبذاردنةكان ثاراستنى ضؤنَيتى لة

ضؤنَيتى دةربارةى طفتوطؤ كراوةء
ئةمجارة هةَلبذاردنةكانى سةركةوتنى
داوا كؤبوونةوةيةشدا لةو هةر كراوة.
نوَينةرانى هةَلبذاردنء ضاودَيرانى لة
كراوة سياسييةكان قةوارة طشت
لة بةشدارى يةكشةممة رؤذى كة
دةربارةى بكةن فراواندا كؤنطرةيةكى

هةَلبذاردن.

دةربارةى  زةمان،  رؤذنامةى
سةرضاوةكانى لة جياوازتر اليةنَيكى
لة باس دةنووسَيتء ثَيشوو
كةمثةينى لة توندوتيذيى بوونى
هةَلوَيستى دةكاتء هةَلبذاردنةكاندا
لةمبارةيةوة جياوازةكانيش ليستة
راثؤرتةكةيدا لة زةمان  دةخاتةإوو.
ثَيشَيلكارييانة لةو  باس بةتايبةت
دةكرَيت، طؤإان ليستى بة دذ كة دةكات
طؤإان ليستى كة دةكات لةوة باس
ثَيشمةرطة وةزيرى جةعفةر شَيخ
اليةنطرانى لَيدانى بة دةكةن تؤمةتبار
تووىمةليكى شةقامى لة ليستةكةيان
لةاليةنة داوا دواتريش سلَيمانىء شارى
كراوة هةَلبذاردن بةشداربووةكانى
نةهَيَلن بثارَيزنء  دؤخةكة هَيمنى  كة
لةم هةر ثةرةبسَينَيت. زياتر توندوتيذيى
سةرؤكى حسَينى، حةمدية راثؤرتةدا
هةرَيم هةَلبذاردنةكانى  ئيدارةى 
دةوَلةتانى عةرةبى جاميعةى دةَلَيت
ئارةزووى كة ثَييإاطةياندووين عةرةب
هةَلبذاردنةكانى ضاودَيريكردنى

دةكةن. كوردستان

راستةقينةى دةركةوتنى
ئؤثؤزسيؤن

رؤذنامة 

كة قةوارة سياسييانة دةسةندرَيتةوة لةو متمانة
هةَلوةشاندنةوةى هؤى دةبنة دةكةنء خروقات
زانيارى دوايين بةثَيى هاوكات هةَلبذاردنةكة،
تائَيستا هةَلبذاردنةكانةوة باالى كؤمسيؤنى لة

نَيودةوَلةتى  ٢٥٠ ضاودَيرى بؤ رَيثَيدان باجى
تا بةكاردةهَينرَيت مةرةكةبةى ئةو كراوةء

دةنطدةر نابَيتةوة. لة ثةنجةى رؤذ سَى
كؤمسيؤنى سةرؤكى حةيدةرى، فةرةج
باآلىهةَلبذاردنةكانرايطةياند:هةرقةوارةيةكى
كة بةشَيوةيةك ئةنجامبدات، خروقات سياسى
تَيكبدات هةَلبذاردنةكة ئةوةى رادةى بطاتة

لَيدةسةنرَيتةوة. متمانةى
باَالی كؤميسؤنی سهرؤكی  دوَينَى
لة عَيراق، ههلبژاردنهكانی سهربهخؤی
لةطةأل قةوارة سياسييةكاندا كؤبوونةوةيةكى
هةولَير شارى شيراتؤنى ئوتَيل لة

باجى  نَيودةوَلةتى ضاودَيرى  ٢٥٠ رايگهياند:
بؤكراوة، هةَلبذاردنةكانيان لة بةشداريكردن

وآلتانى  لة ضاودَيريان ١٥ لةنَيوانياندا كة
هاتوون. عةرةبيةوة

 ٥٠٠ مليؤنء   ٣ زانيارييةكان بةثَيى
دةست طةيشتووةتة  دةنطدان كارتى هةزار 
كوردستانء هةرَيمى لة باآل كؤمسيؤنى
هةروةك دابةشدةكرَين، داهاتوودا لةرؤذانى
دةستنيشانكردنى بؤ مةرةكةبةى ئةو
بةريتانياوة وآلتى لة ئامادةكراوة دةنطدةران

هاتووة.
ئةندامى عةبدولكةريم، سةردار
كؤمسيؤنى كؤمسيارانى  ئةنجومةنى 
عَيراق هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى باآلى
لة بةكاردةهَينرَيت مةرةكةبةى ئةو رايطةياند:
مواسةفاتى كوالَيتىء بةثَيى هةَلبذاردنةكاندا
سَى كةمةوة تا بةاليةنى هاتووةء كؤمسيؤن

ثةنجةى دةنطدةرةوة دةمَينَيتةوة. بة رؤذ

ثَينجوَينى جةمال فؤتؤ:



لةكتَيكدا  هةية،  بايةخَيكى  ض  بَيت  دؤالر 
ئَيوة  نةتوانَيت ذيانى  ئةو بودجة زةبةالحة 

مسؤطةر بكات.

برسيَتييةك بةأَيوةية

شةستء  ساآلنى  لة  كة  كشتوكاأل 
ئابوورى  ثةيكةرى  راطــرى  حةفتاكاندا، 
ثاشةكشةدايةو  لة  ئَيستا  بوو،  كوردستان 
سةركةوتنى  نيشاندةرى  كة  طوندةكانيش 
دةضن،  ضؤَلبوون  ــةرةو  ب كةرتةن،  ئةو 
وةزارةتى  دوو  بة  كة  وايكرد  ئةوةش  هةر 
نةتوانرا  دؤالرةوة  ملياران  بة  كشتوكاألء 
دةرةكييةكان  بةرهةمة  هَينانى  لة  رَيطة 
ناوخؤييةكان  بةبةرهةمة  رةواج  بطيرَيتء 

بدرَيت.
وةزارةتـــى  ئامارةكانى  هةرضةندة 
هةرَيمى  كة  دةكةن  لةوة  باس  ثالندانان 
شــارى  ناويشياندا  لــة  ــانء  ــوردســت ك
تَيرءثإةكانى  ثارَيزطا  لة  يةكَيكة  سلَيمانى، 
خؤراكى  ــكــخــراوى  رَي بــةآلم  ــراق،  ــَي ع
نةتةوةيةكطرتووةكان  بة  سةر  جيهانى 
لةبةياننامةيةكدا  رؤذى(٢٠٠٩/٥/٢٦)  لة 
ثارَيزطاكانى  لةإيزى  سلَيمانى  رايطةياند: 
ئاستى  كة  ديالة)داية  نةينةوا،  ــت،  (واس
هةذاريدايةء  هَيَلى  لةذَير  طوزةرانيان 
رؤذبةإؤذ ذمارةى برسييةكان لةوشارانةدا 

روولة زيادبوونن.
ثَيويستي  ساآلنة  كوردستان  هةرَيمى 
بة (٥٠٠)هةزار تةن طةنم هةية، بة جؤرَيك 
مانطَيكدا  لة  سلَيماني  ثارَيزطاي  بةشي  كة 
 (١٦) هةولَير  تةنء  هةزار   (١٩) نزيكةى 
هةزار   (١٣) لة  زياتر  دهؤكيش  هــةزارو 
بةرهةمي  كة  لةكاتَيكداية  ــةوة  ئ تةنة، 
هةزار   (٣٠) سلَيماني  ثارَيزطاي  ساآلنةي 
تةن تَيثةإناكات كة تةنيا بةشي (٤٥)رؤذى 
ئةو  ثإكردنةوةي  بؤ  دةكات،  ثارَيزطاكة 
دةرةوة  وآلتانى  بة  ثشت  ديكةش  بةشةى 

دةبةسترَيت.

بةرثرسانى حكومةتى هةرَيم تائَيستاش 
كة  نةطةياندووة  رستةية  لــةو  خؤيان 
ئيستهالكيء  ــرؤذةي  ث بة  وآلتَيك  هيض 
بَيطانةو  بة  ثشتبةستن  خزمةتطوزارييء 
بنةماي  ـــةت،  رواَل بة  الساييكرنةوةي 
مسؤطةر  قايمء  خؤي  ئابووري  ذَيرخاني 

ناكات.
حكومةتي  لةنَيوان  ئابووري  ثةيوةندي 
توركياء  كؤماري  كوردستانء  هةرَيمي 
كة  خراثانةية  نموونة  لةو  يةك  ئَيراندا، 
كوردستاني  هةرَيمي  دواإؤذي  ئةمإؤء 
ثَيوة طرَيدراوة، بةو هةموو ئيمكانييةتانةي 
لةبةردةستي  كة  دواييدا  ساَلةي  ضةند  ئةم 
دةبينين  كوردستانداية،  هةرَيمي  حكومةتي 
هةر لة ثارضة نانء تةإةو ميوةهاتَيك تاكو 
دةطاتة سووتةمةنيء هةندَيك لة بوارةكاني 
خزمةتطوزاريي ضؤن بةستراوةو قوفَلكراوة 

بة بازاإةكاني توركياو ئَيرانةوة.
 بةرثرسانى حكومةت:

 لة خؤتان ثرسيوة بؤضى بة (١٧) مليؤن 
دؤنم زةوىء (٤٧)مليار مةتر سَيجا لة ئاوى 
لة  خــؤراك  (٧٠٪)ى  كةضى  سازطارةوة 
لةهةندَيك  دةهَيننة كوردستانةوةو  دةرةوة 
وةرزيشدا ئةو رَيذةية زياتر بةرزدةبَيتةوة، 

سامانة  ئةو  ئةطةر  كة  لةكاتَيكداية  ئةوة 
سروشتييةى خوا بةم وآلتةى داوة لةاليةن 
بةرثرسيارَيتيكةرو  بة  هةست  كةسانَيكى 
زياتر  بةشى  ئةوا  بخرَيتةطةإ  لَيزانةوة 

لة(٤٠) مليؤن كةس دةكات.
تةماشاي  رؤذانة  بةإَيز:  بةرثرسانى 

سفرةي نانخواردني خؤتان بكةنء بزانن: 
كــةرةو  ماستء  ثةنيرو  ضــاو  ــانء  ن
ساوةرو  رؤنء  برنجء  ميوةو  سةوزواتء 
نيسك بة ئاوي خواردنةوةشةوة بةرهةمي 
كوردستانة يان دةرةوةي كوردستان ...؟؟ 

لةكوَيوة  كاآليانة  ئةو  سةرضاوةي  ئايا 
داخَلي كوردستان دةبن؟ مةطةر لة سنوورى 
بــةردةوام  كة  نابن  داخأل  وآلتانةوة  ئةو 
ثَيدةترسَيننء  كوردستانيان  جةماوةرى 

طوايا ئةو وآلتانة مةترسى دةرةكين؟
كة  ثارةية  ئةو  سةرضاوةي  ئةي  باشة 
ئةو كاآليانةى ثآ دابيندةكةنء هَيزي كإين 
دةدات بة هاوآلتيياني ئةم هةرَيمة، لة كوَيوة 

دَيتء بة دةستي كَيية..؟ 
 بَيطومان، لة بةغداوة دَيتء بة دةستي 

زؤرينةي (عةرةب)ة!
بيانووتان  ضيتانكردووة،  ئَيوة  كةواتة   
سازطارو  ئاوى  بةثيتء  زةوى  كة  ئةوةية 
ثارةتان نيية، يان خةَلكَيك نيية لةم وآلتةدا 

ئيش بكات؟

بؤية ئةطةر حكومةتَيك 
نةتوانَيت ئاسايشي خؤراكي 

هاوآلتيياني مسؤطةر بكات، 
حةق نيية الفء طةزافي 

مسؤطةركردنى ئاسايشي 
نةتةوةيى لَيبدات.

ثالنَيكى  نةبوونى  لةسايةى  بؤية  هةر 
بةكةرتى  طرنطينةدان  تؤكمةو  ستراتيذيى 
كوردستان  ــؤدا،  ــاوخ ــةن ل كشتوكاَلى 
بؤ  سؤثةرماركَيت  طةورةترين  بة  كراوة 
دةرةوة،  وآلتانى  بةرهةمى  ساغكردنةوةى 
بؤ  دةروازة  فراوانترين  بة  بووة  هةروةها 

هةآلتنى سةرمايةء دراوى نيشتمانى.
وةك  دةوَلةتييةكان  نَيو  رَيكخراوة 
(رَيــكــخــراوي  و  ئاشتي)  ــكــخــراوي  (رَي
شةفافييةت)، لة راثؤرتةكانياندا (عَيراق)يان 
فاشيل  طةندةَلكارو  وآلتاني  ريزبةندي  لة 
(هةرَيمي  كة  دةزانـــن  ئــَيــوةش  ـــاوة،  دان
بةثَيي دةستووري هةميشةيي  كوردستان) 
بةشَيكة لة ( عَيراق)و بةرثرسانى هةرَيميش 

نكوَلى لة يةكثارضةيى عَيراق ناكةن. 
طةندةَليء  مةترسييةكاني  ئــةطــةر 
ـــةتـــي فــاشــيــل لة  ــي دةوَل ــان ــارةك ــؤك ه
باري  طرذيي  تيرؤرو  مةترسييةكاني 
ئةوا  نةبَيت،  زياتر  كؤمةآليةتي  سياسيء 
اليةنةكاني  هةموو  لةنَيوان  نيية،  كةمتر 
ئابووري  طةندةَلي  هةَريمة،  ئةم  طةندةَلي 
وايكردووة  طةندةَليية  ئةو  هةر  لوتكةية،  لة 
هةرَيمي  دةضَيت  ساأل   (١٨) بؤ  ئةوة  كة 
ثاشكؤو  مشةخؤرو  بازاإَيكي  كوردستان 

كراوة بَيت.

وآلتَيكى تينوو

بةثَيى ثالنة ثَينج ساَلةييةكةى وةزارةتى 
مليار  (١٠ـ١٢)  كة  بإيارواية  كشتوكاأل 
كشتوكاَلى  كةرتى  طةشةثَيدانى  بؤ  دؤالر 
بودجةيةش  ئةو  تةرخانبكرَيتء(٦٧٪)ى 
ء  ــاو  ئ دابينكردنى  ــةوةو  ــردن ــؤك ك بــؤ 
كارطةى  ــازةو  ت سايلؤى  دروستكردنى 

بضووك تةرخانبكرَيت.
ثالنةكةى وةزارتى كشتوكاأل لةكاتَيكداية 
ثرؤذةى  وةآلمى  تائَيستاش  حكومةت  كة 
بؤ  بضووكى  بةنداوى   (١٠٠) دروستكردنى 
وةزارةتى  كة  نةداوةتةوة  ئاو  طلدانةوةى 
هةرَيم  حكومةتى  ئاوى  سةرضاوةكانى 

خستويةتييةإوو.
دَلنيان  كشتوكاَلى  ثسثؤإانى  هاوكات 
دروست  بةنداوة   (١٠٠) ئةو  ئةطةر  لةوةى 
بةرهةمهَينانى  تــوانــاى  ــةوا  ئ بكرَين، 
كة  ئاستَيك  دةضَيتة  هةرَيم  كشتوكاَلى 
ناوخؤييةكانى  ثَيويستيية  دةتوانَيت  هةرَيم 
بكاتء  دةستةبةر  رووةكــى  خؤراكى  لة 
بوار نةهَيَليتةوة بؤ ثَيويستى هاوردةكردنى 

بةرهةمى دةرةوة.
كشتوكاألء  ليذنةى  راثؤرتَيكى  بةثَيى 
ئاودَيريى ثةرلةمانى كوردستان سةبارةت بة 
بودجةى ساَلى (٢٠٠٨)تايبةت بة وةزارةتى 
ئاو،  سةرضاوةكانى  وةزارةتى  كشتوكاألء 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  ئاإاستةى  كة 
ساَلى  بؤ  ــراوة  ــةوةك ب ئــامــاذة  كـــراوة، 
داواى  كشتوكاأل  ــــــى  (٢٠٠٨)وةزارةت
بؤ  دينارى  مليؤن   (٦٠٨) مليارو  هةشت 
قةآلضؤكردنى  ثاراستنء  كةرةستةكانى 
وةزارةتى  بةآلم  كردووة،  نةخوشييةكان 
دارايى تةنيا بإى دوو مليارو (٨٠٠) مليؤن 
دينارى ثةسةندكردووة، كة جياوازييةكةى 

دةكاتة ثَينج مليارو (٨٠٨) مليؤن دينار.
 كةواتة حكومةتى هةرَيم: ئَيوة بةنيازن 
ئةو (١٠)مليار دؤالرة لة ضيدا خةرجبكةن؟ 

كةى خةرجيدةكةن؟

ثَييانواية  كشتوكاَلى  شــارةزايــانــى 
ساَلدا  دة  مــاوةى  لة  دةيتوانى  حكومةت 
بكات  هةرَيم  دَيمةكانى  زةويية  سةرجةم 
ئةطةر  ضونكة  نةيكردووة،  بةآلم  بةراو،  بة 
هةموو ساَلَيك (١٠٠- ٢٥٠)كيلؤمةتر زةوى 
بةنداوو  لةطةَليدا  بــةراو،  بة  بكرَيت  دَيم 
كةناَلى ئاودَيرييان بؤ دروست بكرَيت، ئةوة 
ضارةسةرى  ساَلدا   (١٢  -  ١٠) لةماوةى 
دةكــرا،  كشتوكاَلى  كةمئاويى  كَيشةى 
واتة  ماوة،  هةمان  بة  ثَييانواية  هةروةك 
لةماوةى دة ساَلدا دةتوانرا كاريطةرييةكانى 
روو  كة  كةمبكةنةوة  وشكةساَلييةك  هةر 

بكاتة هةرَيمى كوردستان. 

كةواتة لة سايةى مليارةها 
دؤالردا، كوا ئةو هةموو بانكة 

كشتوكاَلييةى كة بةشَيوةى 
درَيذخايةن قةرزى دةدا 

بةهاوآلتييان، كوان ئةو سةدان 
ثرؤذة ئاودَيريية دةستكردانةى 

كة دروستكران، كوان ئةو 
ضةندين بةنداوة بضووكانةى 

كة بؤ طلدانةوةى ئاو بإيار بوو 
دروستبكرَين، كوا سةدان ثرؤذةى 

بةخَيوكردنى ماسىء، كوا 
ثرؤذة طةورةكانى بةخَيوكردنى 

مانطاى شيرو طؤشت، كوا ثرؤذة 
ثَيشكةتووةكانى بةخَيوكردنى 
هةنط؟ كوا ئةو هةموو ئامَيرة 

ثَيشكةوتووة كشتوكاَلييةى 
كة بة قةرزى درَيذخايةنء 

بةنرخَيكى كةم بةسةر جوتياراندا 
دابةشتانكرد؟ كوا ئاوةدانكردنةى 

دَيهاتةكانى كوردستان؟
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بةدواداضـــــوون

هةموو بةرهةمى ساآلنةى 

ثارَيزطاى سلَيمانى لةطةنم 

بةشى تةنيا (٤٥) رؤذى 

ثَيداويستى دانيشتووانى 

شارةكة دةكات، بؤية 

نةبوونى سايلؤيةكى باش بؤ 

ئةمباركردنى طةنم، كوردستان 

دةخاتة بةردةم هةإةشةيةكى 

طةورةو ضاوةإواننةكراوةوة.

١٢ مـليـار دؤالرةكة لــــــة ضيدا خةرجدةكةن؟

بةإَيز:  هاوآلتييانى 

ثرسيارى تؤ لة ئَيستادا 

ئةوةية لةم هةرَيمةي 

ئَيمةدا، سةنتةري بزافي 

ئابووريء بازاإو بوارة 

بازرطانييةكان، بة دةست 

كَيوةنء كَين ئةوانةى 

دةيبةن بةإَيوة؟ 

تواناى بةنداوةكانى 

كوردستان بؤ طلدانةوةى ئاو:

* بةنداوى دوكان 

(٦,٦)مليار مةتر سَيجا ئاء 

دةطرَيت

* بةنداوى دةربةنديخان 

(٣,٢) مليار مةتر سَيجا ئاو 

دةطرَيت

* بة نداوى دهؤك 

(٥٥)مليؤن مةترسَيجا ئاو 

دةطرَيت

بةرثرسانى حكومةت:
مليؤن دؤنم   (١٧) بة  بؤضى  ثرسيوة  لة خؤتان   
زةوىء (٤٧)مليار مةتر سَيجا لة ئاوى سازطارةوة 
دةهَيننة  دةرةوة  لة  خؤراك  (٧٠٪)ى  كةضى 
ئةو  وةرزيشدا  لةهةندَيك  كوردستانةوةو 

رَيذةية زياتر بةرزدةبَيتةوة
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بةدواداضــــوون

فازأل نةجيب
محةمةد شَيخ فاتح

طوندنشينةكان هةلَدَين

كةرتى  ـــى(٢٠٠٣)وة  ـــاَل س ـــةدواى  ل
بـــةرةودواوة  رؤذبـــةإؤذ  كشتوكاَلى 
لةوبوارةدا  ضاكسازييةك  هيض  دةضَيتء 
بةم  بَيت،  ئاماذةثَيكردن  جَيطةى  نةكراوة 
زؤرترى  ذمارةيةكى  بَيت  تا  هؤيةشةوة 
بةجَيدةهَيَلنء  طوندةكانيان  جوتياران 
بؤية  دةإؤن،  شارؤضكةكان  شارو  بةرةو 
عَيراقى  نةتةوةيةكطرتووةكان  رَيكخراوى 
لة  كة  وآلتانةى  ئةو  ليستى  خستووةتة 
هاوكاريى  بة  ثَيويستييان  (٢٠٠٩)دا  ساَلى 
ديارة  خؤراكدا،  بوارى  لة  دةبَيت  دةرةكى 

هةرَيمى كوردستانيش بةشَيكة لة عَيراق.
خؤراكن،  سةبةتةى  كة  طوندةكان 
لةسةر  هةية  طةورةيان  كاريطةرييةكى 
كة  ئــةوةى  ــةآلم  ب خـــؤراك،  ئاسايشى 
رةوشي  بــةردةوام  كة  ئةوةية  دةبينرَيت 
دةضَيتء  خراثبوون  رووةو  دَيهاتةكان 
كة  دةدةن  بــةوة  ئاماذة  ئامارةكانيش 
ضؤَلنء  كوردستان  طوندةكانى  (٧٤٪)ي 
شارةكان  لة  روويــان  دانيشتوانةكةيان 
ــة دةبــنــة هؤى  كـــردووة، دواتـــر ئــةوان
طوندو  لةنَيوان  السةنطى  دروستبوونى 
خؤراك  ئاسايشي  بةمةش  شارةكاندا، 
زامنكةرَيتي،  دةستةبةرو  طوندةكان  كة 
دةكةوَيتة مةترسييةوة. بةتايبةت كاتَيك كة 
دانيشتووان  (١٩٥٧)دا(٦٤,٧٪)ي  لةساَلي 
بةآلم  كاريانكردووة،  كشتوكاَلدا  بواري  لة 
ئَيستا ئةو رَيذةية دابةزيوة بؤ خوار(١٥٪). 
ماَلثةإى  لة  كة  ئامارانةى  ئةو  بةثَيى 
بآلوكراونةتةوة  ثالنداناندا  وةزارةتــى 
طونجاوة  كوردستان  زةوى  (٣٤,٥٪)ى 

(١٥,٥٪)ى  بـــةروبـــووم،  ضاندنى  بــؤ 
ـــةوةإطـــاى  ــــةء(٢٠٪)ى ل ــــان ــــت دارس
(٢,٣٪)ى  هـــةروةهـــا        سروشتيية، 
كشتوكاأل  كةَلكى  بة  بَيستانة،(٢٦,٤٪)يشى 
بيناو  بؤ  داطيركراوة  نايةتء(١,٣٪)يشى 

شوَينى نيشتةجَيبوون.
لةساَلى  ئامارانة  ئةو  بةثَيى  هةر  بةآلم 
لة  هةر  خؤراك  جؤر   (٢٣)  (٢٠٠٥-٢٠٠٦)
طةنمةوة بؤ برنجء سةوزةء ثاقلةمةنييةكان 
مليؤنء              (٣) تةنيا  كة  ضَينراوة  توتن  تا 
(٥٣٢) هةزار دؤنم زةوى بؤ بةكارهَينراوةو 
مليؤنء(٢٥٦)هةزار  يةك  لة  كةمتر  بإى 

تةن بووة.
بارودؤخى  كة  ساَلى(١٩٩٠-١٩٩١)  لة 
ترؤثكى  ــة  ل ــان  ــت ــوردس ك ئاسايشى 
(٩٠٠)هــةزارو  (٣)مليؤنء  بوو  شَلةذاندا 
بةبةروبوومة  (٩٤٥)دؤنم زةوى ضَينرابوو 
-٢٠٠٥) ساَلى  لة  بةآلم  كشتوكاَلييةكان، 

هةرَيم  حكومةتى  ئةوةى  دواى  ٢٠٠٦)ء 
شانزة ساأل حوكم دةكات تةنيا (٣)مليؤنء 
زةوى  (٥١٨)دؤنـــــم  (٢٣٣)هــــــةزارو 
بةكارهَينراوة، واتة لة برى ئةوةى رَيذةى 
بةكارهَينانةكة بة ضةندين ئاست لة سايةى 
حكومةتى خؤماَلييةوة زيادى بكرداية، بةآلم 
ــةزارو  (٦٦٧)ه زةوى  بةكارهَينانى  بإى 
ئةوةش  كةميكردووة،  زةوى  (٤٢٧)دؤنــم 
بؤ  ئاماذةية  شيكاريدا  سادةترين  لة 
بة  طوَينةدان  كةرتةو  ئةو  ثشتطوَيخستنى 
هةريََمى  خؤراكى  ئابوورىء  ئاسايشى 

كوردستان.

 ،(٢٠٠٥) ســاَلــى  ئامارَيكى  بةثَيى 
(٩٠٪)ى طوندنشينةكانى ناوضةى طةرميان 
ئاذةَلدارييةء  لةسةر  ذيانيان  بذَيويى 
بؤ  ــةن  ــك دةي كــة  كشتوكاَلةشى  ــةو  ئ
ئامارى  هاوكات  ئاذةَلةكانيانة،  خزمةتى 
سنوورةكةش  ثةيوةنددارةكانى  دةزطــا 
طوندةكان  (٨٠٪)ى  زياتر  كة  رايدةطةيةنن 

ضؤَلبوون.

لة  ساأل  ضةندين  ثاش  هةرضةندة 
بةرثرسانى  طوندةكان  ثشتطوَيخستنى 
حكومةتى هةرَيم، جةخت لةوةدةكةنةوة 
ئةولةوياتى  ئةمساَلدا  بودجةى  لة 
دةدةن،  كشتوكاأل  كةرتى  بة  سةرةكى 
بةآلم جطة لة دابةشكردنى ذمارةيةكى 
كةم لة خانووى ثالستيكىء ضةند وردة 

ضاالكييةك هيضى ديكة نابينرَيت. 
ساَلةى  ثالنى(ثَينج)  لة  ئةطةرضى 
كشتوكاَلدا  كةرتى  ثَيشبردنى  بةرةو 
دةستيكردووة  كشتوكاأل  ــى  وةزارةت
بةآلم  جوتياران،  زةوى  بةتاثؤكردنى 
بة  كة  ثَييانواية  بوارة  ئةو  ضاودَيرانى 
تةسويةو  كَيشةي  ديكةش  ساَلي   (١٠)
كشتوكاَلييةكان  زةويية  تاثؤكردني 

تةواو نابَيت.
كةواتة هاوآلتييانى بةإَيز: حكومةتى 
هةرَيم كةزياتر لة (١٨)ساَلة دَيهاتةكانى 
كوردستانى ثشتطوَيخستووة، دةتوانَيت 

لةماوةى ثَينج ساَلدا بيانذَينَيتةوة؟
 (٦٢٥٠) كؤى  لة  اليةكيترةوة،  لة 
 (٤٤) تةنيا  كوردستاندا  لة  كؤمثانيا 
كشتوكاأل،  بوارى  بة  تايبةتن  كؤمثانيا 
خؤى  ــةوةى  ئ وةك  حكومةت  بؤية 
ثَيشبخات  كــةرتــةكــة  نةيتوانيوة 
زةبةالحى  ياسايةكى  بة  نةشيتوانيوة 
وةبةرهَينء  هانى  وةبةرهَينانةوة 
كةرتى  لة  تا  بدات  بيانى  كؤمثانياى 

كشتوكاَلدا كاربكةن.

سامانى ثةلةوةرء ئاذةلَيى

كشتوكاأل  وةزارةتـــى  ئامارةكانى 
كوردستان  ثَيدوايستى  كة  رايدةطةيةنن 
كة  تةنة،  هةزار   (٧٠) مريشك  طؤشتى  بة 
كار  بخرَينة  ثةلةوةرييةكان  كَيَلطة  ئةطةر 
هةزار   (٥٥) نزيكةي  دةتوانن  ساآلنة  ئةوا 
بةو  بةرهةمبهَينن،  ثةلةوةر  طؤشتي  تةن 
دةرةوة  لة  تةن  (١٥)هــةزار  تةنيا  ثَييةش 
بوونى  سةربارى  بةآلم  هاوردةدةكرَيت، 
لة  طؤشت  ثــةلــةوةري  ــرؤذةي  ث  (٧٨٨)
ثــرؤذانــة  ــةو  ئ (٨٠٪)ى  كــوردســتــانــدا، 
داخراون، بؤية نزيكةى(٩٥٪)ى ثَيداويستى 
بةرهةمى  بة  ثشت  ناوخؤدا  لة  مريشك 

دةرةكى دةبةستَيت.
لة ساَلى(٢٠٠٣- ٢٠٠٤) بإى بةرهةمى 
مريشكى ناوخؤيى (٦٦٪)بووة لة ثارَيزطاى 
سلَيمانىء (٨٧٪)بووة لة ثارَيزطاى هةولَيرء 
ساَلى  لة  بةآلم  بووة،  دهؤكيش(٣٣٪)  لة 
 (٪٢٢) بؤ  دابةزيوة  رَيذةية  ئةو  (٢٠٠٧)دا 
لة ثارَيزطاى سلَيمانىء(٢٣٪) لة هةولَيرو لة 

ثارَيزطاى دهؤكيش دابةزيوة بؤ(١٤٪).

تائَيستا لة هةرَيمي 
كوردستاندا ساآلنة تةنيا 

(٢٥٠٠) تةن ماسي 
بةرهةمدةهَينرَيت، لةكاتَيكدا 

ثَيويستي هةرَيمةكة بؤ 
ماسي (٢٠) هةزار تةنة 

لةساَلَيكدا، واتة تةنيا 
(١٢,٥٪)ى ثَيويستى ماسى 

لةهةرَيمى كوردستان 
بةرهةمدةهَينرَيت، كةميى 

بةرهةمى ماسى لة كاتَيكداية 
كة هةرَيمى كوردستان 

خاوةنى (١٠٠) هةزار هَيكتار 
ئاوة كة ئةطةر بةشَيوةيةكي 

باش بةكاربهَينرَيت ئةوا 
داهاتَيكي زؤر باشى دةبَيت.

لة اليةكي ديكةوة رووبةرى لةوةإطاى 
نزيكةى  كــوردســتــانــدا  لــة  سرءشتي 
دةكاتة  كة  دؤنمة  (٤)مليؤنء(٢٥٠)هةزار 
زةوى  ـــةرى  رووب ســةرجــةم  (٢٠٪)ى 
(٥١٢)هةزار  نزيكةى  تةنيا  كة  كوردستان، 
رةشةوآلخء (٥)مليؤنء (٨٦٨)هةزار مةإو 

بزنى تَيداية.
كشتوكاأل  وةزارةتى  بةرثرسانى  بةآلم 
بؤ سآ  دابةزيبَيت  بإة  ئةو  ثَيشبينيدةكةن 
بزنء  مــةإو  ــةزار  ه دووســةد  مليؤنء 
رةشـــةوآلخ،  هــةزار  ثةنجا  ـــةدء  دووس
ثَينج ساَلةيية  ئةوةش لةسةروبةندى ثالنة 
(١٠)مليار دؤالرييةكةى ئةو وةزارةتةداية.

لة اليةكي ديكةوة سةرةإاى بوونى ئةو 
هةموو رووبةرة لة ئاو، بةآلم وشكةساَليى 
بة جوتياران هةَلدةضنَيت، بةجؤرَيك  تةنط 
كة تةنيا لة ساَلى رابردوودا زياتر لة (٤٠٠) 
هةزار سةر مةإوماآلت بة قاضاغ رةوانةى 

ئَيران كراون.
ئَيوة  بؤ  بةإَيز،  هاوآلتييانى  كةواتة 
مليؤن  يان سةدان  دؤالر  يةك  بودجةيةك 

بةرثرسان، ساآلنَيكة ئةوةيان لةبيرضووةتةوة كة ذياندنةوةى دَيهاتء ئاواكردنه وه ى طونده كانء 

كاراكردنى كه رتى كشتوكاأل جطه  له  مه به ستى سياسى، طرنطييه كى طه وره ى هه يه  له  ئابوورى 

نيشتمانىء له  بيناكردنه وه ى ثه يكه رى كؤمةآليةتى كؤمةَلى كوردىء له  بيناكردنه وه ى كه سايه تى 

به رهه مهَينه رانه ى مرؤظى كوردا

هةرَيمى كوردستان خاوةنى (٤٧)مليار مةتر سَيجا ئاوء نزيكةى (١٨)مليؤن دؤنم زةويية، بةآلم نةبوونى ثالنء ثشتطوَيخستنى كةرتى كشتوكاأل، هؤكارى 
ضؤَلبوونى هةزاران طوندى كوردستان بووة لةماوةى ضةند ساَلى رابردوودا، هةر ئةوةشة وايكردووة بةرهةمة دةرةكييةكان بازاإةكانى كوردستان بتةننةوةء 

ئاسايشى ئابوورىء خؤراكى كوردستان بكةوَيتة بةر مةترسييةكى ضاوةإوانكراوةوة.

١٢ مـليـار دؤالرةكة لــــــة ضيدا خةرجدةكةن؟
بودجةيةك لة تاريكيدا

بةثَيى زنجيرة ثالنة 
يةك لةدواى يةكةكانى 

حكومةت هةرَيم دةبَيت 
لةساَلى(٢٠١٣)دا ساآلنة 
(٥٠٠) هةزار تةن طةنمء 

جؤء نيسكء نؤك لة 
خاكى هةرَيمى كوردستان 

بةرهةمبهَينرَيتء لةطةَليدا 
ئاسايشى خؤراك بؤ هةرَيم 

دابينبكرَيت، بةآلم تائَيستاش 
ئةو قسةو باسانة هةر 

دروشمنء شتَيكى جدى لةو 
بارةيةوة نةبينراوة.
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٢-٢

٤
ئَيستاش دةكرَيت بثرسين: بؤ ئةم هةموو 
طةندةَلية؟ ئايا دةسةآلتةكاني ئَيمة ثَيشبإكَيي 
ئةوة  بَيطومان  نةخَير،  ــةن؟  دةك طةندةَلي 
مؤراَلة،  هةرةسي  سةرةكي  هؤكاري  نييةء 
لَيرةدا طرنطة ئاماذة بؤ هةر دوو جؤرةكةي 
مؤراَلي  هةرةسي  بكةين:  مؤراَلي  هةرةسي 

كاراكتةرء هةرةسي مؤراَلي سيستم.
هةرةسي مؤراَلي كاراكتةر سةرئةنجامي 
تاكةكةس  مؤراَليةكاني  بةها  دةستداني  لة 
ثَيويستي  طوشاري  لةذَير  دةستثَيدةكات 
لةثَيناو  كاراكتةردا  خودي  دؤإاندني  يان 
هةموو  دواجار  ذياندا.  ضَيذةكاني  خؤشيء 
ئةم دؤإاندنانة كة دةردةكةون، دةبنة تاوانء 
دةكرَيت تاكةكةس يان دةستةو تاقميش سزا 
هةرةسي  بةآلم  تاوانةكانيان،  بةثَيي  بدرَيت 
ئةخالقي سيستم لة سةرةوة دةستثَيدةكاتء 

دةبَيت خةَلك سزاي بدات. 
طومانمان  سةروةدا  ثةرةطرافةكاني  لة 
ثَيشينةي  مةعريفيء  ــاي  ــوان ت لــةســةر 
ـــةآلت دروســتــكــردء  ثـــةروةردةيـــي دةس
ئارطيومَينتي  كة  بةشَيوةيةكيش سةلماندمان 
ثرسياري  ذَير  خستنة  ئارطيومَينتي  ئَيمة 
بنةبإكردني  ئامانجي  بة  ئةمةش  ئةخالقة، 
لة  ئاساني  بة  دةتوانرَيت  كاتَيك  طةندةَلي. 
ضارةسةري  ســزادا  ــاوانء  ت ضوارضَيوةي 
ئةطةر  بكرَيت،  تاكةكةس  مؤراَلي  هةرةسي 
كاتَيك  بةآلم  نةبووبَيت،  طةندةأل  سيستم 
سةرئةنجامي  دةبــَيــت  طــةنــدةأل  سيستم 
لة  يان  تاكانةية  ئةم  ذمــارةي  زيادبووني 
بةرنامةيةكي  ستراتيذء  خؤيدا  ــودي  خ
طةندةَلي هةية. هيض سيستمَيك بةبآ هةبووني 
ثرؤسَيسَيكيش  هيض  كارناكات،  ثرؤسَيسَيك 
نةكرابَيت.  فؤرميولة  لةستراتيذَيكةوة  نيية 
ستراتيذء  كــوردي  دةسةآلتي  ئةطةرضي 
ئةنجامي  ضونكة  نيية،  باشي  ثرؤسَيسَيكي 
ئةمةي دواييشيان  خودي سيستمة خراثةكة 
خراثبووة، بةآلم من هؤكاري سةرةكي ئةمة 
ثَيشينةي  خراثي  مةعريفيء  داإووخاني  بؤ 
كة  دةطةإَينمةوة،  دةســةآلت  ثةروةردةيي 
دواجار ثرؤسَيسة دواكةوتووةكة خةَلكي كةم 
مةعريفةء ثةروةردة شَلؤق دةخاتة ناوةندي 
بإيار  ناوةندةي  ئةو  بةمجؤرةش  بإيارةوة.. 
دادةمةزرَينَيت،  خؤي  هاوشَيوةي  حاكمَيكي 
لة خؤثةرستيء  ثإة  كة خودي ستراتيذةكة 
ئةوةية  بةرئةنجامةكةشي  ثاوانخوازيي.. 
بلؤكَيك لة دةسةآلتدا دروست دةبَيتء دةبَيتة 
هاوبةشيان  بةرذةوةندي  يةك  كة  زؤرينة 
لةيةك  مَيطةلئاسا  هةمووي  بؤية  هةبَيت، 
دادةطــرَيــت.  بــاأل  ــاتء  دةك بَلند  بــاأل  كاتدا 
ئَيستاش دةتوانين ئةو وةآلمةي سةرةوة بة 
ساناي بدةينةوةء بَلَيين ستراتيذي حوكم لة 
هةرَيمي كوردستاندا ستراتيذي بةرذةوةندي 
ناذينء  فةزيلةتدا  دؤخي  لة  كة  خوازةكانة 
بةتايبةت  بةرقةراربكةن،  دادوةريي  ناتوانن 
ئاستي  لة  نة  ثةروةردةييدا  ئاستي  لة  نة  كة 
مؤراَلي  هةرةسي  بة  بةر  ناتوانن  مةعريفيدا 

دةستةجةمعي بطرن. 
تَيفكريندا  تَيإامانء  لةكاتي  هةميشة 
يان  توَيذةرةوة،  هزري  دَيتة  ثرسيارة  ئةم 
دةمان  ثرسيارة  لةمجؤرة  بَلَيين  راسترة 
ئاراوة  بَيتة  خاتة طومانةوة: «ئةطةر طةندةَلي 
بةثَيضةوانةوة  يان  دةستدةدرَيت  لة  ئةخالق 
ئةطةر ئةخالق لة دةستبدرَيت ئينجا طةندةَلي 
لة  هَيلكة  بَلَيين  ئةوةي  وةك  دَيتةئاراوة؟» 
هةرةسي  هَيلكة.  لة  مريشك  يان  مريشكة 
بيروباوةإء  هةرةسي  بة  ثةيوةستة  مؤراَلي 
بةهاوة لة رووكاري رؤحييةوة، ثةيوةستيشة 
رووكــاري  لة  ـــةروةردةوة  ث مةعريفةء  بة 
بةهَيزةكان  بةها  بيروباوةإء  ماترياَليةوة. 
ثةروةردةيةكي  مةعريفةء  بؤ  هــانــدةرن 
مةعريفةء  هةروةها  دياريكراو،  دروستء 
بؤ  هاندةرن  دروستيش  ثةروةردةيةكي 
بةرزةكان.  بةها  بيروباوةإء  سةقامطيريي 
واتة مريشك لة هَيلكةيةء هَيلكةش لة مريشك. 
ئةوةي دةسةآلتي كوردي لة ماوةي زياتر لة 
(١٨) ساَلي حوكمي خؤيدا كردبَيتي بةرهةمي 
كؤي  توانيويةتي  كة  وةختانةية  ساتة  ئةو 
بةها  مةعريفةء  دةوري  لة  طشتيي  مؤراَلي 

بةرزةكان كؤبكاتةوة، بةآلم هةميشة بةهايةكي 
كة  دانةناوة  ماندووبوونة  ئةو  بؤ  كاتء  بؤ 
ثةروةردةيةكي  لةسةر  بتوانَيت  بةهؤيةوة 
ئةمةش  بنةإةتي  بَيت.  ــةردةوام  ب دروست 
ثةروةردةيي  مةعريفيء  كةموكورتي  بؤ 
كة  دةطةإَيتةوة  كاراكتةرانة  ئةو  خــودي 
وابةستةي  بةشَيكيش  دةسةآلتدابوون،  لة 
كوردستانةء  هةموو  كؤمةآليةتي  كلتووري 

بةتايبةت باشووري كوردستان.
رةفتار  ـــةروةردةي  ث مؤراَلي  طرفتي 
رةنطدةداتةوة..  حوكمكردندا  لة  ئاساني  بة 
لةسةر  كاري  بةعس  تةمةني  درَيذايي  بة 
كوردستاندا،  لة  مؤراَلكردووة  الوازكردني 
هةرضي هَيزي ئؤثؤزسيؤني دةسةآلتداريشة 
ستراتيذيدا  دةستكورتي  ثةرضةكردارء  لة 
ذياوة كة سةراثا ئةم ثرؤسةيةي كردووةتة 
خوَيندنطةيةك بؤ هةرةسي مؤراَلي كاراكتةري 
ئاستةكاني  مةبةستمان سةرجةم  سةركردة، 
دةستدانء  لة  ــةردةوام  ب سةركردايةتيية. 
بةهاي  دؤإاندني  بيروباوةإ  الوازكردني 
ئةم  ثارسةنطي  ئةوةي  بؤ  لَيكةوتووةتةوة، 
دؤإاندنةش بدرَيتةوة بةردةوام سةركةوتني 
كارتؤنيمانكردووةتة  ثاَلةواني  موزةيةفء 
سيمبوأل. ئةطةر ضي دةستثَيكي طةندةَلكردنةكة 
سةرضاوةيةكي دوذمنطةراييانةي هةبووبَيت، 
بةرذةوةندييةكي  طةندةَلي  بةردةوامي  بةآلم 
مةعريفةء  الوازي  بةرهةمي  نــاوةكــيء 
ئةو  ئةمةش  بووة.  ثــةروةردةي  ثةإثووتي 
ميكانيزمةية كة طرفتي ئةخالقي دةطؤإَيت بؤ 

طرفتي طةندةَلي.

٥
ثرسيارَيكي  ضةند  ئــةطــةر  ــرةوة  ــَي ل
دةسةآلتي  «ثَيويستبوو  بكةين:  طريمانةيي 
كوردي ضي بكرداية بؤ ئةوةي طةندةأل نةبَيت؟ 
بكرداية  ضي  كوردي  دةسةآلتي  ثَيويستبوو 
نةبَيت؟  دروست  ئةخالقي  طرفتي  ئةوةي  بؤ 
طرفتي  ئةوةي  بؤ  بكرداية  ضي  ثَيويستبوو 

ئةخالقي تةرجةمةنةكراية بؤ طةندةَلي».
ديسكؤرسَيك  ضةند  دةبَيت  لــَيــرةدا 
طةندةَلي  ئةخالقء  ثةيوةندي  خودي  لةسةر 
داهاتووي  بؤ  خؤيدا  لة  كة  بخةينةإوو، 
دةسةآلتي كوردي دةرمانة، ئةطةر دةسةآلتي 
مةسةلةية  ئةم  ضارةسةري  بيةوَيت  كوردي 
بكات، ديارة مةبةستيشم تَيكإاي دةسةآلتةكان. 
بةهؤي  طةندةَلخؤريدا  لة  بةشداري  يةكةم: 
الوازيي  مؤراَلةوةيةء  بنةماكاني  الوازيــي 
داخوراني  بةرهةمي  مؤراَليش  بنةماكاني 
كاتَيك  طةندةَلي  دووةم:  بيروباوةإة.  بةهاء 
لةسةر  كاريطةري  ئةطةر  طةندةَلي  دةبَيتة 
بةرذةوةندي طشتيي هةبَيت، بةآلم بؤ بنةبإي 
وةرضةرخاني هةرةسي ئةخالقي بؤ طةندةَلي 
تاكة زامن بريتيية لة ثرسينةوة لة ئةخالقياتي 
زياني  طةندةَلكار  كاتَيك  سَييةم:  دةسةآلت. 
ثَيي  دةكات  بةرقةرار  طةندةَلي  بدات  طشتي 
بزانرَيت يان ثَيي نةزانرَيت، بؤية دةبَيت هةموو 
جومطةيةكي دةسةآلتء كؤمةَلطةء كؤمةَلطةي 
بَيت.  لَيثرسينةوةدا  لةذَير  بةردةوام  مةدةني 
تاوانةوة  مؤإاألء  لةإووي  هةية  هةندَيكمان 
نيية،  تاوانبارة، هةندَيك هةية طرفتي مؤراَلي 
بةآلم لةبةر ئةنجامدا تاوانبارة، هةنيَدكي ديكة 
بةآلم  هةية،  ئةخالقي  نةطرفتي  نةتاوانبارةء 
طةندةَللَيكراوةء بَيدةنطي هةَلبذاردووة، ئةمانة 
هةموويان بةشدارن لةثرؤسةي طةندةَلكردني 

كؤمةَلطةدا. 
بةرثرسيارَيتي  طةندةَلكار  ــوارةم:  ض
لة  طةندةَللَيكراو  بةآلم  ئةستؤ،  دةكةوَيتة 
دةكةوَيتة  بةرثرسيارَيتي  هةَلوَيستةنةكردندا 
ئةستؤ. بةم ثَيية ئةوانةي دةكةونة نَيوةندةوة 
بةرثرسيار  زياتر  كةس  هةموو  لة  خؤيان 
طةندةَلكارنء  ئةوانةي  مةبةستمان  دةبن، 

طةندةأل لَيكراويشن لة هةمانكاتدا. 
هةموو  دامةزراوةيي  طةندةَلي  ثَينجةم: 
هيض  بآ  دةطرَيتةوة  دامةزراوةكة  كةسَيكي 
ئازايةتيش لةوةداية كة  دوو دَليء طومانَيك، 
بكةين،  طةندةَلكاريي  دةستبةرداري  خةَلك 
ــارة  ــةوةي ئةم ديــاردةيــة دووب ئ بــةآلم بؤ 
سزا  لة  جؤرَيك  لةوةداية  حيكمةت  نةبَيتةوة 
هةبَيت، بؤ بة درؤ سوَيندخواردن بة نيشتمانء 

ثيرؤزييةكاني خةَلك.
ديسكؤرسانة  ئةم  وةرطرتني  بةهةند  بة 

دةيتواني  كوردي  دةسةآلتي  لةسةرةتاوة، 
خؤي لة طةندةَلبوونء طةندةَلكاريي بثارَيزَيت، 
بةآلم ثرسيارةكة ئةوةية: «بؤضي دةسةآلتي 
ئايا  هةَلنةستاوة؟»  ــارة  ك ــةم  ب كــوردي 
بنةإةتدا  لة  ئايا  نةيدةتواني،  ئايا  نةيدةزاني، 
خؤي..  خةسَلةتةكاني  لة  يةكَيكة  طةندةَلي 
مةتَلةبي ئةخالقي هةميشة دذى دةوةستَيتةوة، 
تةعارز دةكات، لةطةأل بةرذةوةندييء ضَيذدا.. 
كةسي دانا، ئةو كةسةية، كة دةتوانَيت سنوور 
لة  دابنَيتء  ضَيذدا  بةرذةوةنديء  لةنَيوان 
بيروباوةإةكاني  بيركردنةووةء  لؤجيكي 
بكات.  سنوورانة  ئةم  دةستكاري  خؤيةوة 
دةسةآلتي كوردي بة ئةندازةيةك سنووريان 
لةنَيوان ضَيذو ثَيويستيية مؤراَليية طشتيةكاندا 
هةَلطرتووة ضيتر شوَين ثَييةك نةماووةتةوة 
دةتوانَيت  كاتَيك  حاكم  سنووردانان،  بؤ 
سيستم لة طةندةَلي سةربةرةوخوار بثارَيزَيت، 
كاراكتةرةكاني  حاكمء  خودي  هاتو  ئةطةر 
حوكمإاني بتوانن ضَيذةكانيان لة دادوةرييء 
خؤشطوزةراني خةَلكدا ببيننةوة، نةك ضَيذ لة 
بدؤزنةوة،  خةَلكدا  خؤيانء  نَيوان  جياوازي 
خؤي  بةرذةوةندييةكاني  كاتَيك  مــرؤظ 
ساتانة  ئةو  كؤمةَلدا  لةثَيناوي  لةدةستدةدات 
ثايةطا  بخزَينَيتة  خؤي  ضَيذةكاني  دةبَيت 
كةس  هةموو  بؤ  كة  كؤمةآليةتييةكانةوة 
نووسةرَيك  كاتَيك  ذياندا.  لة  نابَيت  فةراهةم 
شةونخوني دةكاتء بةرهةمء داهَيناني هةية، 
رؤذانةييةكاني  خؤشيية  حيسابي  لةسةر 
ثايةطاي  لةإَيطةي  ثاشانيش  خؤيةتيء 
كؤمةآليةتيء هةذمووني مةعريفيةوة ثاداشت 

وةردةطرَيتةوة بةثَيي داهَينانةكاني.
دةسةآلتي  نَيو  كاراكتةرةكاني  بةطشتيي 
ض  ثنتةي  ئةو  بطةنة  نةيتوانيووة  كــوردي 
خواستي  ئيرادةوة  بة  ثةروةردة  ض  مةعريفة 
خؤشطوزةرانيان ثآ فةرامؤشبكات، هةندَيك 
كات ئةم كاراكتةرانة دَينء خةبات بة خةَلكي 
دةفرؤشنةوة، بةشَيكي ئةو ناخؤشيانةي ذياني 
ئيختياري  نةك  واقعبووة،  حوكمي  خؤيان 
تيؤرةكاني  لة  ئةمةش  خؤي،  كاراكتةرةكة 
لة  قازانج  دةوترَيت  ثَيي  مؤراَلدا  خوَيندني 
كردةي ضةثةوانةدا. بة واتاياكي سادة قازانجي 
سةروةريي حوكمي واقعبووة، نةك حوكمي 
ئةم  راستي  لةسةر  بةَلطة  باشترين  ئيختيار. 
ئارطيومَينتة، بةردةوام نةبووني بةخشندةييةو 
ضاوةإواني ثاداشت، ضونكة هةرطيز حاكمي 
حوكمإاني  ثاداشتةكاني  ضاوةإواني  حةكيم 
سيستمي  ثاداشت  هةميشة  بةَلكو  ناكات، 
حوكمإانيء مَيذووي كؤمةَلطة رَيكيدةخاتء 

زؤربةي ثاداشتةكانيش مةعنةوين.

٦
طةندةَليء  دةبيستين  ــةوآ  ل لــَيــرةو 
جيهانييةء  طرفتَيكي  ــؤراأل  م ــي  داخــوران
بؤ  شوَينَيكةوة  لة  رَيذةيي  بةشَيوةيةكي 
لةم  طومان  ــت..  ــؤإَي دةط ديكة  شوَينَيكي 
ضةند  طرنطة  بةآلم  نيية،  دةستةواذةيةدا 
زيادبكةين:  بؤ  ديكةشي  دةستةواذةيةكي 
هةروةها  رَيذةيية،  مةسةلةيةكي  دادوةريش 
هةوَلي  هةميشة  ثَيشكةوتوو  كؤمةَلطةي 
طةندةَلي  بنةبإي  ضوونء  دادوةريتر  بةرةو 
هةنطاو دةنَيت، لةاليةكي ديكة ئَيمة هةر (٣٥) 
دةسةآلتء  لةسةر  طةندةَليمان  ثَيوةرةكةي 
رةفتاري سياسي دةسةآلتي كوردي راظةكرد، 
لة  طةندةَلي  رةفتارةكةي   (٨) هةر  هةوةها 
ئةوة  ئةمةش  ثَيإةودةكرَيت،  كوردستاندا 
دةسةآلتي  جةستةي  تةواوي  كة  دةطةيةنَيت 
كوردي طةندةأل ئاذنبووة، دةبَيت ضارةسةري 
ثاساوي  نةك  بدؤزرَيتةوة،  بؤ  ريشةيي 
بكةينة  طةندةَلي  جيهاني  دياردةبووني  بة 
سؤنطةيةك بؤ داكؤكي لة حوكمء حوكمإاني 
ئةوةية  بةرضاو  قةيراني  خؤماندا..  وآلتي  لة 
ئَيمة هةميشةء بةردةوام دياردة مةترسيدارة 
بةآلم  دةزانــيــن،  ئاسايي  بة  جيهانييةكان 
بة  جيهانييةكان  ثَيشكةوتنخوازة  ــاردة  دي
ئةمةش  دةزانين،  طران  كؤَلَيكي  ئاستةمء 
باشترين ثَيوانةية بؤ طؤمان لةسةر ثَيشينةي 
ثةروةردةيي كؤمةَلطةي هةرَيمي كوردستان. 
دواكةوتووةكاندا  وآلتة  خةسَلةتَيكي  لة 
بةرضاو  بةشَيوةيةكي  طةندةَلييةكان  رةفتارة 
هةندَيك  لة  وآلتانةش  ئةم  تَيكإاي  بآلوةو 
بةرزي  هؤكارةكاني  هاوبةشن.  سيمايدا 

زؤرن،  ناوضانةدا  لةم  طةندةَلي  ــاردةي  دي
ئابووريي،  سياسي،  مَيذوويي،  لــةوانــة 
سةيرة  ئةوةي  مةعريفي...تاد.  كؤمةآليةتي، 
كؤمةَلطةي  لة  طةندةَلي  سةرةكي  هؤكاري 
بةشَيوة  نيية  هؤكارانة  لةم  كام  هيض  ئَيمةدا 
ثلةي  بة  هؤكار  تاكة  بةَلكو  سةرةكيةكةي، 
ناياب باوبووني كلتووري بازرطانيية بة بةها 
طشتييةكانةوة.. لة كؤمةَلطةي ئَيمةدا بازرطاني 
دروشمةوة،  بة  بازرطاني  نيشتمانةوة،  بة 
طشتييةوة،  بــةرذةوةنــديــي  بة  بازرطاني 
بة  بازرطاني  بيانيةوة،  كاآلي  بة  بازرطاني 
بة  بازرطاني  شارستانييةوة،  ناشرينكردني 
بة  مَيذووييةوة...تاد  ثاشماوةي  كةلةثوورء 
هةموو شتَيكةوة بازرطاني دةكرَيت.. ثلةيةكي 
جارَيكي  وَيستطةيةماندا  لةم  فاكتةرةكان 
بةآلم  ثــةروةردة،  بؤ  دةطةإَينينةوة  ديكة 
سيخوإييء  لةسةر  ثةروةردة  ئةمجارةيان 
بؤ  نةياردا  لةطةأل  تةسليمبوون، سازشكردن 
طشتيي.  بةرذةوةندي  سفري  ثلةي  ئاستي 
بنةماي  لةسةر  سياسي  ثةروةردةيي  كاتَيك 
لةطةأل  هاوكار  لةطةأل  دوذمــن،  لةطةأل  فَيأل 
خودي  لةطةأل  اليةنطرء  لةطةأل  ثشتيووان 
رَيكخستنَيكداء نةبووني شةفافيةت لة بإيارء 
كلتوور.  دةكاتة  جاشايةتي  شيكردنةوةدا.. 
دووضــاري  سياسي  ثــةروةردةيــي  كاتَيك 
طؤضاني  ئيتر  دةبَيت،  رؤشنبيريي  قةيراني 
بةهَيزةكان،  دةست  دةكةوَيتة  حوكمإاني 
هَيزيش واتاي دووركةوتنةوة لة هؤشمةنديء 

تةسليمبوون بة بةرذةوةنديي. 
لة بنةإةتةوة كوردستان بارَيكي تايبةتة، 
بؤ  تةنيا  سياسيي  هَيزي  شؤإشطَيإترين 
ثةروةردةيي  لةسةر  كاري  ساتَيك  ضةند 
سياسي  هَيزي  ئازاترين  كــردووة،  سياسي 
نوآ  خــؤي  نةفاميةوة  بنةماي  لــةســةر 
دةكاتةوة نةك لةسةر بنةماي بيروباوةإةوة، 
بَيت بؤ  ئةمةش وا دةكات كاآليةكي هةرزان 
ثإَيكدا  لة  دواجــارء  دةرةكيةكانء  بــازاإة 

دةفرؤشرَيت.    
هةية،  سياسيمان  كاراكتةري  ضــوار 
ثَيويستة  كؤمةأل  تاكء  سةركردةو  حيزبء 
بزانين كام لةم كاراكتةرانة تؤوي طةندةَليةء 
دةستثَيدةكات؟  كوَيوة  لة  مؤراَلي  هةرةسي 
بةريةك  كاراكتةرة  ضــوار  ئةم  خؤيدا  لة 
كؤمةأل  حيزبء  نموونة  بؤ  ــةوة،  دةكــةون
سةركردةيان  تاكانة  ئةو  تَيدايةو  تاكيان 
وةآلمي  بةرةو  تاك  خراثي  لةنَيودايةء...تاد. 
دةبات،  طةندةَلكارييةكانمان  ثرسة  هةموو 
بةآلم سةركردة وةك تاكَيكء بةثَيي لؤجيك 
دةبَيت لةنَيو باشةكاني كؤمةَلةكةدا بن.. بةآلم 
كة  سةرهةَلدةدات  ثنتةوة  لةو  ئاستةنطي 
بة  دركيان  بة سانايي  ئاسايي  تاكي  خةَلكء 
طةندةَلكارييةكاني سةركردة كردبَيت، ضونكة 
ئيتر لةوَيوة متمانة نامَينَيتء جياوازي لةنَيوان 
تاكء سةركردةو كؤمةَلدا نامَينَيت. با بزانين 
هةية  رؤَلَيكي  ض  دامةزراوةيةك  وةك  حيزب 

لةم هاوكَيشةيةدا؟
يةكةم: خوَيندنطة بؤ ثةروةردةيي سياسيء 
سياسي  تاكي  ســةركــردةء  طةشةكردني 
بةم  دةستثَيدةكات.  سياسييةوة  حيزبي  لة 
ثَيوانةيةء بةثَيي الوازيي ثةروةردةي سياسي 
لة كوردستاندا، دةردةكةوَيت لة ماوةي (١٨) 
ساَلي رابردوودا بة ئاستةم حيزبَيكي سياسي 
تةندروستي  ثةروةردةيةكي  هةبووبَيت 
ثَيإةوكردبَيت، بؤية هةموو ئةوانةي لةإووي 
مؤراَلي  طرفتي  تووشي  ثةروةردةييشةوة 
دةطةإَيتةوة  فَيربوونيان  بنةماي  نةبوون، 
بؤ  نةك  خَيزانةكانيان  خؤيانء  خودي  بؤ 
بؤ  بةهةمان شَيوةش  ذينطة سياسييةكةيان. 
سياسيةوة  ثةروةردةيي  لةإووي  ئةوانةي 
سةرةإاي  بوون،  مؤراَلي  طرفتي  تووشي 
طرفتي  سياسي  حيزبي  بةرثرسيارَيتييةكاني 
هةبووة.  خَيزانيشيان  خؤثةروةردةكردنء 
مَيذوو  بكةينء  هةَلوَيستة  لَيرةدا  دةبَيت 
هةَلوَيستةكردنةكةمان  ناوبذيواني  باشترين 
كاري  ئةوانةي  كَين  بثرسين  دةبَيت  بَيت. 
كَين  حاكمن؟  ئةمإؤ  سياسيانكردووةء 
ئيداريي  سياسيء  طــةنــدةَلــي  ــةي  ــةوان ئ
تَيفكرينيانة؟  خةسَلةتي  طةورةي  بةشَيكي 
دةدةينةوةء  وةآلم  بةطشتيتر  ثرسيارانة  ئةم 
لة  حيزبايةتي  سياسيء  كلتووري  تا  دةَلَيين 
كوردستاندا نةطؤإدرَيت ئاستةمة ئةو سيستمة 

ثةروةردةيية 
بةرةو ئاإاستةيةكمان بةرَيت فةزيلةت جَيطاي 
كة  لَيرةوة دةردةكةوَيت  بطرَيتةوة.  رةزيلةت 
ثلة  بة  رةزيلةت،  بنةماي  لةسةر  حوكمإاني 
يةك بؤ سيستمي حيزبايةتيء كاري سياسي 
بة  دةبَيت زؤر  لة كوردستانداء  دةطةإَيتةوة 
تَيدانيية  طوماني  ضارةسةربكرَيت،  خَيرايي 
كاراكتةرة سياسييةكاني نَيو دةسةآلتيش ئةم 
تواناييةيان نيية بتوانن بة ئةندازةيةك دةستء 
مامةَلةيةدا  ئةم  لةطةأل  مةعريفيان  ثةنجةي 

نةرم بكةنء خؤيان لةم تةَلةية رزطار بكةن.

-٧
لةسةر  ئَيمة  لَيدوانةي  ئــةم  طرفتي 
بةتاَلةوة  بازنة  لةم  ئةوةي  بؤ  ضارةنووسة، 
بةرةو  كؤمةَلطةية  ئةم  ضارةنووسي  بزانين 
دواوة  لــة  ــاوإ  ئ دةبــَيــت  دةإوات،  كــوآ 
بدةينةوةء بزانين دةستكةوتة نيشتمانييةكانء 
كآ  بةرهةمي  مَيذووييةكان  دةستكةوتة 
شَيوةيةك  ض  بة  بَيتء  ضؤن  دةكرا  بوونء 
عةقآلنيةتء  ئاستي  ئةمةش  باشتربَيت. 
هةروةها  ثيشاندةدات،  دةسةآلتمان  ئيدراكي 
باو  دةسةآلتي  طرفتةكاني  دةَلَيت  ثَيمان 
دةستكةوتانةي  ئــةو  هةموو  ضيداية.  لة 
ئةم  بةرهةمي  بةإيزبةندي  بةدةستهاتوو 

خاآلنةي الي خوارةوةية:
بزووتنةوة  خــةَلــكء  دةستكةوتي   •
بةرئةنجامي  واتــة  جةماوةرييةكانن، 
كينةي  رقء  خــةَلــكء  ضــةوســانــدنــةوةي 

شؤإشطيإانةي خةَلك هاتوونةتة بةرهةم.
بارودؤخن،  ء  مَيذوو  دةستكةوتي   •
ــةدا  ــان ســةردةم ــةو  ل زؤريـــان  بةشَيكي 
بةديهاتوون كة دةسةآلتي ناوةندي عَيراق لة 

رةوشَيكي نالةباردا بووبَيت.
• دةستكةوتةكاني شؤإشن بةطشتي، نةك 
دةستكةوتي سةركردايةتييةك، بةثَيضةوانةوة 
دةسةآلت  سةركردايةتييةكاني  لة  هيضكام 
بةجؤرَيك  بارةكان  لة  توانا  نةيانتوانيووة 
ئاإاستةبكةن، وةك ثَيويست بةرهةمداربَيت. 
ساَلي  ثَينج  نموونةييترينياندا  باشترينء  لة 
رابردوو كة تَيكإا ثإ ثرسيارة لة طونجاوترين 
دةستكةوت  كةمترين  ــةرجــدا  م هــةلء 

بةدةستهاتووة.
ناديارةء  ضــارةنــووس  ثَيوانانة  بــةم 
ناوةنديدا  عَيراقي  بةهَيزبوونةوةي  لةطةأل 
قةيران  تةنطذةء  ــةرةو  ب بـــةردةوام  ئَيمة 
دةضين، هؤكاري سةرةكيش ئةمجارةيان بؤ 
سياسي  دةسةآلتي  خةمسارديي  طةندةَليء 
دةطةإَيتةوة، ضونكة لة ماوةي زَيإيندا بةدةر 
ثالنء  هيض  تاكةكةسي  ــدي  ــةرذةوةن ب لة 
نةخشةيةكي طشتيي جَيبةجَينةكراوة. نموونة 
خوَيندنء  سيستمي  زؤرة:  رةوشة  ئةم  بؤ 
ماوة،  هةر  ئيدارةي  دوو  خراثتربووة،  زانكؤ 
دةسةآلتدا  كايةكاني  لة  كارا  ذني  ذمارةي 
ــارم  داواك جــؤرةش  بةو  كةمبوونةتةوة... 
بطةإَييتةوة بؤ (٣٥) خاَلة سةرةكيةكة. بةهؤي 
لةسةر  طةندةَليةوة  خراثةكاني  كاريطةريية 
طةندةَلي  كوردستان،  ئابووري  رةوشــي 
نرخء  بةرزبوونةوةي  بــةرةو  كوردستان 
تَيضووني كارطَيإي زياترء سةرثَيضي عةقدء 
خةمساردي  ثإؤذةكانء  نةبووني  تــةواو 
ضاودَيري زياترء ثاوانكاريي زياتر دةضَيت، بة 
واتايةكي ديكة تا بَيت بودجةي حكومةت بةرةو 
خوار  بةرةو  خزمةتطوزاريي  ئاستي  سةرء 
طةندةَلي  كؤمةآليةتييةوة،  لةإووي  دةضَيت. 
بازرطاني  ئاستي  بةرزكردنةوةي  بــةرةو 
بازرطاني  دةبات،  بَيهؤشكةرةكانمان  ماددة 
كليثتؤكراسي،  زيــاددةكــات،  مرؤظةوة  بة 
متمانة  نةريت،  دةبَيتة  دزان  حوكمي  واتة 
تاوان  توندوتيذييء  دةبَيت،  الواز  تــةواو 
ذينطةي  ذينطةييةوة  لةإووي  زياددةكات، 
وشك  سارابوونء  بة  بــةرةو  كوردستان 
كلتوورييء  دياردة  بةردبووني  بة  هةآلتنء 

سرووشتيةكان دةضَيت. 
قةيرانة ضارةسةر  ئةم هةموو  كاتَيكيش 
خودي  لة  ريشةيي  طؤإاني  كة  دةكرَيت، 
نة  ثَيوةرةي  بةو  ئةنجامبدرَيت،  حوكمإانيدا 
لةئاستي مةعريفي، نة لة ئاستي بيروباوةإدا 
لةئاستي  نة  ثــةروردةيــيــدا  ئاستي  لة  نة 
بة  كوردي  دةسةآلتي  تواناييدا  تةكنيكيء 

كةَلكي حوكمإانيكردني خةَلك نةماوة.

طةندةَليء ئةخالق... ضةمكء ضارةنووس
سؤران عةبدولقادر كؤستة
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بـةدواداضـــوون

ئـؤثؤزسيـؤن لةكوردستان روو لـة طـةشـةسـةنـدنـة
جةمال ئيختيار

هةَلبذاردنء  وةرزى  لةضوارضَيوةى 
هةرَيمى  لة  ركابةرييةكان  دةنطدانةوةى 
نَيودةوَلةتييةكان  ئاذانسة  كوردستان، 
تيشكى زياتر دةخةنة سةر بةرةوثَيشضوونى 
ثرؤسةكةء باسلةوةدةكةن كة ئؤثؤزسيؤن  
لةطةشةسةندنةء  روو  هةرَيمةدا  لةم 
كةسايةتيية  ــدةرانء  ــط دةن زؤربـــةى 
سياسييةكان، هاوآلتييان بانطهَيشت دةكةن 
ديموكراتييانةء  شَيوازَيكى  بة  بؤئةوةى 
دةسةآلتدارَيتى  بةرةنطارى  دةنطداندا  لة 
ئَيستاى كوردستان ببنةوةء سنوورَيك بؤ 

ثاشاطةردانى دابنَين. 
ــى  ــةت ــودةوَل ــَي ــســى هـــةواَلـــى ن ــاذان ئ
ـــات:  ـــةوة دةك ئــاشــووريــيــةكــان بــاس ل
هةَلمةتى  طةرمةى  لة  كوردستان  هةرَيمى 
هةَلبذاردندايةء خةَلكى دةنطدةرء كةسايةتيية 
دةكــةن،  ئــةوة  بانطهَيشتى  سياسييةكان 
دةسةآلتى  بؤ  سنوورَيك  دةنطدةران  كة 
هةرَيم  دةةسةآلتدارةكانى  حيزبة  رةهاى 
دابنَينء لة رَيطةى دةنطدانةوة كة شَيوازَيكى 
دةسةآلتى  بةرةنطارى  ديموكراتييانةية 
خؤيان  دةنطدانى  مافى  ببنةوةء  ــةوان  ئ
بةكاربهَيننء  وآلتةكةيان  باشكردنى  بؤ 
دةسةآلتدار،  حيزبى  «دوو  نووسيويشيةتى 
جةالل  كة  كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
ثارتى  ــاتء  دةك سةركردايةتى  تاَلةبانى 
مةسعود  لةاليةن  كة  كوردستان  ديموكراتى 
بارزانييةوة سةرؤكايةتى دةكرَيت، دةستيان 

بةسةر شانؤى سياسى هةرَيمى كوردستاندا 
ليستَيكى  بة  كة  رايانطةياندووة  طرتووةء 
(٢٥)ى  هةَلبذاردنةكانى  بةشدارى  هاوبةش 
ئةم مانطة دةكةنء مةبةستيشيان لةو ليستة 
خؤيانة  كؤنتروَلى  هَيشتنةوةى  هاوبةشة 

بةسةر دةسةآلتء دؤخى ئَيستادا». 
اليةنةكانى ئؤثؤزسيؤن باس لةوة دةكةن 
ثارتى  دوو  لةاليةن  دروستكراو  كةشى  كة 
دةسةآلتدارةوة بووةتة هؤى دروستكردنء 
بةرذةوةنديى  طةندةَلىء  بــةردةوامــيــى 
فاكتةرَيك  بووةتة  كةشة  ئةو  شةخسىء 
بة  ئؤثؤزسيؤن  هَيزى  دةركةوتنى  بؤ 

راوبؤضوونى جياوازء ثالتفؤرمى نوَيوة. 
دةَلَيت:  درَيذةدةداتء  زياتر  ئاذانسةكة 
كة  هةية  ــةوةى  ئ هيواى  ــؤإان  ط ليستى 
كاتَيكدا  لة  بةدةستبهينَيت،  سةركةوتن 
كة  هةية  ئةوةيان  ئومَيدى  ديكة  ليستةكانى 

سةركةوتنَيكى نَيوةند بةدةستبهَينن. 
ئاياردا  ١٩ى  لة  كة  وابوو  بإيار  ثَيشتر 
هؤى  بة  دواتــر  بةآلم  بكرَيت،  هةَلبذاردن 
لةسةر  قسةكردن  ضاوثَيداخشاندنةوةء 
كوردستان،  هةرَيمى  لة  هةَلبذاردن  ياساى 
هةَلبذاردن دواخرا. دواتر بإياردرا كة هةردوو 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستانء 
لة (٢٥)ى  سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان 

ئةم مانطةدا بةإَيوةبضن. 
«نةبوونى  ثَييانواية  سياسى  ضاودَيرانى 
بووةتة  كوردستان  هةرَيمى  لة  ئؤثؤزسيؤن 
دةسةآلتدارةكانء  اليةنة  تاكإةويى  هؤى 
ئيشوكارةكانى  لة  لَيثَيضينةوة  نةبوونى 

بةدواى  بةربآلوى  طةندةَلييةكى  حكومةت 
بوونى  هؤيةشةوة  بةو  هةر  هَيناوة»،  خؤيدا 
دؤخــى  لــة  ـــوون  دةرض بــؤ  ئؤثؤزسيؤن 
شةفافء  سيستمَيكى  دروستكردنى  ئَيستاء 

وةآلمدةرةوة بة ثَيويست دةزانرَيت. 
لة  ــؤإان  ط ليستى  ئاذانسةكة  بةثَيى 
نةيتوانى زؤرينة  ئةطةر  كة  ئةوةداية  هةوَلى 
دةست،  بطرَيتة  دةسةآلت  بةدةستبهَينَيتء 

النيكةم ئؤثؤزسيؤنَيكى كارا لة ناو ثةرلةماندا 
ضاودَيريى  بتوانَيت  كة  بكات،  ــت  دروس
بكاتء شةفافييةت  ئيشوكارةكانى حكومةت 

بهَينَيتة ئاراوة. 

ديمانة؛ نامؤ عةبدولَآل

سياسيء  لَيكؤَلةري  ئامَيدي،  بؤتان 
ثَييواية،  ئةمريكا،  لة  كورد  رؤذنامةنووسي 
حيزبايةتى  ئةمريكا  لة  كورد  نوَينةرانى 
نين،  يةكطرتوو  طوتارَيكى  خاوةن  و  دةكةن 
دةَلَيت: «ثَيش ئةوةي باسي نوَينةراني هةرَيم 
سيستمَيكي  ثَيويستة  بكةين،  واشنتؤن  لة 
ئيداريي يةكطرتوومان هةبَيت،  و تائَيستاش 

هةولَيرء سلَيماني خاوةني دوو ئيدارةن».
بةشَيك  وةكو  «ئةمريكا  دةَلَيت  ئامَيدى 
لة عَيراق مامةَلة لةطةأل كورد دةكاتء هيض 
كوردستانةوة  لةبارةي  تايبةتي  سياسةتَيكي 

نيية».

كــوردء  ثةيوةندييةكاني  رؤذنــامــة: 
ئةمريكا ئَيستا لة ض ئاستَيكداية؟

عَيراق  لة  بةشَيك  وةكــو  ئةمريكا   *
ــةطــةأل كـــورد دةكـــاتء هيض  مــامــةَلــة ل
سياسةتَيكي تايبةتي لةبارةي كوردستانةوة 
جةخت  عَيراق  لة  ئةمريكا  سياسةتي  نيية، 
بةردةوام  دةكاتء  عَيراق  يةكَيتي  سةر  لة 
تةركيز دةكات كة كَيشةكاني عَيراق دةبَيت 

لة رَيطةي دةستوورةوة ضارةسةربكرَين.
كورد  نوَينةراني  ضةند  تا  رؤذنامة: 
لةسةر  هةية  كاريطةرييان  واشنتؤن  لة 

بةهَيزكردني ثةيوةندي كوردي-ئةمريكي؟
كاريطةريي  ناتوانَيت  كةسَيك  تاكة   *
دروستبكات،  ئةمريكا  سياسةتي  سةر  لة 
ثتر  واشنتؤن  لة  ــورد  ك نوَينةرايةتي 
طرنطتر  لةوة  بةآلم  حيزبيية،  مةسةلةيةكي 
ئةو  ثَيويستة  ئةمريكا،  لة  كوردة  رةوةندي 
ناوخؤء  سيستمي  لة  شارةزابن  رةوةندانة 
ثَيويستة زؤر شارةزابن  جظاتي ئةم وآلتة، 

لة سياسةتي دةرةوةي ئةمريكا.
كوردء  ثةيوةندي  باسي  بَيتو  ئةطةر 
ئةمريكا بكةين، دةبَيت ضاكسازيي لة خؤماندا 
مامةَلةمان  بتوانَيت  ئةمريكا  تاكو  بكةين 

لةطةَلدا بكات.
ــةردةوام  ب كورد  دةوترَيت  رؤذنامة: 
خؤي،  تراذيدياي  رابــردووي  بة  دةيةوَيت 
ستراتيذء  خاوةني  دؤستء  بكاتة  ئةمريكا 
ثالني بةرذةوةنديخوازانة نيية كة سياسةتي 
ئةمريكا، رياليستانةيةو لةسةر ئةو بنةماية 
ئةنفالء  لة  باسكردن  تاضةند  كاردةكات، 

بايةخي  ئةمريكا  تا  كاريطةرن  هةَلةبجة 
زياتر بةكورد بدات؟

باسيدةكةيت،  تؤ  نموونةيةي  ئةو   *
ئيسرائيلء  ثةيوةندييةكاني  هاوشَيوةي 
يان  هؤَلؤكؤست،  راستة  ئةمريكاية، 
دةستي  لةسةر  جولةكةكان  كؤمةَلكوذيي 
جيهاني  ــى  دووةم شــةإي  لة  نازييةكان 
ثةيوةندييةكاني  لةسةر  هةبووة  كاريطةري 
سةدةى  ضلةكانى  لة  ئيسرائيل،  ئةمريكاء 
بةثَيي  كة  هةستيكرد  ئةمريكا  رابردووةوة 
لة  جولةكةكان  تا  نةدا  هةوَلي  ثَيويست 
جينؤسايد بثارَيزَيت، بةآلم لة هةمانكاتيشدا 
ئةطةر  ديموكراسيية،  وآلتَيكي  ئيسرائيل 
بواية،  ديكتاتؤري  وآلتَيكي  ئيسرائيل 
زياتر  طةَليدا  لة  ئةمريكا  ثةيوةندييةكاني 
نةدةبوو لةو ثةيوةندييةي كة لةطةأل وآلتاني 

ديكةى خؤرهةآلتي ناوةندا هةيةتي.
باسكردن  ثرسيارةكةت،  وةآلمي  بؤ 
ناكاتة  كاريطةرييةك  هيض  ئةنفال  لةسةر 

سةر ثةيوةندييةكاني كوردء ئةمريكا، تةنيا 
سيستمي  بةرةوثَيشبردني  بؤ  خةباتكردن 
ثةيوةندي  دةتوانَيت  هةرَيم  ديموكراسي 

كوردء ئةمريكا بةهَيزبكات. 
«ئةطةر  دةَلَيت  رؤبن  مايكأل  رؤذنامة: 
بةهَيزي  ثةيوةندييةكي  دةيةوَيت  كورد 
لةطةأل ئةمريكادا هةبَيت، نابَيت نوَينةريان 
لة ئةمريكا نة ثاشكؤي تاَلةباني ثَيوةبَيت نة 

بارزاني»، تا ضةند ئةمة راستة؟
* طرفتي نوَينةرايةتي كورد تاكة كةسَيك 
مةسةلةكة  بةَلكو  نيية،  بنةماَلةيةك  يان 
لةاليةن  يةكطرتووة  هةَلوَيستَيكي  نةبووني 
ئةمةش  كوردستانةوة،  دةسةآلتداراني 
لة  حكومةتة  دوو  هةبووني  دةرةنجامي 
هةولَيرء  تائَيستاش  كوردستان،  هةرَيمي 
سلَيماني خاوةني دوو ئيدارةن، ثَيش ئةوةي 
باسي نوَينةراني هةرَيم لة واشنتؤن بكةين، 
ثَيويستة سيستمَيكي ئيداريي يةكطرتوومان 
ثَيكهاتبَيتء  حكومةت  يةك  لة  هةبَيتء 

شايستةي  بةإاستي  كة  دابنرَين  كةسانَيك 
ئةو ثؤستة بن.

لةوةتةي  ئيدارةكةي  ئؤباماء  رؤذنامة: 
بةهيض  نابينين  حوكم  ســةر  هاتووةتة 
ئةمة  ئايا  بكةن؟  كورد  لة  باس  شَيوةيةك 
تاضةند ماناي ثشتكردني ئةمريكا لة كورد 

دةطةيةنَيت؟
ئةمريكا  ــان،  ــةوةدةك ن ساآلني  لة   *
ثشتطيريي  ئينساني  مةسةلةيةكي  وةكو 
رذَيمي  لة  تا  دةكرد  عَيراقي  كوردستاني 
سةدام بيثارَيزَيت، بةآلم ئةو رذَيمة رووخا، 
هةر  بةَلكو  ئؤباما،  ئيدارةي  نةك  ئَيستا 
لة  بةشَيك  وةكو  بَيت  ديكةش  ئيدارةيةكي 
بؤية  دةكات،  كورد  لةطةأل  مامةَلة  عَيراق 
خؤي  جَيطةي  ضؤن  بزانن  دةبَيت  كورد 
سازدةكات لة بةغداء لة هةمانكاتيشدا دةبَيت 
سيستمَيكي  بةديهَيناني  بؤ  كار  دَلسؤزانة 
زياتر ديموكراسي بكةن بؤ هةرَيم و طومانم 
نيية كة ئةمريكا بزانَيت بةإاستي كوردستان 
ئةوا  ديموكراسيية،  حكومةتَيكي  خاوةني 

وةكو ئيسرائيل ثاَلثشتيةكي زؤري دةكات.
وةكو  بايدني  ئؤباما  كاتَيك  رؤذنامة: 
لة  كورد  زؤرَيك  كانديدكرد،  خؤي  جَيطري 
كوردستان بة خؤشحاَلييةوة ثَيشوازييان لةم 
هةنطاوةكرد، بةوثَييةي جؤي بايدن داإَيذةري 
سآ  بؤ  بووة  عَيراق  دابةشكردني  ثالني 
عةقآلنييةو  تاضةند  ئايا   ،(٢٠٠٦) لة  ثارضة 

ثَيتانواية عَيراق دابةشدةكرَيت؟
لة  عَيراق  دابةشكردني  بإياري   *
واشنتؤن،  لة  نةك  بةغداية  ثةرلةماني 
وةكو  عَيراق  لةسةر  ئةمريكا  كاريطةري 
خاوةني  ئَيستا  عَيراق  نــةمــاوة،  ــاران  ج
ئةمريكا  سةروةريية،  خاوةن  حكومةتَيكي 
تواناي سةثاندني بإيارَيكي هَيندة طةورةي 
ثَيشنياز  تةنيا  ئةمريكا  عَيراق،  لةسةر  نيية 
دةكات بؤ اليةنة عَيراقييةكانء دوابإيار لة 

بةغداية.
رؤذنامة: لة بارةي ثرسةكاني عَيراقةوة 
وةك كةركوكء ناوضة جَيناكؤكةكاني ديكة، 
رؤَلي ئةمريكا لة بةرذةوةندي ض اليةنَيكداية؟ 
راستة دةوترَيت ئةمريكا بةهةمووشَيوةيةك 

ثشتطيريي حكومةتي ماليكي دةكات؟
اليةنَيكي  هيض  ثشتطيري  ئةمريكا   *
ديمستؤرا  ثشتطيري  ئةو  ناكات،  عَيراقي 
ماليكيدا  حكومةتي  لةطةأل  مامةَلة  دةكاتء 
يةكةمي  كانووني  مانطي  ئةطةر  دةكــات، 

سةرؤك  بــووة  ديكة  كةسَيكي  داهاتوو 
بةهةمانشَيوة  ئةمريكا  عَيراق،  وةزيراني 
ــات،  دةك كــةســةدا  ــةو  ئ لــةطــةأل  مامةَلة 
بةشَيوةيةكي طشتيي دةكرَيت بَلَيين ئةمريكا 
ئاراميي دةوَيت، لَيرةدا دةبَيت ثارتيء يةكَيتي 
ببنة فاكتةرَيكي ئاراميي بؤ كةركوك، نابَيت 

مونافةسة لةسةر دةسةآلت بكةن.
دةوترَيت  كة  راستة  تاضةند  رؤذنامة: 
دروستبوونةوةي  لة  ثشتطيريي  ئةمريكا 

عَيراقَيكي مةركةزي بةهَيز دةكات؟
ناوخؤيي  مةسةلةيةكي  ئـــةوة   *
بَيت  مةركةزي  حكومةتةكةي  كة  عَيراقة، 
ثاَلثشتي  ئةمريكا  بةآلم  نامةركةزي،  يان 
ثاشان  بةغدا دةكات،  دةزطاكاني حكومةتي 
عَيراق  لة  هةتاية  هةتا  ناتوانَيت  ئةمريكا 
بكشَينَيتةوة،  هَيزةكاني  دةبَيت  بمَينَيتةوة، 
سةر  دةخاتة  زياتر  فشاري  لةبةرئةوة 
لة  دةخوازَيت  اليةنةكان  هةموو  لة  بةغداء 

بةهَيزكردني ئةو حكومةتةدا بةشداربن.

لَيكؤَلةرَيكي سياسي كورد لة ئةمريكا: نويَنةراني كورد لة ئةمريكا 

حيزبايةتي دةكةنء خاوةني طوتارَيكي يةكطرتوو نين
طرفتي نوَينةرايةتي 
كةسَيك  تاكة  كورد 
نيية،  بنةماَلةيةك  يان 
مةسةلةكة  بةَلكو 
هةَلوَيستَيكي  نةبووني 
لةاليةن  يةكطرتووة 
ــي  ــداران ــةآلت دةس
ــةوة،  ــان ــت ــوردس ك
دةرةنجامي  ئةمةش 
دوو  هــةبــوونــي 
هةرَيمي  لة  حكومةتة 

كوردستان بؤتان ئامَيدى



9 ذمــارة (515) دووشةممة 2009/7/20
birura.rozhnama@gmail.comبؤضـــوون

دةبَيت هةموومان قــــــسةبكـةيـن

بة  نة  نةيار،  کةساني  ناونيشاني  ناوء 
فريا  پارة  تةخشانکردني  پةخشانء 
ناکةونء تووشي هيستريايةکي ئةوتؤ 
لةدةستداني  خةمي  کةهةمووان  بوون 
بةشَيک لةو دةستةآلتةي هةية کة ئَيستا 
ئَيستا  وةک  رةنگة  سبةينآ  هةيةتيء 
شَلةژاني  سةرلَيشَيوانة  ئةم  نةيمَينَيت. 
بيردةخاتةوة  ماَلَيکدا  لة  دزمان  دوو 
بکات  خؤي  لةوةداية  ماأل  خاوةن  کة 
بةژوورداء بيانبينَيت، نةک دوو حيزبي 
بؤ  بانگةشةي  خؤيان  وةک  سياسي 
دةکةن کة تواناي  قبوَلکردني گؤإانء 
هةيةء  خةَلکي  ئازاديي  حورمةتگرتني 
کة  بدات  تر  هَيزَيکي  بؤ  مل  دةتوانَيت 
ئةم  ديارة  چاالکترة.  کاراترء  خؤي  لة 
گؤإانة وةک تةقيني فيشةکَيک واية کة 
رووداوَيکي  هةوادايةء  لة  گوللة كةي 
بيگَيإَيتةوة،  ناتوانَيت  کةس  حةتمييةء 
بةآلم دةگاتة کوَي؟ لة کةشء هةوايةکي 
کةس  وادا  موئامةرةي  لة  پإ  سياسي 
ناتوانَيت بزانَيتء پَيشبيني يةکجارةکي 
بؤ بکات، تا ئةنجامي کارء چاالکييةکان 

دواي هةَلبژاردن نةبينرَيت.
ئةم  دواي  يةکَيتي  پارتيء  ئايا 
کة  شَلةژانةي  ديسپةراتبوونء  ئاستي 
چؤن  هةَلوَيستيان  تَييکةوتوون،  ئَيستا 
درؤزنء  توَيژة  ئةو  لةگةأل  دةبَيت 
کة  خؤيان  هةناوي  ناو  مشةخؤرةي 
بوون؟  دةسةآلت  خةَلكء  نَيوان  پردي 
گــؤإانء  بــاي  هةَلکردني  هــةروةهــا 
کةس  چةند  خؤشياندا  ناو  لة  البردن 
بَي دةستةآلتء چةندي تر بةدةسةآلت 
دةکات؟! ئةمة ئةو پرسيارةية کة دواي 
روونــي  بة  هةموومان  هــةَلــبــژاردن 
وةآلمةکاني دةبينين، چونکة هةژدةساَلة 
لةناو پارتيء يةکَيتيدا دواي ئةو دةيان 
سياسييانةي  ئابووريء  ئابإووچوونة  
نةمانبيني  دةرکةوتووة،  لةنَيوانياندا  کة 
بةردةم  بخرَيتة  دةربکرَيتء  کةسَيک 

بائاشکرا  گوناهةکاني  گشتييء  راي 
سياسيية  کائينة  ــةم  ئ باسبکرَين. 
سومعةي  لة  نةترساوة  پَيستقايمء 
هةموو  هةية  تواناي  خؤي  سياسي 
بتوانَيت  ئةوةي  بؤ  تةنيا  بکات  شتَيک 
لــةبــةرئــةوةشــة   ــةر  ه بمَينَيتةوة، 
بةرپرسيارَيتيي هةرة گةورة بؤ هةموو 
لة  تراژيديانة  رووداوَيکي  پَيشهاتء 
کاتي هةَلبژاردنء دواي هةَلبژاردنيشدا، 
لة ئاستي فةردييةوة تا ئاستي حيزبيء 
گشتي رووبةإووي ئةوان دةکرَيتةوةء 
ــاري يــةکــةمــن.  ــي ــرس ــةرپ ئــــةوان ب
کة  ئاستَيکداية  لة  خةَلک  توإةبووني 
بتوانَيت  بچکؤلة  ئاژاوةيةکي  رةنگة 
وةک  يةکَيتي  پارتيء  هَيزي  هةموو 
رؤژاني راپةإين بخاتة ژَيرء کؤمةَلطةي 
کوردي ديسانةوة بخاتةوة ناو بازنةي 
لة  جگة  کة  خوَيناوييةي  شةإة  ئةو 

خؤکوژي شتَيکي تر نةبوو. 
ــةوةء  ــن ــي ــةق ــــةم تـــرســـي ت ئ
لة  ئَيستا  کة  بةيةکداهةَلپژانانةي 
سلَيمانيدا  شـــاري  شةقامةکاني 
حيزبي  لة  کة  کلتوورَيکة  دةبينرَيت، 
يادةوةرييةکة  بةجَيماوة،  کوردييةوة 
لةناو هةناوي کؤمةَلگادا دةژيء ئاسان 
يةکَيتي  پارتيء  ريشةکَيشبکرَيت،  نيية 
لةيةکتري  شــةشــةوة  شــةســتء  لــة 
ئَيوة  لــةو ســةروةخــتــةوة  دةکـــوژن، 
لة  تةعةدا  يةکتريء  ماَلي  سةر  دةچنة 
خزمء کةسي يةکتري دةکةن، بةدزيء 
يةکتري  دةفإَيننء  يةکتري  ئاشکرا  بة 
زاراوةکــانــي  دةکــةن،  سةرةونگون 
جاشء خؤفرؤشيء جنَيوة بازاإييةکان 
بيرکردنةوةي  ناو  داکةوتة  لةئَيوةوة 
هةية  کة  ئةمةي  کوردييةوة،  زماني 
ئةو  ــراوةي  ــژک درَي زؤري  بةشَيکي 
ئةوي  ئَيوةية،  ناشيرينةي  کلتوورة 
ــوونء  ــوإةب ت هــةمــوو  ــةو  ئ تريشي 
فةوزةوييةتةي  ترسء  خةفةکردنء 

جيا  ـــوردة،  ک ئينساني  ــي  رؤح ــاو  ن
هةوَلدانة  کةمي  بةشَيکي  ــةوةش  ل
جياوازيء  پيشانداني  تامکردني  بؤ 
ئينتيماء خؤسةپاندنء ئازاديي. ئَيوة کة 
ئينساني کوردتان هةژارء بَيخةون کرد 
چؤن داواي هَيمنيء نؤرماَلي لةم کائينة 
دةستان  ئَيوة  کة  دةکــةن  هيستريية 
کاتَيک  چ  ئَيوة  خةلقکردنيدا،  لة  هةية 
يةکتريدا  لةگةأل  ئاشتي  هَيمنيء  بة 
دةسةآلتداري  ئَيستاش  دانيشتوون، 
قسة  کة  تياية  واتان  جاهلي  قينلةدألء 
هةر  دةکات  بةرامبةر  حيزبي  لةسةر 
پةلةپيتكةي  لةسةر  دةستي  نيية  ئةوة 
نيية،  شاخي  جاراني  کآلشينکؤفةكةي 
دةکات،  قسة  نييةتةوة  بةهةمان  دةنا 
کائينة  لةو  هَيمني  داواي  چؤن  ئيدي 
کة  دةکةن  شةقامةکان  سةر  توإانةي 
دةرونييةکاني  شَلةژانة  هؤکاري  ئَيوة 
ئةوانن. تةنانةت خوَيني ئاژاوةگَيإترين 
کةسي سةر ئةو شةقامانةش بة ئؤباَلي 
رؤژةي  ئةو  تر.  کةسي  نةک  ئَيوةية 
ــت  دةإژَي لةشةقامةکاندا  خوَين  کة 
وآلتَيک  ئَيوةن،  گةورة  بةرپرسياري 
سياسي  دزء  گةندةَليء  لة  پإبَيت  کة 
لةبةرامبةريشدا  دةبــَيــت  درؤزن، 
ــــإء شـــةإفـــرؤشء  ــــَي ــــاژاوةگ ئ
دروستببَيت،  تَيدا  جنَيوفرؤشيشي 
چونکة ئةو گةنجةي کة لة شةقامةکاندا 
سياسي  دةستةآلتي  لةکاتي  وادةکات 
کة  دةبينَيت  گةورةبووةء خؤي  ئَيوةدا 
ئةو  ناو  غةرقي  چؤن  تةنيايةء  چةندة 
کة  بووة  کؤمةآليةتييانة  کَيشة  هةموو 
ئَيوة دروستکةرياننء کةچي ناشتوانن 

چارةسةريان بکةن. 
سياسي عاقألء کارا ئةو سياسييةية 
ناشيرينيء  سةر  دةخاتة  دةست  کة 
جوانکردنء  هةوَلي  ناإَيکييةکانء 
لةبةرخاتري  نةک  دةدات،  چاکردنيان 
دةسةآلتي  ئاستي  حيزبيء  ئينتيماي 
دنيا  بــکــات.  پــةردةپــؤشــيــان  ــؤي  خ
کردنةوةيةکداية  گؤإانء  لةبةردةمي 
بــةري  ناتوانَيت  هَيزَيک  هيچ  کــة 
پَيبگرَيت، وةک چؤن باس لةو تيؤريية 
فيزياييء فةلسةفيية دةکرَيت کة لةژَير 
پةپوولة»دا  باَلي  «کاريگةريي  ناوي 
ناودةبرَيت، کة دةکرَيت لةيةکداني باَلي 
گةورةء  زؤر  کاريگةريي  پةپوولةيةک 
خؤي  دواي  لة  ــةورة  گ وا  گــؤإانــي 
نةکات،  چاوةإواني  کةس  کة  بهَينَيت 
بةچةشنَيك گةر پةپوولةيةک لة «چين» 
هؤي  ببَيتة  دةکرَيت  بجوَلَينَيتةوة،  باَل 
شوَيني  لةزؤر  زريان  باو    هةَلکردني 
ئايا  ئةوروپا.  ئةفريقاء  ئةمريکاء  وةک 
کة  فةلسةفيية  فيزياييء  تيؤريية  ئةم 
کات  هيچ  هةية  ژينگةوة  بة  ثةيوةندي 
ترساندووة  ــوردي  ک ــداري  دةســةآلت
لة  رؤژَيـــک  کة  سياسيدا  لةئاستي 
رةخنانةي  هةموو  ئةم  دواي  رؤژان 
ــان  ــةإووي ــةدا رووب لــةم هــةژدةســاَل
ئةوانيش  گؤإانة  باي  ئةو  کراوةتةوة 
تووشي زريانء گؤإاني کتوپإبکاتةوة، 
طةيشتني  ــة  هــةي ئَيستا  ــةي  ــةم ئ
رؤشنبيرة  ئةو  باَلي  باي  کاريگةريي 
زةنگي  ئةو  هةميشة  کة  خةمخؤرانةية 
خةتةرانةيان بؤ لَيدةدانء ئَيوة بةچقَلي 
شؤڤَيني  هاوإَيي  خؤفرؤشء  چاوء 
ئةمانة  دةتانوت  لةقةَلةمتاندةدانء 
نةکردووةء  پَيشمةرگايةتييان  رؤژَيک 
هةَلنايةتء  دةستکةوتانة  بةم  چاويان 

خةَلکاني درؤزنء موبالةغةچين. 
فةرامؤشکرد،  ئينسانتان  ئَيوة 
ماناکاني  ئينسانء  سياسييةکيش 
ئينسانبوون فةرامؤشبکات، ئةوا هةميشة 
جةهةنمَيکةوةية  بةدةروازةي  دةستي 
دةروازةي  ئةو  بيةوَيت  کاتَيک  کةهةر 
وآلت  کؤمةَلطةء  لةسةر  جةهةنمة 
دةکاتةوة. ئَيوة کلتوورتان فةرامؤشکرد 
سياسييةي  ئةو  کؤمةَلطةية،  رؤحي  کة 
کــة کــلــتــووري فــةرامــؤشــکــردء بة 
رؤحي  ئةوةية  نيشانةي  بيني  هيچي 

خؤي  فةرامؤشدةکاتء  کؤمةَلطةيةک 
شانازييةکاني  دةکاتة  کلتوور  لةبري 
کؤمةَلگة. خؤيةک کة بةتاَلة لة ئينسانء 
بةتاَلة لة رؤحي کؤمةَلگة. سياسييةکيش 
بةتاَلبَيت لة ئينسانء لة رؤحي کؤمةَلگة 
بةرةء جةهةنم  سياسييةکة هةموومان 
لة  توإةين  هةژدةساَلة  ئَيمة  دةبــات. 
دةموچاوة  ئةو  دووبــارةبــوونــةوةي 
هةژدةساَلة  ئَيمة  ئَيوة،  ناشيرينانةي 
وةک  داواکانمان  ئَيوة  داوادةكةينء 
هةژدةساَلة  دةبينن،  گاَلتة  نوکتةء 
دةنگمان  لة  گوَيتان  هاواردةكةينء 
لة  پإدةکةن  وآلت  هةژدةساَلة  نيية، 
ئَيوةوة  دواي  لة  ئَيمة  ناشيرينيء 
بةسة،  پَيتاندةَلَيين  پاكيدةكةينةوةء 
دةکةنء  بَيشةرمي  ئَيوة  هةژدةساَلة 
تةريقدةبينةوةء  ئَيوة  لةبري  ئَيمة 
بينيني  تواناي  ئَيوة  خةمدةخؤين، 
کاري  لةکاتَيکدا  کة  نةماوة،  ئينسانتان 

ئَيوة بؤ دَلخؤشکردني ئينسانةکانة.
منء  بووني  مةنفي  لةبةردةم  ئَيوة 
مةنفادا  لة  من  ژياني  درَيژبوونةوةي 
تاوانبارن، لةبةردةم رَيگرتن لة ئازاديي 
هةقي  کة  گةورةن  تاوانباري  منيشدا 
نةتانهَيشت  لَيسةندمةوةء  دةنگدانتان 
ئةوروپا  لة  کورد  هاوآلتييةکي  وةک 
دةمتواني  ئةوکات  چونکة  دةنگبدةم، 
نــةدةمء  کةستان  بؤ  دةنــگ  ئازادانة 
دةنگي خؤم بة سپَيتي بخةمة سندوقي 
پَيتانبَلَيم  رَييةوة  لةو  تا  دةنگدانةوة 
من  دةنگي  نوَينةرايةتي  کة  ــةوةي  ئ

دةکات تائَيستا کةستان نين.
هةَلگري  ــة  ک کيرتيز  ئيمري 
وتةيةي  ئةو  لةبةردةم  نوبَلة  خةآلتي 
ئةوشويز  دواي  دةَلَيت:  کة  ئةدرنؤدا 
ئينسان  جولةکةکان»  «قةتَلوعامکردني 
ئةو  بةآلم  بنووسَيت.  شيعر  ناتوانَيت 
هةر  دةبَيت  ئةوشويز  دواي  نا  دةَلَيت: 
منيش  بنووسرَيت.  ئةوشويز  لةسةر 
دواي  دةَلَيم،  کورد  نووسةرَيکي  وةک 
کورديش  ئةدةبي  ئَيوة  شةإانةي  ئةو 
دةبَيت هةر لةسةر ئةو شةإانةي ئَيوة 
کردتانء  يةکتريدا  کةلةگةَل  بنووسَيت 
تا  کورديتان  کؤمةَلطةي  هؤيةوة  بةو 
بةبرينداريء  ــژ  دوورودرَي دةهرَيکي 
بةجيهَيشت.  خؤيدا  لةخوَيني  بةتةنيايي 
ــاآلنء  ت ــان  ــوردت ک ئينساني  ئــَيــوة 
بَيبةريکرد لةسادةترين شانازييةک کة 
بوو،  کوردبوون  کة  ئةويش  هةيبوو، 

تةنيا کوردبوون.

چؤن داواي هَيمني لةو کائينة 
توإانةي سةر شةقامةکان 

دةکةن کة ئَيوة هؤکاري 
شَلةژانة دةرونييةکاني 

ئةوانن، بةرپرسياري 
گةورة ئَيوةن، وآلتَيک کة 
پإبَيت لة گةندةَليء دزء 

سياسي درؤزن، دةبَيت 
لةبةرامبةريشدا ئاژاوةگَيإء 

شةإفرؤشء جنَيوفرؤشيشي 
تَيدا دروستببَيت، چونکة ئةو 

گةنجةي کة لة شةقامةکاندا 
وادةکات، لةکاتي دةستةآلتي 

سياسي ئَيوةدا گةورةبووةء 
خؤي دةبينَيت کة چةندة 

تةنيايةء چؤن غةرقي ناو ئةو 
هةموو کَيشة کؤمةآليةتييانة 

بووة کة ئَيوة دروستکةرياننء 
کةچي ناشتوانن چارةسةريان 

بکةن

هةژدةساَلة ئَيوة گوَيناگرن، هةژدةساَلة 

ئَيوة ئينساني کورد سوکء رسوادةکةنء 

هةموو شانازييةکاني لَيدةسةننةوةء هَيشتا 

ئةويش قةرزارباردةکةن بةو خوَينةي کة 

ئَيوة رشتووتانة بؤ ئةم دةستکةوتانةي 

کة ئَيستا هةن، ئَيوة دةتانةوَيت ئينساني 

کورد لةبيري بچَيتةوة کة ئةوة ئةو 

بووة خوَيني رشتووة نةک ئةو ئامَيرة 

ناشيرينةي کة ناوي حيزبي کورديية. گةر 

ئَيستا شةهيدةکان زيندوو بكةيتةوة، جگة 

لة شةهيدة کوَيرء هيچ نةديدةکان کة 

ئَيستاش هَيشتا هةن ئامادةن کوَيرانة 

لةپَيناوي حيزبدا خؤيان فةوتکةن، ئةواني 

ديكة ئامادة نين دةنگتان بؤ بدةن، دةنگ 

دةبَيت بدرَيت بة يةکَيک کة بتوانَيت 

حورمةتي ئينسانبوون بداتةوة بة ئينساني 

کورد، نةک ئةوةندةي تر زةليلي بکات
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هيوا قادر

ـــوردمء  ــي ک ــک ــةرَي ــووس ــن ن م
ئيختياريدا  مةنفايةکي  لة  هةژدةساَلة 
لة  من  ژياني  درَيژبوونةوةي  دةژيم، 
درَيژبوونةوةي  بة  ثةيوةندي  مةنفا، 
ئةم شَيوة دةسةآلتة گةندةَلةي پارتيء 
يةکَيتييةوة هةية لة کوردستاندا، هةموو 
ئةو هةَلة جةرگبإء يةکبةدواي يةکانةي 
کة ئةم دوو حيزبة کردوويانة، هةر لة 
دةگات  تا  خوَيناوييةکانيانةوة  شةإة 
ئةوسا  ئينساني کوردء  تاآلنکردني  بة 
کوردستانيش، من وةک نووسةرَيکء 
گةورةي  باجي  کوردَيک  وةک  دواتر 
ژيانء رؤحيي گةورةم لةسةريانداوة. 
گةإاومةتةوة  کة  جارَيکيش  هةموو 
کورديم  دةسةآلتي  کوردستان،  بؤ 
لةجارانء  بينيوة  دزَيوتر  ناشيرينترء 
خةونء  رووي  لة  کورديشم  ئينساني 

ئينتيماوة هةژارترء زةليلتربينيوة.
هةژدةساَلة رةخنة لةم دةستةآلتة 
بةبآ  دةگيرَيت،  ناشيرينة  گةندةألء 
لةخؤيدا  گــؤإانــَيــک  هيچ  ـــةوةي  ئ
ناشيرينء  کائينة  ئةم  دروستبکات، 
حيزبة  دوو  ئةم  ناو  دةسةآلتدارانةي 
سياسي  سومعةي  لة  کاتَيک  هيچ 
کاَيکيش  هةر  نةترساونء  خؤيان 
شةإيان  بکةن  شــةإ  ويستبَيتيان 
کردووة تا ئةوکاتةي نزيکبوونةتةوة لة 
لَيواري فةوتانء دؤإاندني دةسةآلت، 
رَيکكةوتنة  ويستبَيتيان  کاتَيکيش  هةر 
بکةن  نهَينييةکانيان  ژَيــربــةژَيــرء 
شةرمَيکي  هيچ  تووشي  کردوويانةء 
ئةخالقي نةبوون لةبةردةم کؤمةَلطةي 
کورديدا . کاتَيکيش پارتيء يةکَيتي، ئةم 
پَيکةوة  کة  سةرسةختة  دوژمنة  دوو 
دوو  ئةخالقييةتي  بة  رَيکكةوتوون، 
ساماني  رَيکكةوتوونء  شةريکةدز 
يةکتريدا  نــَيــوان  لة  وآلتــةيــان  ئــةم 

بةشکردووة. 
هةژدةساَلة  کة  دةسةآلتةي  ئةم 
گوَيبگرَيت،  نةيويستووة  نةيتوانيوةء 
بة  رازيبَيت  ــةوةي  ل گوماندةکةم 
لةو  بةشَيک  لَيسةندنةوةي  گؤإانء 
چونکة  هةيةتي،  کة  دةستةآلتةي 
ئامادةيي  تواناء  دةستةآلتَيک  تةنها 
دةستةآلتي  بةشکردني  ـــؤإانء  گ
گوَيگرتنء  تواناي  کة  هةية،  سياسي 
لة  هةبَيت  گؤإانکاريي  رةخــنــةو 
گوَيناگرن،  ئَيوة  هةژدةساَلة  خؤيدا. 
هةژدةساَلة ئَيوة ئينساني کورد سوکء 
شانازييةکاني  هةموو  رسوادةکةنء 
ئةويش  هَيشتا  لــَيــدةســةنــنــةوةء 
قةرزارباردةکةن بةو خوَينةي کة ئَيوة 
رشتووتانة بؤ ئةم دةستکةوتانةي کة 
ئينساني  دةتانةوَيت  ئَيوة  هةن،  ئَيستا 
ئةو  ئةوة  کة  بچَيتةوة  لةبيري  کورد 
بووة خوَيني رشتووة نةک ئةو ئامَيرة 
ناوي حيزبي کورديية.  ناشيرينةي کة 
زيندوو  شةهيدةکان  ئَيستا  گــةر 
بكةيتةوة، جگة لة شةهيدة کوَيرء هيچ 
هةن  هَيشتا  ئَيستاش  کة  نةديدةکان 
حيزبدا  پَيناوي  لة  کوَيرانة  ئامادةن 
ئامادة  ديكة  ئةواني  فةوتکةن،  خؤيان 
دةبَيت  دةنگ  بدةن،  بؤ  دةنگتان  نين 
بدرَيت بة يةکَيک کة بتوانَيت حورمةتي 
ئينسانبوون بداتةوة بة ئينساني کورد 
من   بکات،  زةليلي  تر  ئةوةندةي  نةک 
اليةنَيک  هيچ  بؤ  دةنگدان  بانگةشةي 
لة ئَيستادا  ناکةمء نازانم ئةو اليةنةي 
کيبةرکآ لةگةأل ئَيوةدا دةکات تاچةندة 
کة  لةبننةهاتووةية  توانا  ئةو  خاوةني 
کار  شَيلگيرانة  زؤر  ساآلنَيکي  دةبَيت 
بؤ ئةوة بکات تةنيا ئةو هةآلنةي ئَيوة 
دةرهةق  کردووتانة  کة  چاکبکاتةوة 
وةهمي  ئةويش  يان  کؤمةَلطةية،  بةم 
دةسةآلت وةک ئَيوة مةغرورء کوَيري 
کوَيري  بة  ئَيوةش  وةک  ــاتء  دةک
ئةم  گرَينتي  ناتوانم  من  دةمــرَيــت، 

دوو  ئةو  دةزانم  بةآلم  بدةم،  گؤإانة  
کات  هيچ  ئَيستاء  پَيشترء  کة  اليةنةي 
نيية،  چاکسازييان  گــؤإانء  تواناي 

پارتيء يةکَيتين.
بتوانَيت  ئينسان  زةحمةتة  زؤر 
بؤ  ــةکــي دروســــت  ــةوةي ــدن ــن خــوَي
سياسةتء گؤإانةکان لة کؤمةَلطةيةکدا 
بکات کة هيچ شةفافييةتَيکء روونيء 
نةبينَيت،  سياسةتدا  لة  ئاشکراييةک 
هةروةها حيزبء هَيزة سياسييةکانيش 
حاَلةتة  ئةو  لةسةر  کؤمةَلگة  تةنيا 
لة مةزاجء  هةستيانة رابهَينَيت کة پإة 
تؤ  زةحمةتة  زؤر  عاتفي.   هةَلچووني 
ئيجابيانة  خوَيندنةوةيةکي  بتوانيت 
کة  بكةيت  سياسةتة  ئةمجؤرة  بؤ 
نَيوان خؤيء  لة  گةورةي  بؤشاييةکي 
هَيشتاش  دروستکردووةء  خةَلکدا 
هةر  حةقيقةت  مةرجةعي  پَييواية 
ئةوة. ئةم کائينة سياسييةي کة ئَيستا 
بةإَيوةدةبات  کوردستان  دةسةآلتي 
قسةدةکات  وا  لؤژيکَيکي  زمانء  بة 
زؤر دوورة لة زمانء لؤژيکي خةَلکء 
جؤرة  دوو  ئةم  کؤمةَلگة،  ناو  ژياني 
خةَلکي  ناو  دةسةآلتء  ناو  لؤژيكةي 
کة  بؤشاييةي  ئةو  بووةتة  هةميشة 
نزيکبوونةوةيةک  تَيطةيشتنء  هيچ 
يةکةم  زماني  دروستنابَيت.  تَييدا 
خــؤشــاردنــةوةء  لــة  ــرة  پ زمانَيکة 
فَيَلکردن،  درؤء  پةخشانهؤنينةوةء 
زماني  ئينسانةوة،  مؤإاألء  لة  دوورة 
توإةييء  پرسيارء  لة  پإة  دووةميش 
خؤشباوةإي.  رؤژانةء  خةمي  ئاکارء 
زماني  بة  نةبنةوة  تا  زمانة  دوو  ئةم 
بيري  هةمووان  کة  قاموسَيک  ناو 
لة  نزيکبوونةوة  هةرگيز  پَيدةکةنةوة 
دروست  خةَلکيدا  دةســةآلتء  نَيوان 
کةرةستةي  تةنيا  زمان  چونکة  نابَيت، 
بيرکردنةوةي  لةيةکترطةيشتنء 
جياوازيي  ئينسانةکانة.  ــوان  ــَي ن
جياوازي  خةَلکي  دةسةآلتء  زماني 
مةعريفي  ئاستي  لةيةکترطةيشتنء 
نيية، بةَلکو جياوازييةکة لةسةر بنياتي 
ئيستيغاللکردن  فَيألء  خؤشاردنةوةء 

دروستبووة. 
هةرَيم  سةرؤکي  قسةکردني  من 
وةک قسةي پَيشمةرطةيةکي رؤمانسي 
بة  رازيــن  «ئَيمة  دةَلَيت  کة  دةبينم، 
لةإَيي  کة  دؤإانَيک  بردنةوةء  هةموو 
ئةم  ديارة  بَيت»،  دةنگدانةوة  سندوقي 
قسةية لة جةوهةردا قسةيةکي تةواوة، 
بةآلم ئةي تؤ چي لةو لةشکرة رةشةي 
پارتيء  حيزبي  هةردوو  هةناوي  ناو 
لةسةر  راهَينراوة  يةکَيتي دةكةيت، کة 
لةشکرةي  ئةو  قبوَلنةکردني دؤإاندن، 
هةناوي  لة  هــةژدةســاَلــة  ئَيوة  کة 
خؤتاندا گةورةي دةکةن. لةشکرَيک لة 
کادري رياکارء بيرؤکراتء مشةخؤر،  
ئةم لةشکرة رةشة دژي بةجَيهَيشتني 

هةموو  لة  کة  دةستةآلتانةية  ئــةو 
سياسيء  بةإَيوبردني  بوارةکاني 
بةدةستييةوةيةتي،  کؤمةآليةتيدا 
چونکة ئةم لةشکرة هيچ شانازييةکء 
لةو  جگة  نيية  تري  توانايةکي  هيچ 
ئاساييةي  بورکان  عاتيفيية  ئينتيما 
بتةکاني  سةرکردةء  حيزبء  بؤ  کة 
لةوة  کوردي  حيزبي  ئاية  هةيةتي،   
بَيئاگاية کة ئةو ناتوانَيت کؤنترؤَلي ئةم  
لةشکرة رةشة بکات، ياخود دةزانَيتء 
دؤإاندني  بردنةوةء  دةيةوَيت شةإي 
ئَيستادا  وةک  پَيويستي  کاتَيکي  لة 
درَيژة  تر  هَيندةي  بؤئةوةي  پَيبکات 
گةندةَلةي  مشةخؤرء  دةستةآلتة  بةو 
خؤي بدات کة هةژدةساَلة بةردةوامة 
بنبإکةن  گةندةَلي  ناتوانن  ئَيوة  لَيي. 
مانايانةتان  ئةو  گؤإاني  تواناي  مادام 
دوو  وةک  يةکَيتي  پارتيء  کة  نيية 
چونکة  لةسةردةکةن،  کاريان  حيزب 
دوو  ئةم  پايةکاني  وةستاني  نهَيني 
حيزبة لةسةر ئةو مانايانةن کة خؤيان 
ئَيوة  رياکارين،   گةندةَليء  بةرهةمَيني 
بنةما  هةموو  راپةإينةوة  دواي  لة 
کؤمةَلطةي  نــاو  عةشايةرييةکاني 
بؤ  تةنيا  ســةوزکــردةوة  کورديتان 
ئةوةي خؤتان بمَيننةوةء بتوانن درَيژة 
هَيزي  بدةن ، هةتاکو  مانةوة  بةشةإي 
عةشايةريء بنةماي خوَينء ئينتيماي 
بمَينَيت،  ژيــان  بؤ  کوورةهةنگيانة 
يةکسانيء حورمةتي ياساء ئازادييء 
هةموو  بؤ  جياوازييةکان  حورمةتي 
يةک  وةک  کؤمةَلگةدا  لة  مرؤڤةکان 
گةندةَلييةکانيشتان  حةکايةتي  نابَيتء 

تابَيت درَيژء درَيژتردةبَيتةوة. 
دواي  ــة  ل يــةکــَيــتــي  پــارتــيء 
کؤمپانياي  دوو  بوونة  راپةإينةوة 
فرؤشتنةوةيان  دابةشکردنء  تةندةر 
اليةنگرانةي  هـــةوادارء  بــةو  تةنيا 
دةرةوةي  لة  ئةوانةي  کَين  خؤيان. 
ئةم دوو حيزبةوة کاري بنياتنانةوةي 
ــن ئــةو  ــــةن؟ کــَي ــان دةک ــت ــوردس ک
بةبآ  نينء  يةکَيتي  پارتيء  اليةنانةي 
پارتيء  بة  مافيايانة  سةرقةبآلندنَيکي 
يةکَيتي توانيويانة خشتَيک بخةنة سةر 
تةنانةت  کوردستانةدا؟!  لةم  خشتَيک 
هيچ کؤمپانيايةکي ئةوروپيش ناتوانَيت 
تا  بکات  کوردستاندا  لة  کارَيک  هيچ 
ئاية  نةبَيت،  شةريک  لةگةَليدا  حيزب 
ئةمة وآلت بةإيوةبردنء بنياتنانةوةي 
بة  حيزبة  کردني  يان  کوردستانة، 
کآ  ئةي  مقاوةالت.  کؤمپانياي  دوو 
تَيکشکاند  کؤمةآليةتييةي  مؤراَلة  ئةو 
ئةندامةکاني  زؤريــنــةي  ــةرة  ه کة 
رَيکةوتبوونء  لةسةري  کؤمةَلگة 
نين،  ئَيوة  ئةوة  رَيکدةخستن،  ژياني 
دةستبإينء  لة  پإکردووة  بازاإتان 
فةرمانگةکانتان  ــي،  ــران گ ـــاء  ري
بَيکارء  کارمةندي  لة  ــإکــردووة  پ

خةَلکي،  لةبةإَيکردني  نةزان  تةمةألء 
مشةخؤريء  لةسةر  عةشاماتَيکتان 
لة  هـــةواداري  مووچةي  وةرگــرتــي 
حيزبء بنديواري راهَيناوةء رؤحيتان 
دةرگاي  ئةوديوي  گةندةَلکردووة ، 
پإکردووة  ماَلةکانتان  بةخةمترازاوي 
پإن  شةقامةکان  قــةيــرة،  کچي  لة 
توإة،  بَيکارء  دَلشکاوء  گةنجي  لة 
ئيسالمَيکي  لة  پإکرد  مزگةوتةکانتان 
لةگةَلداية  شتَيکي  هةموو  کة  سياسي 
بووة  درؤ  نةبَيت،  خودا  جوانييةکاني 
لَيناکات،  شةرمي  کةکةس  بةحاَلةتَيک 
مؤراَلة  ئةم  قةيرانةء  هةموو  ئةم 
ترس  درؤء  لةسةر  کة  ناشيرينةي 
مؤراَلي  بووةتة  ئَيستا  دروستبووةء 
زؤرينة لة گيرفاني پاَلتاوةکاني ئَيوةوة 
گةر  تر.  کةسي  نةک  هاتووةتةدةرآ 
من خاوةني ئةو هةستة پَيشمةرگانةي 
بةإَيز سةرؤکي هةرَيم بووماية وةک 
تةنياييةکي  بة  هةستم  سةرؤکَيک 
ــةي  ــن ــة زؤري کــوشــنــدة دةکــــرد ک
شةرمم  پَيكهاتووة.  لةکآ  لةشکرةکةم 
لة يادکردنةوةي ئةو شةهيدانة دةکرد 
خؤيان  ئةژنؤي  بةردةکاندا  بن  لة  کة 
هَيرشي  نةبا  ئةوةي  بؤ  دةبةستةوة 
بَينَيتء  دَلياندا  بة  ترسَيک  دوژمــن 

هةَلبَين. 
لةم  ــاآل  ب توَيژَيکي  ــةر  ه ــةي  ئ
لةشکرة رةشةي ناو تؤإةکاني حيزب 
پردَيکي  رؤَلــي  هةژدةساَلة  کة  نيية 
نَيوان  لة  دةبينَيت  درؤزن  رياکارء 
ئةم  دَلنيام  کة من  خةَلکء دةسةآلتدا، 
راستةقينةي  وَينةي   پَيشتر  خةَلکانة 
هةنوكةيةدا  لةم  کة  توإةبوونةي  ئةم 
دةکوَلَينَيت،  شةقامةکان  هةيةء 
سةرةوةي  هةيکةلي  بةدةستةآلتء 
نةطةياندووة  يةکَيتيان  ــارتــيء  پ
تةنيا  هةية ،  ئَيستا  کة  ئــةوةي  وةک 
زياتر  زياترء  بمَيننةوةء  ئةوةي  بؤ 
لةسةر  هةر  کة  زةروانةي  ئةو  وةک 
زلترء  زلء  راهاتوون  خوَينخواردن 
پارتيء  ئَيستا  دةنا  دةوَلةمةندتربن، 
ديسپةراتء  چةشنة  بــةم  يةکَيتي 
هةروةها  نةدةبوون،  تووإة  شَلةژاوء 
لَي  گةورةيةشيان  ترسة  ئةو  هَيندة 
نةدةنيشت کة دةسةآلتَيکي جةماوةري 
دةسةآلتيان  دةيةوَيت  هةيةء  ديكة 
بةشکردني  بةشبکات،  چونکة  لةگةَلدا 
ميراتي  بةخشينةوةي  دةســةآلتء 
هيرارکيانة  ئةوةندة  کوردي  سياسي 
خةياَلي  بة  کات  هيچ  دروستبووة 
کة رؤژَيک  نةهاتووة  يةکَيتيدا  پارتيء 
دروستبَيتء  ديكة  دةستةآلتَيکي  بَيت 
دةسةآلتيان  دابةشکردني  داواي 
پارتيء  هةربؤيةشة  بکات،  لةگةَلدا 
بة  نة  ديسپةراتن  ئةوةندة  يةکَيتي 
نة  بةکإيني خةَلکيء  نة  مووچةبإينء 
تؤمارکردني  بةچاوسوورکردنةوةء 

دةبَيت هةموومان قــــــسةبكـةيـن
پارتيء يةکَيتي لة دواي راپةإينةوة 

بوونة دوو کؤمپانياي تةندةر 
دابةشکردنء فرؤشتنةوةيان تةنيا 
بةو هةوادارء اليةنگرانةي خؤيان. 

کَين ئةوانةي لة دةرةوةي ئةم 
دوو حيزبةوة کاري بنياتنانةوةي 

کوردستان دةکةن؟ کَين ئةو 
اليةنانةي پارتيء يةکَيتي نينء 

بةبآ سةرقةبآلندنَيکي مافيايانة 
بة پارتيء يةکَيتي توانيويانة 

خشتَيک بخةنة سةر خشتَيک لةم 
کوردستانةدا؟! تةنانةت هيچ 

کؤمپانيايةکي ئةوروپيش ناتوانَيت 
هيچ کارَيک لة کوردستاندا بکات 

تا حيزب لةگةَليدا شةريک نةبَيت، 
ئاية ئةمة وآلت بةإيوةبردنء 

بنياتنانةوةي کوردستانة، يان 
کردني حيزبة بة دوو کؤمپانياي 
مقاوةالت. ئةي کآ ئةو مؤراَلة 

کؤمةآليةتييةي تَيکشکاند کة 
هةرة زؤرينةي ئةندامةکاني 

کؤمةَلگة لةسةري رَيکةوتبوونء 
ژياني رَيکدةخستن، ئةوة ئَيوة نين، 
بازاإتان پإکردووة لة دةستبإينء 

رياء گراني، فةرمانگةکانتان 
پإکردووة لة کارمةندي بَيکارء 

تةمةألء نةزان لةبةإَيکردني 
خةَلکي، عةشاماتَيکتان لةسةر 

مشةخؤرييء وةرگرتني مووچةي 
هةواداري لة حيزبء بنديواري 

راهَيناوةء رؤحيتان گةندةَلکردووة ، 
ئةوديوي دةرگاي بةخةمترازاوي 

ماَلةکانتان پإکردووة لة 
کچي قةيرة، شةقامةکان پإة 

لةطةنجي دَلشکاوء بَيکارء 
توإة، مزگةوتةکانتان پإکرد 

لةئيسالمَيکي سياسي کة هةموو 
شتَيکي لةگةَلداية جوانييةکاني 

خودا نةبَيت، درؤ بووة بةحاَلةتَيک 
کةکةس شةرمي لَيناکات، ئةم 

هةموو قةيرانةء ئةم مؤراَلة 
ناشيرينةي کة لةسةر درؤء ترس 
دروستبووةء ئَيستا بووةتة مؤراَلي 

زؤرينة، لة گيرفاني پاَلتاوةکاني 
ئَيوةوة هاتووةتةدةرآ نةک 

کةسي تر.

هةژدةساَلة رةخنة لةم دةستةآلتة گةندةألء ناشيرينة دةگيرَيت، 
بةبآ ئةوةي هيچ گؤإانَيک لةخؤيدا دروستبکات، ئةم کائينة ناشيرينء 
دةسةآلتدارانةي ناو ئةم دوو حيزبة هيچ کاتَيک لة سومعةي سياسي 

خؤيان نةترساونء هةر کاتَيکيش ويستبَيتيان شةإ بکةن شةإيان کردووة، 
تا ئةوکاتةي نزيکبوونةتةوة لة لَيواري فةوتانء دؤإاندني دةسةآلت، هةر 
کاتَيکيش ويستبَيتيان رَيکكةوتنة ژَيربةژَيرء نهَينييةکانيان بکةن کردوويانةء 

تووشي هيچ شةرمَيکي ئةخالقي نةبوون لةبةردةم کؤمةَلطةي کورديدا . 
کاتَيکيش پارتيء يةکَيتي، ئةم دوو دوژمنة سةرسةختة کة پَيکةوة 

رَيکكةوتوون، بة ئةخالقييةتي دوو شةريکةدز رَيکكةوتوونء ساماني ئةم 
وآلتةيان لة نَيوان يةکتريدا بةشکردووة. 
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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

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٧٦ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

ئاوكورتة. طوندي بؤ ئاو بؤري راكَيشاني ئاوو حةوزي دروستكردني ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٧/١٩ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٧/٢٣  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٢ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٢ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
دوو مليؤن بإى (٢٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار  هةزار هةشت (٨٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة كةسةى ئةو  سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
لة العمل) (جدول تقدم ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٧٨ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

بةكرةجؤ. لة مةحمود باخضةي مةليك دروستكردني ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٧/١٩ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٧/٢٣  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٢ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٢ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٧ تا   ١)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن هةشت بإى (٨٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

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

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

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

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
لة العمل) (جدول تقدم ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٣١ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

تؤإي دروستكردني لةطةأل سةنطةسةر كؤآلنةكاني كؤنكرَيتكردني (قيرتاوو ثرؤذة:
بؤ كارةبا طةياندني + تووةسوران طوندي بؤ ئاو تؤإي راكَيشاني + ئاوةإؤ ئاوو

لة سةنطةسةر. كؤمةَلطاي فةرمانطةكان)
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
تا رؤذى ٢٠٠٩/٧/٢٣  دةكات  ثآ  ٢٠٠٩/٧/١٩ دةست  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٢ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٢ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان (١  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٥ تا

ثَيبَيت.
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
ثَينج بيستء بإى (٢٥٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن

بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة
ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان

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

بؤ خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة كة هةزار دينار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
لة العمل) (جدول تقدم ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٧٩ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

دةروازةي نةمامةكاني ثاراستني بؤ سياج دروستكردني ثرؤذة:
سةركةثكان. لة شار

كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
كردن جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو ثرؤذةى تةندةرى  كة دةكات 
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
تا  دةكات ثآ ٢٠٠٩/٧/١٩ دةست رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٢٣ رؤذى
¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٢ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى
 ٢٠٠٩/٨/٢ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

هةولَير)يان ثَيبَيت. وةزارةتي ثالنداناني و كوردستان
ثَيويستة دةرةوةى هةرَيمن كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢
طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن  ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى

بازرطانيةوة).
سندوقى دواى كاتى ديارى كراو وةرناطيرَيتء تةندةرَيك هيض -٣

دادةخرَيت. تةندةر
ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
(خطاب يان (مصدق)  كراو ثةسةند ضةكَيكى بة كراو دياري 
هةزار دينار سةد ثَينج دوو مليؤنء بإى (٢٥٠٠٠٠٠) ضمان) بة

تةندةر  طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
ئامادةبَيت.

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

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة
٦-ئةوكؤمثانياوبةَلَيندةرانةىكةبةشدارىدةكةنلةبانطهَيشتةكةدا
و نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة

ثَيبَيت. ثَيناسةيان
كة دينار هةزار هةشت (٨٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى  كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. تةندةرةكةى بؤ كة كةسةى سةر ئةو دةكةوَيتة
ئةنجام بؤي ثَيويست هةية  ثشكنيني كة  كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني بة بدرَيت
كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند ثشتطيري اليةني لةطةأل بكات
مةرجةكاندا لة كاتي نةبووني (جدول تقدم العمل) ماوةكةي بةثَيي

ناكرَيتةوة. تةندةر
ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠

بَيت.
نةبووني كاتي لة نابآ  بةشداربووني مافي  بةلَيندةر -١١

مةرجةكاندا.
دانا احمد مجيد

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٧٧ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

ذاراوة. ثردي مقترةباتي دروستكردني ثرؤذة:
كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
كردن جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو ثرؤذةى تةندةرى  كة دةكات 
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
تا  دةكات ثآ ٢٠٠٩/٧/١٩ دةست رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *
نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٢٣ رؤذى
¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٢ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى
 ٢٠٠٩/٨/٢ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

دةكةن بةشدارى كة  بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو  ثَيويستة -١
بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (١ تا ٧) كردنيان ثؤلَين ثلةى

هةولَير)يان ثَيبَيت. وةزارةتي ثالنداناني و كوردستان
ثَيويستة دةرةوةى هةرَيمن كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢
طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن  ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى

بازرطانيةوة).
سندوقى دواى كاتى ديارى كراو وةرناطيرَيتء تةندةرَيك هيض -٣

دادةخرَيت. تةندةر
ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
(خطاب ضمان) (مصدق) يان كراو ثةسةند ضةكَيكى بة دياري كراو

 ٣٠ بؤ مليؤن دينار وةردةطيرَيت دوانزة (١٢٠٠٠٠٠٠) بإى بة
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ

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

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة
دةكــةن بــةشــدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئــةو   -٦
ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت
كة دينار هةزار ثانزة بةرامبةر (١٥٠٠٠) تةندةر  ٧- وةرطرتنى 
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى  كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. تةندةرةكةى بؤ كة كةسةى سةر ئةو دةكةوَيتة
ئةنجام بؤي ثَيويست هةية  ثشكنيني كة  كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني بة بدرَيت
كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني ثشتطيري لةطةأل بكات
نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول ماوةكةي بةثَيي كاري

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠

بَيت.
نةبووني كاتي لة نابآ  بةشداربووني مافي  بةلَيندةر -١١

مةرجةكاندا.
دانا احمد مجيد

سلَيماني ثارَيزطاري

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

استئناف محكمة رئاسة تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
السليمانية منطقة سلَيماني ناوضةي

محكمة جنح حلبجة لة هةَلةبجة كةتن دادطاي
ذمارة/ ١٨٤/ج/٢٠٠٩  

بةروار/٢٠٠٩/٧/٥
صاَلح) محمد (مهدى هةَلهاتوو تؤمةتباري بؤ/

ئاطادارت بؤية شةهيد) هةَلبذَيراوي (هةَلةبجةي ئةنجومةني ئيشعاري بةثَيي بوونت ناديارة، نيشتةجآ شوَيني ئةوةي لةبةر
بةثَيي  كردنت دادطايي مةبةستي ٢٠٠٩/٨/١٩ بة رؤذي لة ئةم دادطاية ئامادةبيت سةرت لةبةردةم ثَيويستة لة كة دةكةين
بة ثشت ئةبيت بةرثرسيار خؤت و دةكريضيت ثاشملةيي دادطايي بة ثَيضةوانةوة بة (سزادان) لة ياساي (٤٥٦) مادةي

سزاييةكان. دادطايية بنضينة ياساي لة ج) /١٤٣) بة ئةحكامي ماددةي بةستن
دادوةر

قادر محمد نوري

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني لة تاوانةكان دادطاي
٤٤٩/ج/٢٠٠٣ ذمارة:
٢٠٠٩/٧/١٦ بةروار:

«ئاطاداري»
سليم قادر فخرالدين راكردوو تؤمةتباري بؤ

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزادان) ياساي لة (٤٣٠) مادةي
دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (ئةزمإ) ثؤليسي بنكةي بة
ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة  لة بإيارماندا  نيية كراوت

دادطاكةمان  لةبةردةم  ٢٠٠٩/١٠/٦ رؤذي لة كة  بكةينةوة 
بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة
بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت
دادطا سةرؤكي

رشيد ضرار سةروةر

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

سلَيماني لة دادطاي تاوانةكاني كركوك سةرؤكايةتي
٤٨٠/ج/٢٠٠٨ ذمارة/
٢٠٠٩/٧/١٣ بةروار/

«ئاطاداري»
مجيد عثمان هاوار راكردوو تؤمةتباري بؤ

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
بة تايبةتة كة كَيشةي لةو (سزادان) ياساي لة (٤١٢) مادةي
كراوت جَيطاي دياري ئةوةي لةبةر (كةالر) بنكةي ثؤليسي
بكةينةوة ناوخؤييةكاندا ئاطادارت لة رؤذنامة بريارماندا نيية
يان ئامادةبيت دادطاكةمان لةبةردةم (٢٠٠٩/٩/٢٧) رؤذي لة
رؤذ لةم هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت
بةثَيي ئامادةبوونت دادطاي دةكرَيت بةبآ ثَيضةوانةوة بة دا

ياسا.
رَيزدا... لةطةأل
سةرؤكي دادطا
اكرم فرج امين

خانةقين لة كةتن دادطاي
١١/ج/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/٢١ بةروار/

جاردان ب/
ناديار نيشتةجَيبووني جَيي محمود فؤاد سرمد تؤمةتبار/ بؤ

بةندي  بةبآ ١١/ج/٢٠٠٩  ذمارة كَيشةي لة تؤمةتباري تؤ
شوَيني نيشتةجَيبوونت  ئةوةي وة لةبةر سزاكان ٢٨٤ لةي
دادطاية بؤية ئةم ثَيراطةيةنةر بةبآ روونكردنةوةي ناديارة
رؤذنامة ناوخؤييةوة دوو رَيطاي لة بة ئاطاداركردنت بإياريدا

 ٢٠٠٩/٨/١٦ رؤذي لة دادطاي ئةم بييشي لة ئامادةبوونت بؤ
ياسا. بةثَيي دةكرَيت دادطاي ثاشملة بة ثَيضةوانةوة بة و

دادوةر
عباس احمد حسن

خانةقين لة كةتن دادطاي
٨٥/ج/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/١٥ بةروار/

جاردان ب/
ناديار نيشتةجَيبووني جَيي فرج فاضل احمد تؤمةتبار/ بؤ

بةندي  بةبآ ٨٥/ج/٢٠٠٩  ذمارة كَيشةي لة تؤمةتباري تؤ
شوَيني نيشتةجَيبوونت  ئةوةي وة لةبةر سزاكان ٤٥٦ لةي
دادطاية بؤية ئةم ثَيراطةيةنةر بةبآ روونكردنةوةي ناديارة
رؤذنامة ناوخؤييةوة دوو رَيطاي لة بة ئاطاداركردنت بإياريدا

 ٢٠٠٩/٨/١٦ رؤذي لة دادطاي ئةم بييشي لة ئامادةبوونت بؤ
ياسا. بةثَيي دةكرَيت دادطاي ثاشملة بة ثَيضةوانةوة بة و

دادوةر
عباس احمد حسن
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بَيهيواييدا، لة ضركةيةك لة نووسةرَيك كة
ئةو بطاتة خةمؤكي  لة حاَلةتَيك  ئةنجامي  لة
بكاتةوة، نووسين لة وازهَينان لة بير ئاستةي
سةر دةمي دةستبخاتة واية ئةوة تةواو وةكو
تةمةنناي بهَينَيت، قسةكردن  لة واز خؤيء
خؤزطة بيرضَيتةوة، قسةكردنيشي بكات ئةوة
نةبووايةء خوَيندةواريي فَيري بخوازَيت
مةعريفةيةك فةلسةفةء  فيكرء  هةموو
لة بخوازَيت خؤزطة بةرَيتةوة، بيرخؤي
ئةو نةك نةخوَيندايةتةوة، دَيإي يةك ذيانيدا
ئةو دواي ئةمإؤ دواجار كة كتَيبةي هةموو
كتَيبانة وتارء دروشمء هاتوهاوارء هةموو
يان خيتاب لة دَيإ يةك بةهاي هةرهةمووي
ئةمة نةبَيت. حزبييةكي درؤزنــي وتارَيكي
خؤي ثةتي بةدةستي واية ئةوة تةواو وةكو
بةدةستي خؤي بئاَلَينَيتء خؤي ملي لة قةنارة
بة خؤزطة  نووسةرَيك بخنكَينَيت.. خؤي 
لةيةك سثي رةشء بخوازَيتء جةهالةت
طةندةَلي نةيزانياية بؤئةوةي  جيانةكاتةوة،
طؤإان ضيء ماناي ضاكسازيي ضيء يةعني
بوايةء طَيل خؤزطة بخوازَيت دةطةيةنَيت.. ضي
دةبةنطيدا لة  نةبوايةء شتَيك بةهيض  باكي
نةكاتء ثرسياركردنيش بة درك نقومبَيتء

نةبات. وةآلمَيك بة هيض ثةي
بيركردنةوةينووسةرَيكلةوةيدةستلة
ئاطرداني لة هةموو هةَلطرَيتء خؤي مَيذووي
بسووتَينَيتء حيزبانةدا ئةو شةإةجنَيوي
ثرةنسيثَيك هــةمــوو لــة ــؤي خ مَيشكي 
ئةو ئةمة بهَينَيت، نووسين لة واز ثاكبكاتةوةء
تَيكضووني ثةيوةندي لةئةنجامي حاَلةتةية كة
سةرضاوة رؤشنبيرةوة دةســةآلتء نَيوان
دةسةآلتَيك كة شوَينةدا لةو ئا دةطرَيت.
نووسةرَيك بؤ نووسيني هيض بةهايةك هيض
ساكار سادةء زؤر هؤيةكي لةبةر دانةنَيت،
ضاكسازيي طؤإانء داواي ئةوةية ئةويش
لة خؤي طوَيضكةي دةسةآلتَيك ــةن،  دةك

رؤشنبيراني تةواوي ئامؤذطاري راء دةنطء
بة خؤي لةوكاتةي ئا بئاخنَيت، كؤمةَلطةكةي
خؤي دةزانَيتء كؤمةَلطةيةش ئةو نوَينةري
لةجياتي بزانَيت، زةويــش  سةر خــواي بة 
دةنطبةرزكردنةوةي هؤكاري هؤء لة ئةوةي
فاكتةرانة لــةو بير بكؤَلَيتةوةء خةَلك
بةرزبوونةوةي هؤي بووةتة  كة بكاتةوة
رؤشنبيرء باشترين هةرة لة ديوارةي ئةو
رؤشنبيرانةي ئةو  دايدةبإَيت، روناكبيرةكان 
زياتر ئةوان ثرؤطرامةكاني ثةيإةوو لة خةَلك
هةموو شتَيكيش هةواداري نووسينةكانياننء
بكات، ناإةزايية دةنطة هةموو ئةو لةدذي
دذايةتي دةكاتء نزيكبوونةوة كثي لةجياتي
نووسةرَيك هَيلََةكاني هةموو لةوَيدا ئا دةكات،
هيض وندةبنء دةبةستَيتةوةو دةسةآلتةوة بة
لة كة نامَينَيت، قسةيةك هيض بؤ مانايةك
ئاكاميئةوهةمووخوَيندنةوةءشةونخوونيء

دَيت. بةرهةم خؤهيالككردنة
سةدام ديكتاتؤري رذَيمي سةردةمي
وةكو مؤسيقايةكي لة طوَيطرتن حسَين،
بؤئةوةي بوو  بةس شةهيدان) (كارواني 
خانةوادةكةشيء كاسَيتةكةشء خــاوةن
هةر سةرنطومبكرَين، دراوسَيكانيشي
ثةيوةنديكردني حسَين سةدام سةردةمي
رؤشتبووة كة كوإةكةيةوة بة باوكَيك
هَيَلي نةك بؤئةوةي بوو بةس هةندةران
سةروباوانيشي بطرة ببإن، تةلةفؤنةكةي
دةبــووة كوإَيكي  ماَلَيك هةر تيادةضوو، 
خَيزانةكةي ئةنداماني لة يان ثَيشمةرطة
ــان هةموو ي خــؤفــرؤش ــاشء دةكـــردة ج
خؤر ثشت رةوانةي خَيزانةكةي ئةنداماني

دةكرد.
سةدامي ثرةنسيثةكاني لة هةريةكَيك
دوذمنمة» نةبَيت لةطةَلم «ئةوةي ديكتاتؤر
لةذَير هةزاراني سةري ثرةنسيثةش بةو
سةدام هةر شاردةوة، كؤمةَلةكاندا بة طؤإة

بة زؤرة ملَي دةيطوت «هةموو حسَينيش بوو
ئينتيماشيان ئةطةر بةعسين، عَيراقيةكان
شتَيكي هيض لة بؤئةوةي كةس بير نةكردبَيت»
زؤردارةكيء بةزؤري هةر  نةكاتةوة، ديكة
راونانء نانبإينء هةإةشةي  زؤرةملَيء
بَيسةروشوَينكردن كوشتنء تةعريبء
جاشء خؤفرؤشء بةعسيء كردبوونية
مابووةوة ئةوةشي  بةعس، خزمةتكاري 
لةخؤي دةنطي و طرتبوو  بَيدةنطي  كونجي
بَيئيرادةكراوء ميللةتَيكي ئيدي بإيبوو،
ديكةي بةشَيكي دةسةثاضةء بَيدةسةآلتء
ياخود جــةلــالد، ثياوكوذء ــرؤشء خــؤف
و ياخيبوو و  سةرهةَلطرتوو ميللةتَيكي 
زيندةبةضاَلكراوء ميللةتَيكي يان راكــردوو،
كة ميللةتةية ئةو ئةمة ذةهرانخواردكراو،
لة بةجَييهَيشت، خؤي لةدواي حسَين سةدام
خةراباتةئةخالقيءمةعريفيءفةرهةنطيةكةي
هاتة كوردستان ئيستاي  سياسي  دةسةآلتي
وَيراني لة جياتي ضاككردن تةختةكةيء سةر

كردووة.
مومارةساتانةي ئــةم هةموو ــةوةي ئ
يادم، هَينايةوة حسَيني سةدام سةردةمي
بةناوي ئَيستا كة مومارةساتانةية ئةو هةموو
هةَلبذاردنةكانةوة ثروثاطةندةي بانطةشةء
عةقَليةتَيكي دةرهاويشتةي كة دةكرَين،
باوةإي لةخؤي وا كة جطة ناكامَلي سياسي
ئةو هةر نيية، ديكة كةسي ئيرادةي تواناء بة
دةزانَيتء هةمووي ئةمة  كة دةسةآلتةش
شؤإشطَيإء سةردةمانة ئةو خؤشي هةر
كوإء هةزاران بوونء مةيدان خةباتطَيإي
كةضي شةهيدبوو،  تيا سياسييان طــةورة 
ئامرازء هةمان هةمان هَيدي خةريكن هَيدي
لة تَيآل بةهةمان دةهَيننةوةء بةرهةم ثرةنسيث
ميللةت دةدةنء ملكةضي دةسةآلتَيكي ثشتي
بَيشكم كة دةكةن، بةسةرضووي مَيذوو ثيرء
ئةم حيزبانة نةكردبَيتةوة لةوة نيية بيري كةس

بطرنةدةست دةسةآلت  بَينةوة بةمشَيوةية
دةستبخةنة ئامادةن خؤيان مانةوةي بؤ بةس
زيندةبةضاأل ميللةت شةيتانء دةستي

بكةنةوة.
كوردستان ئَيستاي سياسي دةسةآلتي
بؤ دةكةنةوة، دووبارة مومارةسات هةمان
دةبةن، كةسانَيك تاواني بة كةسانَيك نموونة
تاواني بة ثياو يان مَيردةكةي، تاواني بة ذن
ثرةنسيثي بة بــاوةإي رةنطة كة ذنةكةي،
رؤذنامةء رؤذنامةي لة يان هةبَيت طؤإان
ثةراوَيز كةسَيك دةنووسَيت، سبةي سايتي
لةبةرئةوةي دووردةخرَيتةوة  يان  دةنرَيت
يان سةربة خَيزانةكةي ديكةي كةسَيكي
ئةمة دةنووسَيت، طؤإانة، ليستي هةواداري
نَيوان ثةيوةندي كة جَيطةيةية  ئةو تــةواو
قةيرانَيكي رووبةإووي رؤشنبير دةسةآلتء
سةختدةكاتةوةءهةَلي دةئاوسَينَيتءهةموو
ئةو تةواو دةثضإَيت، تيا نَيوانياني ثةتةكاني
بؤناو دةسةآلت سةرةداوةكاني كة زةلكاوةية
بؤطةن وندةكاتء دةباتةوة، رؤشنبيران ريزي
كةس ئةو سةردةمةش بةسةرضوو ثَيدةكات،
بكرَيت، تؤمةتبار دادطاييء كةس تاواني بة
ئازادية بة باوةإة نةبووني ئةوثةإي ئةوة

تاكةكةسييةكان،
ثَيويستي كة نيية رؤشنبير ئةوة دواجار
بة دةسةآلتة بةَلكو بَيت، ــةآلت دةس بة
دةبَيتة نووسةرانةوة  نووسيني رؤشنبيرء 
باوةإي دةسةآلت.ثاشانكةسَيكلةبنةإةتدا
دواي هةرطيز هةبَيت طؤإان ثرةنسيثي بة
ئةوةندةي بةهَيندي ناكةوَيت، كةسايةتيةكان
نة دةكةوَيت، ثرةنسيثةكة  فيكرةكةء  دواي
بة ئةوانةي باوةإيان بؤ هةموو نة منء بؤ
خوَيني بة  باوةإيان يان  طؤإانة، ريفؤرمء 
طؤإان ريفؤرمء كآ داواي نيية طرنط نوَيية،
طؤإان بكاتة ريفؤرمء ئةوةية دةكات، طرنط
طرنطتريش بكات، بةرجةستةي واقيعء

كلتوورء بكاتة ريفؤرم طــؤإانء ئةوةية
بؤية ثراكتيزةي بكات. بؤ بكاتء بانطةشةي
ريفؤرمء هاوثشتيواني ثشتطيرييء نةك
ثتشطيريي زؤر زؤر بةَلكو ناكةم، طؤإان
كورديش سياسي دةسةآلتي ئةطةر لَيدةكةم
خؤيةوة لة راستطؤييء بة بةآلم بيكات، 
خؤيانةوة حيزبةكةي لةناو  دةستثَيبكاتء

دةستثَيبكةن.
ـــي دؤخ ـــة ل ــــةي ــــةآلت ــــةو دةس ئ
شؤإشطَيإييةوة بضَيتةدؤخي دذايةتيكردني
بكاتء هستريايان تووشي  رؤشنبيرانء
ئةوة مةترسيدارترين بةناحةزناويان بةرَيت،
كة دةسةآلتَيكة ديكتاتؤريبووني بة ثلةكاني
لةهةموو ناوة، لةخؤي  ديموكراتي  ناوي
كة ديموكراتيةكةية سيستمة طرنطتر ئةوةش
بة ثةرةدةسةنن، ثرةنسيثانة ئةو سايةيدا لة
هةموو طؤإانيشةوة، ليستي ريفؤرمء باَلي
ثةرلةمانء ناو بةرةو جادةيةك لةسةر
دواي ئةوانء ثَيش كة دةإؤن، حكومةت
طرتووة سةرةيان  ديكة كةساني ئةوانيش 
دةســةآلت ديموكراتيانة  بة ئاشتيانةء 

ثَيبكةن. دةستاودةست
ثرةنسيثيطؤإانبةتايبةتلةوجَيطةيةي
ميللةتَيكةوة ضارةنووسي بة ثةيوةندي
ئةطةر لَيبكرَيت، ثشتطيريي دةبَيت بَيت،
دةستي لةسةر طؤإانة  ضاكسازيء  ئةو
حسَينيشةوة سةدام وةكو  ديكتاتؤرَيكي
ئةطةرضي لَيدةكةم، ثشتطيريي واقيع، ببَيتة
بة باوةإي ئةوةي هةية تةواوم باوةإي
نيية، طؤإان بة باوةإي نةبَيت ديموكراسي
ثرؤسةي نةبَيت بةوة بــاوةإي ئةوةشي
دةستثَيدةكات، خؤيةوة لةخودي ضاكسازيي
طؤإان فةلسةفةي ماناء  لة  ئةسَلةن ئةوة

تَيناطات.
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ناكةم ريفؤرميش ثشتطيري ناكةم طؤأان ليستي ثشتيواني من

ظينؤس فايةق

مةرسةنة خدر

ــردووي راب مَيژووي بة چاوَيک ئةگةر
دةگةينء ئاکامة بةو بگَيإين سؤمةرييةکاندا
پَيش ســؤمــةري کؤمةَلگاي کــة ــن ــي دةزان
لة دةوَلةتيان يةکةمين مَيذوو، پةيدابووني
واتا دينييانةش،  دةوَلةتة  ئةو دامةزراند،  دونيا 
بة گؤإان سةرةنجام سةرةتايي،  پةرستگاي
خةَلکانةي ئةم بةمجؤرة پادشايي. دةوَلةتي
دامودةزگاکاني دروستکةري خؤيان کة
کةوتنة کؤيلة  وةک بوون، پادشايي حکومةتي 
پةرستگاکانيش سؤمةر. پادشاکاني بةندي
تةنيشت لة پةراوَيزةوةء کةوتنة گــؤإدرانء
پيرؤزتر ال لة ئةويان کة پادشاکان دةرباري 
کرد، پادشاکانيان هاوکاري ماوةيةک تا بوو،
دينة رةسمييةکانء نَيوان ناکؤکي کةوتة دواتر
بةيةک دژ اليةني هةردوو پادشاکان. اليةنگراني
بإيء دوژمنايةتييان نشَيوي زؤريان هةورازء
سةَلتةنةتي حکومةتةکاني بوو. توندءتيژتر
بــةردةوام تايبةتيء شَيوةي بة رؤژهةآلتي
يةکةم: بــوون، ــدار خــاوةن رةوش دوو  لة 
دووةم: نةبوو. خةَلکدا ئيختياري لة هةَلبژاردنيان
پادشاکان لة لَيپرسينةوةي دةسةآلتي خةَلک
سياسييةوة روانــگــةي لة ئةمةش نــةبــوو،
ئؤتؤکراسي(دةسةآلتي دةسةآلتي پَييدةگوترَيت
پةيدابووني لة ساأل هةزار سآ  تاكةکةسي)، 
تَيپةإي. رؤژهةآلتي ئؤتؤکراسي سيستمي
رؤژهةآلتي ئةوروپاء باکووري لة سةرئةنجام
جيؤگرافييةوة، ديدي لة شوَين نزيکترين يؤنان،
ديکة تةمةدونَيکي ئاسيا،  تةمةدوني  النکي بة
ديموکراسيي ئةويش زةوي، سةرگؤي پَييناية

ئاتن بوو.
سياسيي زانستي ئاسيادا رؤژهةآلتي لة
سياسييةوة دةسةآلتي پاوانکردني هؤي بة
مايةوة، شــاراوةدا  پةردةي ژَير لة بــةردةوام
گةشةکردني ئاکامي لة يؤنان لة حاَلَيکدا لة
پيشکةوتنَيکي سياسي زانستي ديموکراسي،
هؤيةوة بةم بيني. خؤيةوة بة بَيوَينةي گةورةء
رووناکبيرانءبيرمةندانيسياسييئةوروپاييلة
بيروبؤچؤني بارةي موناقةشةدا لة باسي کاتء
دةهَينايةوةء يؤنان بة  نموونةيان سياسي،
خؤيان لَيودوانةکاني باسء بة دةستيان لةوَيإا
تاوتوَيدةکردو ديموکراسييان پرؤسةي دةکردء
هةر دةکرد، لةسةر  زانستييان توَيژينةوةي 

کرد. گةشةي مرؤڤايةتي کؤمةَلگاي لةوَيشرا
دةسةآلتي پاوانکردني دواي لة راستيدا لة
ساَلي هةزار سآ قةديم رؤژهةآلتي سياسي لة
لةو بوو. پةيدا  ئاتن لة ديموکراسي تا  کَيشا،
هةموو لة بةندةيي، کؤيلةتييء سةردةمةشدا
کؤيلةتيء يؤنانيش لة  بوو.  گشتگير دونيا
بةرابةر لة کاتيش هةبوو. ئةو رةواجي بةندةيي
دابونةريتدا،کؤيلةکانوةکئاژةألچاولَيدةکرانء
سةردةمةشدا لةو پَيدةکرا.  فرؤشتنيان  کإينء
کؤيلةکان بوو، پادشاکان بة مالکيةتء دةسةآلت
هيچمافَيکي مرؤڤايتييانپَينةدةدرا.لة يؤنانيكؤن
ئازاد کةسانَيک خةَلکي تةنيا ئةو بنةماية لةسةر
بوونء پادشاکن ــةري ــةدةورءب ل کة بــوون 
هةر دةکرد. شاکان دسةآلتي لة پارَيزگاريان
بةگوَيرةي سياسييان پَيدرابوو. مافي ئةوانيش
بةشداربووني مةرجي كؤن، يؤناني ياساکاني
حکوميدا، سياسي ــاري ــاروب ک لــة خــةَلــک 
بوو، پادشاکان فةرماني  لة  پةيإةويکردن
نةبوونء ئازادةکان  گروپي پَيإء لة کؤيلةکان 

سياسييان بيروإاي دةربإيني دةنگدانء مافي
کة بوو، واتاية بةو ئةمرةش ئةو پَينةدرابوو،
کؤيلةکاندا خاوةن پاواني  لة  کؤيلةکان دةنگي
پَيدرابا، دةنگدانيان  مافي ئةگةر کؤيلةکان بوو.
بوو. بــةردةداران رةزامةندي بة هةر ئةويش
وآلتي لة ئَيمةء کوردستاني لة ئَيستاش مةخابن
چوارچَيوةي لة دةسةآلت نيوةإزگارکراوماندا
پارتي) هاوپةيماندا(يةکَيتيء حيزبي دوو
سةر کوردستان لة کةسَيک ئةگةر دابةشکراوة.
مافي نةدات، ئةوان ليستي بؤ دةنگ ئةوانء بة
جؤرَيک ئةوةش دةبَيت، نانبإاو پَيشَيلدةكرَيتء
پاشايةتيء سيستمي لة الساييکردنةوةية
کةدةسةآلتيسياسي دةسةآلتيتؤتاليتاريستي،
پةيإةوي کوردستان  باشووري لة  کــوردي
کوردستان لة  دةسةآلتة شَيوة ئةم لَيدةکات.
عةرةبستاني له پادشايي سيستمي وةک زياتر
ئيسالمي ئَيراني هاشميء ئوردني سعوديء
سةرووي لة  پادشا  يان رَيبةر، کة  دةچَيت، 
دادوةريــيء ياسايي، دةسةآلتةکاني، هةموو
ديکةشةوة اليةکي لة بإياردةرة. جَيبةجَيکردن،
بة کوردستان ماوةبةسةرچووي پةرلةماني
داهاتوو، پةرلةماني بؤ دةستوور پةسةندکردني
دةيانةوةَيت خةَلک، ديدي بةر بدرَيتة بَيئةوةي
ئةمةش پَيبدات!؟  دةنگي کوردستان خةَلکي 
دةنوَينَيت. تؤتاليتارستي سيستمي لة جؤرَيک
پرؤسةي سياسيء سيستمي لــة بــةآلم
رةفتارء جؤرة ئةم پةرلةمانيدا ديموکراسي
کردارانةپَييدةگوترَيتسياسةتي(ديماگؤطي)،کة
هةر رةوشة نةک ئةم سياسي. لة زانستي دوورة
دةگةيةنَيت، بةَلکو هةَلبژاردن بة پرؤسةي زيان
دةگَيإَيتةوةء دواوة بؤ زياتر کوردي کؤمةَلگاي
سيستمي عةشيرةتيءپادشاييزاَلدةبَيت بةسةر

کؤمةَلگاي حکومييةکانداء حيزبيء دامودةزگا
دوژمناني نَيوةشدا لةو دةکات. فةلةج کورديش
پيالني ــةوةء ــؤزن دةق بــارودؤخــةکــة ــورد  ک
ئةو هةموو هةرَيمء حکومةتي دژي لة هاوبةش
شةهيدانة، خوَيني بةرهةمي کة دةستکةوتانةي
بة چاوَيک بدةينء  سةرنج ئةگةر دادةإَيــژن. 
لةوَي کة دا بخشَينين، دةبينين (ئاتن) مَيژووي
پَيکهاتةيةکي هةرچينءتوَيژَيکيانهةرگروپء
ئةنجامداني شياوي کة خةَلکانَيكن  لة سياسي
کؤمةآليةتييان سياسيء چاالکي زنجيرة يةک
گؤإانکاريي لة بةرچاويان رؤَلــي هةبووةء
پةرلةمانء کة ئــةوةي بؤ بينيوة،  سيستمدا
سةرةإاي بةآلم بکةن، خةَلکيبوون بة حکومةت
ئةزموونَيکي کوردستان خةَلکي کة ئةوةي
لة دةستهَيناوةء بة کارةساتةکان لة زؤريان
جيهانيشةوة مَيدياکاني ئينتةرنَيتء رَيگةي
کؤمةآلتييةکاني سياسيء زانستة توانيويانة
پةرلةمانء هَيشتا بةآلم بةرنةسةر، خؤيان
نةکراوة. خةَلکيبوون ديموکراتيزةء حکومةت
کورد سياسي دةسةآلتي ديکةشةوة اليةکي لة
خةَلک کة  دةسةآلتةي لةو چَيژ تامء هؤي بة
حاَلَيکدا لة لةبيرکردووة. خؤيان ميللةتي پَييداون،
پرؤسةي جيهانء  سةرانسةري لة دةبينين 
ديموکراسييانة شَيوةي بة هةَلبژاردن دةنگدانء
پرسي بة ياساش دةستورء  ئةنجامدةدرَيتء 
ئَيمة وآلتي لة بةآلم پةسنددةکرَيت،  خةَلک
لةاليةن پةرلةماني ماوةبةسةرچوةوة دةستوور
دةدرَيتء لةسةر بإياري داهاتوو پةرلةماني بؤ

دةکرَيت!؟ پةسنديش
باردؤخي لة سةرنج خوَينةران ئةگةر
بدةن، دابإاوةکان ناوچة کوردستانء سياسي
دةسةآلتي کة  ئةنجامةي ئةو دةگةنة بَيگومان 

ئاست لة  خؤي ئةرکةکاني نةيتوانيوة کوردي 
بگةيةنَيتء ئةنجام بة خؤيدا نيشتمانةکةي گةلء
ناوچة گَيإانةوةي بؤ  روونــي  بةرنامةيةکي
کوردستانء گةلي  بة پَيشکةش  دابإاوةکان 
کة ئةو پةرلةمانةش بکات، هةروةها پةرلةمان
نةيتوانيوةوةک نوَينةريدووحيزبيهاوپةيمانة
سةرجةم نوَينةرايةتي کورستاني پةرلةمانَيکي
لة داکؤکي بکاتء کوردستان توَيژةکاني چينء
حيزبي غةيرة بَياليةنء خةَلکي فةقيرء مافةکاني
خزمةتي لة زياتر پةرلةمانة  ئةو  بةَلکو بکات،
ديکةشةوة اليةکي لة بووة. يةکَيتيدا پارتيء
رَيگاي لة توانيويةتي کورد سياسيي دةسةآلتي
خةَلکي ساماني پةخشانکردني تةخشانء زؤرء
اليةنگراني ئةندامانء بةسةر کوردستانةوة،
رةخنةگرتن بآ بة  ئةوانةي واتــا  خؤياندا،
بإيارةکاني دةسةآلتبةإَيوةدةبةنءدةروَيشانة
لةسةر توانيويانة دةکةون، هاتوهوت دواي بة
ئــةوان رووةوة لــةو بمَيننةوة. دةســـةآلت
ئازاديخوازانء گؤإانء ليستي لةگةأل دژايةتي
لة هةروةها دةکةن.  کوردستان لة  چاکسازان
بة ئةوان کة ئايدؤلؤژيةتةي ئةو تيشکي ژَير
دةيانةوَيت خةَلکي دايانإشتوة قازانجي خؤيان
سيستمَيکي لة بــةرن. بةالإَيدا کوردستان
گةشةدةکاتء کوردي کؤمةمَلگاي نة ئةوتؤشدا
بؤ دةگةإَينةوة دابإاوةکانيش ناوچة نة
هةَلبژاردني پرؤسةي نة کوردستانء سةر
شَيوةي لة دوور کوردستانيش پةرلةماني
دةسةآلتي دةبَيت. سةرکةوتوو ديموکراسييانة
دةسةآلت لةسةر مانةوةي خؤي بؤ کورديش
ناديموکراسييانة ناشةرعيء رَيگايةکي هةموو
لةگةأل دژايةتي چؤن وةکو هةر دةگرَيتةبةر،

دةکات. گؤإان ليستي

ئؤتؤکراسي يان ديموکراسي

بؤ مانةوةي بةس بطرنةدةست دةسةآلت بَينةوة بةمشَيوةية حيزبانة ئةم نةكردبَيتةوة لةوة بيري نيية كةس
بكةنةوة. زيندةبةضاأل ميللةت شةيتانء دةستي دةستبخةنة ئامادةن خؤيان
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دةريدةكات طؤِران ليستى راطةياندنى ليذنةى هةلَبذاردنة، تايبةتى بآلوكراوةيةكى

(٢٠) .٢٠No.  20    Date-٧-٢٠٠٩ذمارة:

٥٧
ميللةتدا خواو لةبةردةم

دا ثةيمانيان طؤأان ليستى كانديدةكانى

20-7-2009

ئَيوة سةروةريى
نيشتمان؟ يا

بؤ ل٧  

دةيطؤأين ديكة دةيطؤأينرؤذي ديكة رؤذي ٥

ليستى كانديدةكانى  تةواوى 
ثةيمان دةخؤنء سوَيند طؤإان
ميللةتدا خواو لةبةردةم كة دةدةن

ميللةت بؤ كار بةرثرسياربنء
بكةن.

لة طؤإان ليستى كانديدةكانى
جياجياكانى ناوضة تةواوى
لةطةأل دوَينآ كوردستان،
سةرؤكى مستةفا، نةوشيروان

سوَيندةيان ئةم طؤإان، ليستى
خوارد:

طةورة، خواى لةبةردةم  «من
دةنطم ئةوانةى لةبةردةم
ميللةتةكةمدا، لةبةردةم ثَيدةدةن،
بةرنامةو ثابةندى دةدةم، ثةيمان

بمء طؤإان ليستى  ثةيامةكانى 
كاربكةم توانامةوة  هةموو  بة

بؤجَيبةجَيكردنى».
(٥٧) ذمارة بة طؤإان ليستى
طشتى هةَلبذاردنى لة بةشدارى

دةكات. كوردستان ثةرلةمانى

ليستى سةركةوتني بةرةو ئاهةنطى طةرميانيي هةزاران ئةمأؤ

ئَيوارة ٥:٣٠ى كاتذمَير لة رزطارى رَيكدةخةن ناحيةي لة طؤأان

بةرةوطؤإان

عةدنان عوسمان

لة مةترسى  هاتوهاوارى رؤذانة ئةوانةى نين كةم 
دةكةن، دةستكةوتةكان سةروةريىء دةستدانى
بووةتة سةروةرييةكان لة ثارَيزطاريكردن بةشَيوةيةك
بةرثرسةكانى ئةم وآلتة، لة بةشَيك وَيردى سةر زمانى
بثرسين بةإَيزانة لةو نةهاتووة  ئةوة  كاتى ئَيستا ئايا
مةترسين كَين ئةوانةى سةروةريىء دةستكةوت؟ كامةية

نيشتمانةوة؟ سةروةرييةكانى بةسةر
هةَلبذاردنى راثةإينء لةدواى دةسةآلتدار حيزبى دوو
لةو وآلتة، ئةم دةسةآلتى تةنيا بة حاكمء بوون (١٩٩٢)
كوردستان نةيتوانى دةسةآلتة  ئةو ئَيستا تا ماوةيةوة 
بةردةوامى بة خؤشطوزةران، ئارامء هةرَيمَيكى بكاتة
وةهميدا راستةقينةو قةيرانى كَيشةو طَيذاوى لةنَيو
راستةقينةكان كَيشة نةمانى لةكاتى رايطرتووين،
هةإةشةكانى ئابوورى، ئابَلوقةى ناوخؤ، (شةإى
دوذمنى كؤمةَلَيك بة جةماوةر  ...هتد)  بةعس، رذَيمى
خةَلكى زهنى بةردةوام دةيانةوَيت دةترسَيننء داتاشراو

داطيربكةن. ئةو دوذمنانة بةبوونى كوردستان
نةبوونى بة  شانازى دةسةآلتداران جيهاندا هةموو لة
ئاسايشةوة سةقامطيريىء بوونى ناحةزء دوذمنء
كة حكومةتةية ئةو سةركةوتوو حكومةتى دةكةن،
يا كةمكردبَيتةوة وآلت لةسةر دةرةكى مةترسى
سةر ويردى كة جيهاندا لة دةسةآلت تاكة نةهَيشتبَيت، 
حةسوودء دوذمنء بوونى ناسةقامطيريىء زمانى
حكومةتةى ئةم دةستكةوتةكانة،  نةمانى  مةترسى
لةبةرئةوةى ئةمان  دةسةآلتدارة!  حيزبى دوو هةرَيمء
ديموكراسىء بنةماى لةسةر دةسةآلتةكةيان
بة متمانةيةكيان هيض نةناوةو بنيات ئازاديى شةفافيةتء
بؤية سةر، نيية تا كؤمةَلطة بةردةوامبوونى لةغاوكردنى

بؤ تؤقاندنء ترساندن دةبةن. هةميشة ثةنا
هةموو بتوانَيت بةرامبةر وآلتَيك دروستبكةيت بؤئةوةى
بتوانن كةسةكانيشى خؤإاطربَيتء دةرةكيةكان مةترسيية
لةسةرةتادا دةبَيت بكةن، دةستكةوتةكان لة بةرطرى
كة دروستكردبَيت ئاوةدانيت هةبَيت، دةستكةوتت
لة ثإ ئازادء  ذيانَيكى بكةيت،  روخاندنى مةترسى 
كة دروستكردبَيت وآلتةكةت ئينسانةكانى بؤ كةرامةتت
يةكطرتووت ضةكدارى هَيزَيكى لَيبكةن، بةرطرى ناضاربن
بةرطريكردن حيزبيةكانء ميليشيا وةالنانى بؤ ثَيكهَينابَيت

نيشتمان. سةروةرييةكانء بةرذةوةنديية باآلكانى لة
دةستكةوتةكانى اليةنَيك دَلنياييةوة بة نَيوةدا لةم بةآلم
سةروةرييةكانى بةهَيزبوونى ثَيناو لة دةستدةضَيت لة
بةرثرسة طةندةألء مشةخؤرء ديكة، اليةنَيكى
فيرعةونييةكانءدةسةآلتةرةهابَيكؤنترؤألءبَيحيسابةكان
خؤيانة مافى نامَينَيتء زيادةإةوييةكانيان سةروةريىء
بةرامبةريشدا لة بطَيإن، شيوةن ئَيستاوة لة هةر
بة ئينسانةكان دةطةإَيتةوة، بؤ سةروةرييةكانى نيشتمان
كؤمةَلطةو ذَيرخانى بنياتنانى لةثَيناو زةوقةوة شةوقء
سةروةريى هةنطاودةنَين، نيشتمان لة بةرطريكةر هَيزى
هةموومانةوة بة  دةطةإَيتةوة، وآلت بؤ راستةقينة
باآلى بةرذةوةندى دةستكةوتةكانء لة بةرطرى
سةروةرييةكان موَلكى ئةوكات ضونكة نيشتمان دةكةين،
خَيروبَيرةكان دةستكةوتء بودجةو دةبَيت، هةموومان
مشةخؤرى تاقمَيكى تةنيا نةك  دةبَيت، هةموومان بؤ

مَيذوو. ياساو دةرةوةى
ديكتاتؤرةكةتان رةهاو دةسةآلتة بؤ خؤتانة مافى بؤية
لةثَيناو خؤمانة مافى ئَيمةش بطَيإن، شين بطرينء
دةستكةوتةكانى ثاراستنى نيشتمانء سةروةرييةكانى

بطَيإين. ئاهةنط

(بةرةوطؤأان)دا: ديمانةيةكى لة بابان نةريمان
لةتةبايي كؤمةلَة، لةم بةگومانم وتوومة دةمَيكة من

لةسةر پياوي خائين دونياية، لةمانةوةي ئةم
من هاوارةي ئةم ياساية، ئةم كورسي

دةرونتانة ئاوازي پةلةي شيوةنةو وةرزي
باآلتانة بةردباراني شةهيدةء ژاني
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هةولَير: شاري  زاناياني ئاييني لة كؤمةَلَيك

سةرؤكي  بارةي  لة گومانَيك شكء هةر  باسكردني
هةلَبژاردنة پأوپاگةندةي گؤأانةوة، ليستي

شاري ئاييني لة زاناياني كؤمةَلَيك لة
پشتگيريي بةياننامةيةكي هةولَير
سةرؤكي مستةفا، نةوشيروان لة
بآلودةكةنةوة، گؤإان،  ليستي
رةتكردنةوةيةكة ءةك ئةمةش
كة پإوپاگةندانةي ئةو هةموو بؤ
ليستي دةسةآلتداراني  لةاليةن
بآلودةكرَيتةوة كوردستانييةوة

گؤإان ليستي سةرؤكي گواية كة
بة دژ نيية، دين بة باوةإي 

ئيسالمة. ئاييني بنةماكاني
وَينةيةكيان كة بةياننامةكةدا لة
ناردووة، بةرةوطؤإان بؤ
كة رايدةگةيةنن ئاييني زاناياني
ئيسالم، ئيمانء كوفر و «مةسةلةي
دانپَيداناني فيكرييء بيروبإوايةكي
قسةَلؤكء قسةء نةك شةخسية،
پإوپاگةندةي بوختانء گومانء

هةَلبژاردن.

پَيشةواء كة بةوةشكراوة، ئاماژة
جةختيان ئيسالم ئاييني زاناياني
مرؤڤَيك هةر كة كردووةتةوة، لةوة
لَينةبينرَيتء ئاشكراي كوفرَيكي
كةس هيچ بؤ ئةوا  نةبيسرَيت، 
كوفركردني بة حوكم نيية دروست
بسةپَينَيت. بةسةردا كوفري  بدات،

بةياننامةكةدا ديكةي بةشَيكي لة
لة كةسَيك ئَيستا  وةكو تا  هاتووة:
نةبيستووة مستةفاي نةوشيروان
ئيسالمي دژايةتي يان كوفرَيك كة

كردبَيت، ءشةش يةك بة
لَييبينراوة ئةوةي بةپَيچةوانةوة،
بيروإاي گةلةكةي لة ئايينء رَيزي
ياخود قسةيةك هةر بؤية گرتووة،
لة رؤژانةدا  لةم  گومانَيك  شكء 
گؤإانةوة ليستي سةرؤكي بارةي
پإوپاگةندةي هةمووى بكرَيت،
راستييةوة، لة دوورة هةَلبژاردنةء
پيالني پةلةقاژةء ئةوةش
خوَينمژاني گةندةَليء پاسةواناني

كوردة.

زياتر   لةمة
دةسةآلتةكةتان
مةكةن ناشيرين

كةمال كةزية

ماندووبوون، باوكمان دايكء كة ئَيمة،
كؤمةَلطةكةمان، ثياوانى ذنانء ذيانى لةسةر
لةسةر شةهيدةكانمان، خوَينى لةسةر
ئازاديى توانيمان ذنةكانمان، ئابإووى
هيضكامَيكمان ئازادييةى ئةو بهَينينةكايةوة،
بةخراثى ئاوا  كة نةبووين  ضاوةإَيى 
ديكة خَيزانى ضةندةها ئَيمةو بشكَيتةوة،
لةناوبرد بؤ هةميشة خؤمان ماندووبووينء
طةنجةكان ئَيستاى بؤ ئازاديى بتوانين تا
لةباتى ئةو طةنجانة بهَينينةكايةوة، ئيستاش
دةكةنء مافى خؤيان ماندوو داواى ئَيمةى
ئةم لةثَيناوى كةسوكاريان دةزانن ئةوان
داواى بؤية تياضوون، هةميشة بؤ وآلتةدا
ئةوةى ثَييانواية دةكةنء ضارةنووسيان
مةبدةئى كوردبوونء لةثَيناوى كوذرا
هةذاردا فةقيرء لةثَيناوى كوذرا، ئينسانيدا
كوإة مةسولةكانء  بؤئةوةى نةك كوذرا 
ئةوانةى ئَيمةو بيخؤنء مةسولةكان
راستةقينةكةبووين طياندانة خاوةنى
بكةين. مؤنيكاكانيان تايةى سةيرى
نةتانويستووة هةرطيز دةسةآلتدار ئَيوةى
ميللةت نةتاندةويست بؤية تَيبطات، ميللةت
رَيثَيوانةكانيان وردةوردة ببيننء بةكؤمةَلى
كَيشةى كة تَيتانبطةيةنن تا ئةنجامبدةن،
ضيية، طرتنةدةستتان دةسةآلت دواى
خؤماندا لةدَلى  كَيشةكانمان هةموو  تا
ئةم كوإى ئَيوة دةَلَيم بؤية هيشتةوة،
بةآلم دَلنياشتان دةكةم لةبةردةم ميللةتةن،
دةَلَيم ثَيناطيرَيتء خؤتان  توإةييةكانماندا
ئةم بووركانى ثَيكةوة هةموومان تا
لةسايةتاندا بَيمانا كة ذيانمان هةذدةساَلةى
دةست نةتةقيوةتةوة، بردووةتةسةر،
تا ئةطةر ئَيمة هةَلبطرن، بَيماناكان لةكارة
ئةوا ويستبَيت،  دةسةآلتةكةتانمان ئةمإؤ
كة ئةوةى  وةك ناشيرينانةى كردةوة بةو 
خةَلكدةدةن ئازارى جياواز راى لةسةر
ساَلة ضةند ئَيمة دةكةين، بةنةفرةتتان ئيتر
رازيبووين نةتةوةين  يةك لةبةرئةوةى 
بذين، خؤشييةكانمان ذيانء لةسةر
لةسةر رَيطةنادةين بزانن ئةوة باش بةآلم
ئَيوة ضونكة بذين، جةستةخواردنمان

نيية. بؤ تَيربوونتان
نةتانهَيشت بووين ئازاد بةعس لةدةست تا
يةكترمانتان بةيةكتر هةر بدةين ثشوويةك
هاتوونةتة خؤتان ئيستاش بةخواردنداء
ئيتر بزانن بةآلم بؤخواردنمان، مةيدان
تَيركردووة، يةك بةخوَينى ميللةتتان
ئازارياندةدةن ئةوانةى  سةرةمانة  ئيستا
تكاية دةَلَيم بؤية بيانفإَينين، لةبةردةمتاندا
ئةو هةر ئَيمة ناطرن، غةزةبمان بةرطةى
دوور بوون لةشاخ ئَيوة كة ميللةتةين
راثةإينمان لةطةأل دةكردنء كارمان لةترس
غةزةبمان دةزانن باشيش هَينايةكايةوة،
دةبات، لةناو شتةخراثةكانتان هةموو
رابردووتاندا بة باشتر جوانترء تؤزَيك
دةسةآلتدارن ئةوانةتان كة ئَيستا بإؤنةوة،
بؤئةوةى بوون، لةشاخ لةإاثةرين بةر
دةتوانَيت تووإةبَيت كةميللةت بيرتانبَيتةوة
كردوويةتى، كة بكات زياتر لةوةش زؤر
شموولى بيركردنةوةية  ئةو هةَلبةت 
كةجاش دةكات دةسةآلتداريش هةندَيك
با دَلنياشبَيت سةرةوةن، الى ئَيستا بوونء
ئازادكراو يةكةمدا جارى لةتووإةيي كة
شةهيدةكاندا خوَينى لةسايةى ئَيستا
كةسوكارةكةيدا شةهيدو دايكي بةسةر
ئةمجارة بةتةواوى ئيتر دةنوَينَيت، خؤى
لةناوضوون خةبةرى لَيدانء ئةوانةى وةك
دةردة بةو ميللةت ئةودا جاشَيتى لةسايةى
ئةم بؤ طياني  ميللةت دةبات، خرابترى 
رؤحتان جارَيكى ديكة داء ئَيوةش ئازاديية
عةقَليشى دةتانةوَيت ئَيستا ئينجا كَيشا،
ضونكة نةكةن، وا  خةياَلى ضيتر  نا بخؤن،
خؤشتركردنى لةثَيناوى تَيطةيشتين ئيتر
لةخواردنى واشةيةكن ض ئَيوة ذيانتاندا

ئينساندا.

بةرةو طؤإان

پَيكهيَنا بزووتنةوةيةكيان گةنج كؤمةلََيك
تاقيبكةينةوة) گؤأانيش (با ناوي بة

لة گؤإان ليستي هاتنةكايةي پاش لة
كوردستاندا، پةرلةماني  هةَلبژاردني 
ليستة ئةو  اليةنگراني  رؤژ بة رؤژ
لةو دةكةن، زيادبوون لة روو
لة زؤر ژمارةيةكي چوارچَيوةيةشدا
بيروبؤچووني خاوةن هاوآلتيياني
ءآلت دةرةوةي ناوةوةء لة جياواز
دةنگ هةَلبژاردنةدا لةم بإياريانداوة
بةو هةر بدةن، گؤإان ليستي  بة
بة بزووتنةوةيةكيان بؤنةيةشةوة
گؤإانيش (با بزووتنةوةي ناوي

پَيكهَيناوة. تاقيبكةينةوة)
بؤ وَينةيةكيان كة بةياننامةيةكدا لة
پَيناو لة هاتووة: ناردووة، بةرةوطؤإان 
ءةرچةرخانَيکي بؤ ئامادةکردنمان خؤ
هةَلبژاردنةکاني لهئةنجامي که گةورة
کوردستان پةرلةماني ئةمجارةي
بةرژةوةندي بؤ ئاراوةء  دَيته
بإوابوون سؤنگةي  لة  گشتييء
لَيپرسراوه ئَيمه له (تاکَيک هةر بة
ئَيمةي کؤمةَلگةکةي)، بة  بةرامبةر
ئايدياي بيرء بة  کوردَيکي  چةند
دةرةوةي ناوةوةء لة جياوازةوه
هةَلسةنگاندنء پاش کوردستان
گفتوگؤيةکي بيروإاکانء گؤإينةوةي
عاتيفه، لة دوور ءاقعبيني چإوپإي

ئةم دةنگي که بإيارماندا  تَيکإا
کار بَيت، گؤإان  ليستي  بؤ  جارةمان
ضانسَيکيان بکةينء سةرخستنيان بؤ
شارء زؤربةي لة هةوَلبدةين پَيبدةينء
بوونمان بنکةء کوردستان شوَينةکاني
خةَلکي بة  خؤمان  پةيامي تا  هةبَيت، 
بزووتنةوةيةکمان بؤية هةر بگةيةنين،
تاقيبکةينةوة» گؤإانيش «با ناوي لةژَير

دامةزراند.
گةنجانة ئةو بةياننامةكةدا لة هةر
بزووتنةوةكةيان دامةزراندني هؤكاري
لةوانة: گةإاندووةتةوة خاَلَيك چةند بؤ
ليستء هةموو  ساَلة چةندين ماوةي 
ليستي دةرةوةي سياسييةكاني قةوارة
بارودؤخةكة تاقيكراونةتةوةء گؤإان

بَيت، باشتر ئةوةي لةبري خراپتربووة،
ليستي سةرکةوتني پَييانواية، هةروةها
دةروونيية گرآ  بةو  کؤتايي گؤإان
ئةم بةرؤکي ساَله  دةيان  کة  دةهَينَيت
گةندةَليء بةهؤي کة گرتووة ميللةتةي
پارتيء نةهامةتييةکاني دووبةرةکيء
ئةم ديكةوة اليةنةکاني يةکَيتيء

بردووة. هيالک بة ميللةتةي
لة داوا  گةنجانة  ئةو بؤية  هةر 
كة دةكةن كوردستان هاوآلتيياني
پةرلةماندا ئةمجارةي هةَلبژاردني لة
بدةن، گؤإان ليستي بة دةنگ
بتوانَيت ليستة ئةو هيوايةي بةو
كورد گةلي ئامانجةكاني  بةديهَينةري 

بَيت.

بةرةو طؤإان

مةزلَوميةتى لةمَيذينةى طةورةو خةمى ضةمضةماأل كانديدةكانى

دةدةن خةلَكي بة طةش دواأؤذَيكي بةلَيَنى ثةرلةمانء دةبةنة ناوضةكةيان

نةجمةدين حافزعةزيمة شَيرزاد
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ليستى كانديدكراوَيكى ءةك بةرةوطؤإان:
نيازن بة ثةرلةمان ضوونة ئةطةر طؤإان
ذنان مةسةلةى  ثَيتواية بكةن، ذنان بؤ  ضى

هةية؟ جياواز خةباتَيكي بة ثَيويستى
طؤإان، ليستي كانديدكراوانى ئَيمةءةك *
كؤمةآليةتىء يةكسانى بؤ كاردةكةين
دابينكردنى ياساء سةروةريى شةفافيةتء
ذنانيش ــكء ــةَل خ ــؤ ب ــطــوزارى خــزمــةت
لةبار دةبن، هةوَلدةدةين دؤخَيكى سوودمةند
ذنانء هؤشياريى ثَيطةياندنء بؤ بإةخسَينين
هةراسانكردنى توندوتيذىء قةدةغةكردنى
لة كؤمةَلطةداو خَيزانء لةناو سَيكسى
لة ذنــان زياترى ــذةى رَي بةرضاوطرتنى
جياوازى نةهَيشتنى دامودةزطاكانداو هةموو
بؤ كاردةكةين هةروةها ثياودا، ذنء لةنَيوان
ئابوورىء تةندروستىء ثرؤذةى كردنةوةى
دةستةبةركردنى بؤ ذنان بؤ كؤمةآليةتى

مافةكانيان.
خةباتى  بة ثَيويستيان ذنان بَيطومان  
ناعةدالةتى ناحةقىء ضونكة ــرة، ــات زي
(سياسى، لةإووى بةرامبةركراوة زؤريان
قؤناغةدا لةم ئابوورى)يةوة، كؤمةآليةتى،
هةوَلبدةينء تا رةخساوة دةرفةت باشترين
لةثَيناو بكةين بنَيينء طؤإان زياتر هةنطاوى

ذن. ئازاديةكانى مافء هةموو بةديهَينانى

ليستى لة ذنان طروثى وةك بةرةوطؤإان:
بةرنامةيةكى ثَيكةوة هةوَلدةدةن طؤإاندا

ذنان؟ كَيشةكانى بؤ هةبَيت تايبةتتان
ليستة ئةم كانديدكراوانى وةك ئَيمة *
كَيشةو هــةمــوو لــة ــوآ ط ــن ــدةدةي ــةوَل ه
بطرين، ذنان داواكاريةكانى ناإةزاييةكانء
ثةرلةمانء نــاو  بطةيةنينة ذنــان دةنطى
ضارةسةرى بةرنامةء لَيبكةين،  داكؤكيان

بؤ كَيشةكانيان دابنَيين. طونجاو

هةَلمةتى رؤذَيكة ضةند بــةرةوطــؤإان:
ئَيوة دةستيثَيكردووة، هةَلبذاردن بانطةشةى
ضؤن بانطةشة بؤ طؤإان ءةك كانديدى ليستى

دةكةن؟ ليستةكةتان
ليستى كانديدكراوانى وةك ئَيمة *
بة دةستمانكردووة (٦/٢٢)ةوة لة طؤإان
ثةيامء بآلوكردنةوةى بانطةشةكردنء
بنكةكانى لةإَيطةى ليستةكةمان بةرنامةى
هةروةها راطــةيــانــدنــةوة، ــبــذاردنء هــةَل
شــارو دةرةوةى  بنكةكانى ــى  ــةردان س
بؤ اليةنطرانمان ئاطاداركردنى ناوشارو
هةَلبذاردنةوة ياساكانى  بة ثابةندبن  ئةوةى
بارودؤخَيكى ئارامدا لة ئةوةى هةَلمةتةكة بؤ

بةإَيوةبضَيت.

رةسوَل: بابا رَيزان

ناو بطةيةنينة ذنان دةنطى هةولَدةدةين
ليَبكةينء ضارةسةرى ثةرلةمانء داكؤكيان

دابنيَين كَيشةكانيان بؤ طونجاو

ثرؤفايل:
بووة لةدايك (١٩٧٣) ساَلى

ذمَيرياريي. كؤلَيذى بازرطانى بةشى _دةرضووى
بووة. سلَيمانى مةَلبةندى كاديرى (١٩٩١)ةوة _لةساَلى

هةناوغالى سازدانى:

دةكةن؟ خةَلك بؤ ضى طؤأان كانديدةكانى

طؤإان ليستى كاندَيكى وةك بــةرةوطــؤإان:
ثةرلةمان؟ ضوويتة ئةطةر ضيية بةرنامةت

بؤ ثةرلةمان بؤ دةســةآلت ــةوةى طــةإان  -
فشارانةى بإيارو ئةو هةموو دوورخستنةوةى
دةخرَينة اليةنةكانةوة دةسةآلتء يان لةاليةن حيزب
خؤى بةئةركى هةروةها ثةرلةمان ثةرلةمان، سةر
ضاودَيركردنء (ياسادانان) لةكارى هةَلسَيت
جَيبةجَيكردن ــى  ــةآلت دةس ـــى الدان دانــــانء
لةثرسة بإياردان بةكارهَيناندا، خراث لةكاتى
حكومةتَيكى دروستكردنى ضارةنووسسازةكانداء
يةكخستنى بةهَيز،  ئيرادةء خاوةن يةكطرتووى 
ثراكتيكىء بةشَيوةيةكى وةزارةتةكان سةرجةم
دابةشكردنيان وةزارةتــةكــانء كةمكردنةوةى
بةثَيى بوارةكانى ضاالكدا وةزارةتَيكى ضةند بةسةر
يةكطرتووى سوثايةكى دروستكردنى  كاركردنء
ثَيوةرة ئاستى  ياساء بنةماكانى بةثَيى نيشتمانى 
داراييشدا لةبواري بةسوثا، تايبةت جيهانييةكانى
سةروةتء دابةشكردنى  لةبودجةداء  شةفافيةت 
توَيذَيكدابن، ضينء لةهةر هاوآلتييان بةسةر سامان
هاوآلتييانء هةموو بؤ كار هةلى دابينكردنى
ئاذةَلدارىء كشتوكاألء بــوارى بوذاندنةوةى
بضووكء لةثإؤذةى جوتياران هاوكاريكردنى
خانوو، دروستكردنى ثَيشينةو بةثَيدانى طةورة
ئاوةدانكردنةوةى ء خانوو  بؤ  ثَيشينة ثَيدانى
نةخؤشخانة، خوَيندنطةو دروستكردنى الدَيكانء
هَينانى دروستكردنء ثيشةسازيدا لةبوارى
زيادكردنء بة طرنطيدان بةرهةمهَينء كارطةى
دوورخستنةوةى ناوخؤو بةرهةمى باشتركردنى
بازرطانيداو لةكارى بةرثرسان حيزبء دةسةآلتى

كاآلكان. لةسةر قازانج نرخى كةمكردنةوةى
دةبينرَيت وةك هةَلبذاردنة ئةم طؤإان: بةرةو
ثَيتواية ثَيشوو، لةهةَلبذاردنةكانى زؤرجياوازة
بكات؟ كوردستاندا سياسيى لةنةخشةى طؤإانكاريى
كوردستان ثةرلةمانى ئةمجارةى هةَلبذاردنى -
كوردستاندا سياسيى لةنةخشةى طةورة طؤإانَيكى
دةبَيت باش سةرةتايةكى  ئةمةش دروستدةكات، 
كة تاك سياسييةكانى مافة دةستةبةركردنى بؤ
زةوتكراوة. لَييان جياوازدا بيانووى لةذَير تائَيستا

هةية زؤر جياوازييةكى ئَيستا بةرةوطؤإان:
بةرنامةيةكت ض بةرثرساندا، هةذارء خةَلكى لةنَيوان
كة نايةكسانييةى ئةو كةمكردنةوةى بؤ هةية

هةية؟
سةروةربَيت، ياسا وآلتَيكدا لةهةموو ثَيويستة -
وآلتانى هةموو وةك كوردستانيشدا هةرَيمى لة
هةموو لةسةر بَيتء سةروةر ياسا ثَيويستة جيهان

سياسىء لةبوارى جَيبةجَيبكرَيت بةيةكسانى تاكَيك
لةنَيوان جياوازيكردن بةبَى شارستانى ئابوورىء
بؤ هةوَلدةدةم مةزهةب، زمانء ئاينء رةطةزء
شوَينى دابينكردنى هاوآلتييانء ذيانى باشكردنى
سةرجةم مووضةى كةمكردنةوةى نيشتةجَيكردنء
مووضةى لةطةأل بطونجَيت بةشَيوةيةك بةرثرسان
مووضةى ئَيستا  بــةداخــةوة جيهاندا، وآلتانى
زانكؤية دةرضووى (١٤ -٧) بةرامبةر بةرثرسَيك

دادةمةزرَيت. كة
ئةندامانةى ئــةو  تؤ  ــةإاى  ب ــؤإان: ــةرةوط ب
لةئةندامانى دةتوانن ثةرلةمان، دةضنة لةداهاتوودا

باشتربن؟ ثَيشوو
ئةم لــةإَيــى ئةندامانةى ــةو ئ بَيطومان   -
دةبن ضاالكتر ثةرلةمان دةضنة هةَلبذاردنةوة
ليستةكان زؤربوونى ضونكة ثَيشووتر، لةئةندامانى
هةر ئةندامانى دروستبَيتء جياواز دةنطى وادةكات
خزمةتى باشترى باشترء كارى ليستَيك هةوَلدةدةن
بؤ زياتر متمانةى ئةوةى بؤ بكةن، هاوآلتييان

بةدةستبهَينن. هاوآلتييانةوة لةاليةن ليستةكةيان
بةردةوام كوردستان هاوآلتييانى بةرةوطؤإان:
لةسةر دةطــرن ثةرلةمان لةئةندامانى رةخنة
دوايى دةدةنء كوردستان  بةخةَلكى  بةَلَين  ئةوةى
دةدةن بةخةَلك ئَيوة كاتَيك بةَلَين ناكةن، جَيبةجَيى

دةَلَين؟ بةخةَلك ضى نةكرد جَيبةجَيتان ئةطةر
بةَلَينةكانمان هاوآلتييان دَلنيادةكةين كة ئَيمة -
يان هةبوو كةمتةرخةمى ئةطةر  جَيبةجَيدةكةينء
لةتةواوبوونى بةر هاوآلتييان  با نةكران جَيبةجآ
بَياليةنةوة رَيكخراوَيكى لةإَيطةى ثةرلةمان ماوةى
ثةرلةمانء هةَلوةشاندنةوةى بؤ كؤبكةنةوة ئيمزا
بةثَيى ئةنجامبدرَيت  ديكة هةَلبذاردنَيكى دووبارة 

بةهةَلبذاردن. تايبةت ياساكانى بإطةكانى

ئةنوةر: رَيباز

مووضةى كةمكردنةوةى بؤ هةولَدةدةم
بةطشتى هاوآلتييان بذَيوى باشكردنى بةرثرسانء

سابير ئارى ديدار:

دةرفةت باشترين قؤناغةدا لةم
هةولَبدةينء تا رةخساوة

طؤأان بنيَينء زياتر هةنطاوى
هةموو بةديهيَنانى لةثيَناو بكةين

ذن ئازادييةكانى مافء

بوارى بوذاندنةوةى بؤ هةولَدةدةين
هاوكاريكردنى ئاذةلَدارىء كشتوكاألء
طةورة بضوكء لةثأؤذةى جووتياران
خانوو، ثَيشينةو دروستكردنى بةثَيدانى

بؤيان نةخؤشخانة خويَندنطةو دروستكردنى

ثرؤفايل:
ئةحمةد ئةنوة ر رَيباز -

تةقتةق لةدايكبووة. لة ١٩٨٠ ساَلی -
ياسادا. لة بکالوريؤسة بإوانامةی هةَلگری -
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طـــــــؤأان ليـــستي  طةرميانييةكاني كانديـــــدة 
طةرميانييةكانى كانديدة ثةيماننامةى

طؤِران  ليستى

طةورة خواى بة سوَيند

شةهيدان خوَينى بة سوَيند

ئةنفالكراوان ثروسكى و ئَيسك بة

ثاشماوةكانيان ناَلةى و ئاة و فرمَيسك بة

ثةراوَيزخراوةكانى طةرميان و شارة بَيناز بة

وَيرانكراوةكان خاثوركراوو الدآ بة

ثَيشمةرطة و زيندانى و ثارتيزان بة زيندووةكان، شةهيدة بة

قارةمانةكان

بة دةدةين و بةَلَين طؤِران، ثةيمان كانديدةكانى طةرميانى ليستى ئَيمةى

ثاَل ئةركة لة كة الدَيكانى طةرميان شارو خةَلكى دانيشتوان و سةرجةم

بة ديهَينانى بؤ و كوردستاندا ثةرلةمانى لة نةتةوييةكانمان و  نيشتمانى

و جَيبةجَيكردن لة هةوَلى بةرنامةى ليستةكةمان، بةردةوام خاَلى بة خاَل

تَيدةكؤشين و ئَيمة لةو ثَيناوةدا و بين طةرميان دا خةمةكانى بة ديهَينانى

بؤ: دةكةين خةبات

ئةكةينةوة ئةوة لةسةر جةخت ئَيمة طةرميان: ثارَيزطاكردنى بة .١

تايبةتى بةرَيوةبردنى ئةنجومةنى خاوةن ببَيتة قؤناغ بة طةرميان

و طةشةثَيدان بؤ بودجةكةى و خؤى تايبةتى بودجةى ثارَيزطارو خؤى،

. بةكاربهَينرَيت ناوضةكة ئاوةدانكردنةوةى

و عَيراق حكومةتى اليةن لة تايبةت بودجةيةكى كردنى تةرخان   .٢

بنياتنانى و طةرميان  دَيهاتةكانى و شار ئاوةدانكردنى بؤ  هةرَيمةوة

ناوضةكةء مرؤظيةكانى بوارة سةرجةم بة طةشةدان و ئابورى ذَيرخانى

وزةى طةنجان. تواناو طةشةدان بة

و نةتةوةيى ثرسَيكى ، وَيرانكراوةكان ناوضة ئةنفالةكان، كارى و كةس .٣

بؤيان سةربةرزى و كةرامةت لة ثِر ذيانَيكى تَيدةكؤشين ئَيمة نيشتمانيةو

بكرَيتةوة. نارةحةتيةكانيان و ئازار هةمو قةرةبوى و بكرَيت دابين

لةطةَل مامةَلةى كوردستان طرنطى ناوةندَيكى وةك ثَيويستة طةرميان .٤

و هاوكارى بة ئَيمة بمَينَيتةوة. ثةراوَيزخراوى بة نابَيت ضيتر و بكرَيت

كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى و شارةوانى و ئةنجومةنةكان لةطةَل هاوبةشى

ماستةر دانانى بة هةَلئةستين دَلسؤزةكانمان، ئةندازيارة و مةدةنى

دَيهاتةكانمان، شارؤضكةو شارو بة دان  طةشة بؤ اليةنة هةمة ثالنَيكى

ئاذةَلدارى، برهةمهَينان، بة تواناى و كشتوكاَل ئاوو ئاودَيرى، بة طةشةدان

و كؤلَيذ  زانكؤو ثةروةردةودامةزراندنى تةكنةلؤذيا، و زانست بة 

ياسا، سةروةرى و كؤمةآليةتى دادوةرى  زانستى،  تايبةتى قوتابخانةى

طةرميان. ناوضةكانى رَيطاوبان بؤ سةرجةم كارخانة، كارطةو

دةطرين، شاهيد بة بةشةرةف  ئَيوةى طةورةو خواى و  ئةدةين، بةَلَين

ئَيوة، ئامؤذطارى و روَينوَينى و ثشتطيرى و ثشتيوانى بة بةستن ثشت بة

شةونخونى بين و ئاواتانةمان جَيطةياندنى ئةم هيواو بة لة هةوَلى بةردةوام

ثِر و و ثَيشكةوتو شارستانى ئاوةدان ثَيناو بنياتنانى طةرميانَيكى لة بكةين

بةختةوةرى. لة

لة تاريكى  قةبوَل ناكةين طةرميان  دروشمى سةرةكيشمان ئةوةية :ضيتر

بذَيت. ثةراوَيزيدا و

بةَلَيني درؤو ئَيمة هةطبةي

ثَي ميللةتمان دزراوي ثارةي

طؤِرانء ئيرادةي تةنيا نيية،

طةشةدان ئاوةدانيء

سارَيذكردني بةطةرميانء

ئةنفالةكانء بريني

دروستكردنيطةرميانَيكي

هةية مان ثَيشكةوتوو

ساَل حةفتا (كفري)

(شاري ثَيي دةوترا لةمةوبةر

لةذَير بةآلم وةزيران)،

هةرَيمدا حكومةتي سايةي

ليستي خةرابستان، بة كراوة

هةوَلدةدات (طؤإان)يش

شارةي بةو بيكاتةوة

خؤيةتي ناوبانطي شايستةي

١٤٠ ثشتطوَيخراوة،  مادةي

دةسةآلتةي ئةو لةاليةن

طةرميانء نوَينةري بة خؤي

كوردستان دةزاني،

(طؤإان) ليستي لة ئَيمةش

مافة بؤ كاردةكةين

ناوضة دةستورييةكاني

دابإاوةكان

عةدنان عوسمان سلَيمان لوقمان ئةحمةد ثةيام

بكةن؟ ياري بةمجؤرة منداَلةكان تاكةى يةكَيتىءثارتى، ذَيردةستى دؤالرةى مليؤن هةزاران ئةو لةسايةي
فازأل نةجيب فؤتؤ:
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طةرميان بوذاندندنةوةي

ثةروةردةييء لةإووي

تةندروستيء

ثَيشخستني ئيدارييء

ئاوةدانكردنةوةي

ئةركي بة طوندةكاني،

خؤم قانونيي ئةخالقيء

طؤإاندا لةليستي دةزانم

طـــــــؤأان ليـــستي  طةرميانييةكاني كانديـــــدة 
طةرميانييةكانى كانديدة ثةيماننامةى

طؤِران  ليستى

طةورة خواى بة سوَيند

شةهيدان خوَينى بة سوَيند

ئةنفالكراوان ثروسكى و ئَيسك بة

ثاشماوةكانيان ناَلةى و ئاة و فرمَيسك بة

ثةراوَيزخراوةكانى طةرميان و شارة بَيناز بة

وَيرانكراوةكان خاثوركراوو الدآ بة

ثَيشمةرطة و زيندانى و ثارتيزان بة زيندووةكان، شةهيدة بة

قارةمانةكان

بة دةدةين و بةَلَين طؤِران، ثةيمان كانديدةكانى طةرميانى ليستى ئَيمةى

ثاَل ئةركة لة كة الدَيكانى طةرميان شارو خةَلكى دانيشتوان و سةرجةم

بة ديهَينانى بؤ و كوردستاندا ثةرلةمانى لة نةتةوييةكانمان و  نيشتمانى

و جَيبةجَيكردن لة هةوَلى بةرنامةى ليستةكةمان، بةردةوام خاَلى بة خاَل

تَيدةكؤشين و ئَيمة لةو ثَيناوةدا و بين طةرميان دا خةمةكانى بة ديهَينانى

بؤ: دةكةين خةبات

ئةكةينةوة ئةوة لةسةر جةخت ئَيمة طةرميان: ثارَيزطاكردنى بة .١

تايبةتى بةرَيوةبردنى ئةنجومةنى خاوةن ببَيتة قؤناغ بة طةرميان

و طةشةثَيدان بؤ بودجةكةى و خؤى تايبةتى بودجةى ثارَيزطارو خؤى،

. بةكاربهَينرَيت ناوضةكة ئاوةدانكردنةوةى

و عَيراق حكومةتى اليةن لة تايبةت بودجةيةكى كردنى تةرخان   .٢

بنياتنانى و طةرميان  دَيهاتةكانى و شار ئاوةدانكردنى بؤ  هةرَيمةوة

ناوضةكةء مرؤظيةكانى بوارة سةرجةم بة طةشةدان و ئابورى ذَيرخانى

وزةى طةنجان. تواناو طةشةدان بة

و نةتةوةيى ثرسَيكى ، وَيرانكراوةكان ناوضة ئةنفالةكان، كارى و كةس .٣

بؤيان سةربةرزى و كةرامةت لة ثِر ذيانَيكى تَيدةكؤشين ئَيمة نيشتمانيةو

بكرَيتةوة. نارةحةتيةكانيان و ئازار هةمو قةرةبوى و بكرَيت دابين

لةطةَل مامةَلةى كوردستان طرنطى ناوةندَيكى وةك ثَيويستة طةرميان .٤

و هاوكارى بة ئَيمة بمَينَيتةوة. ثةراوَيزخراوى بة نابَيت ضيتر و بكرَيت

كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى و شارةوانى و ئةنجومةنةكان لةطةَل هاوبةشى

ماستةر دانانى بة هةَلئةستين دَلسؤزةكانمان، ئةندازيارة و مةدةنى

دَيهاتةكانمان، شارؤضكةو شارو بة دان  طةشة بؤ اليةنة هةمة ثالنَيكى

ئاذةَلدارى، برهةمهَينان، بة تواناى و كشتوكاَل ئاوو ئاودَيرى، بة طةشةدان

و كؤلَيذ  زانكؤو ثةروةردةودامةزراندنى تةكنةلؤذيا، و زانست بة 

ياسا، سةروةرى و كؤمةآليةتى دادوةرى  زانستى،  تايبةتى قوتابخانةى

طةرميان. ناوضةكانى رَيطاوبان بؤ سةرجةم كارخانة، كارطةو

دةطرين، شاهيد بة بةشةرةف  ئَيوةى طةورةو خواى و  ئةدةين، بةَلَين

ئَيوة، ئامؤذطارى و روَينوَينى و ثشتطيرى و ثشتيوانى بة بةستن ثشت بة

شةونخونى بين و ئاواتانةمان جَيطةياندنى ئةم هيواو بة لة هةوَلى بةردةوام

ثِر و و ثَيشكةوتو شارستانى ئاوةدان ثَيناو بنياتنانى طةرميانَيكى لة بكةين

بةختةوةرى. لة

لة تاريكى  قةبوَل ناكةين طةرميان  دروشمى سةرةكيشمان ئةوةية :ضيتر

بذَيت. ثةراوَيزيدا و

بؤ دةكةم كار ثَيداطيريء

دابينكردنىخزمةتطوزاريية

سةرةكييةكاني

ضونكة دةربةنديخان،

ئاوى لة مةحرومة

ئاوَيكى خواردنةوةء

هةية، ذةهراويمان

لةثاأل خؤمان كة لةكاتَيكدا

بةحرَيك ئاوداين

ئةوةي بؤ دةكةين كار

ثارَيزطاء بكةينة طةرميان

ئيدارييةوة إووي لة ضيتر

خةَلكة لة زوَلم

ئةو بةشمةينةتةكةي

ناوضةية نةكرَيت

نوري محةمةد عةبدوآل دَلشادحسَين نةريمانعةبدوآل

فؤتؤ: بةرهةم عومةر
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بةرةو طؤإان
رؤذانةية بآلوكراوةيةكى

رووماَلكردنى بؤ طؤإان ليستى
دةريدةكات هةرَيم سةرؤكايةتى كوردستانء ثةرلةمانى هةَلبذاردنى ثرؤسةى

ناونيشان
ثةروةردة ثشت بةإَيوةبةرايةتى طشتى سلَيمانى:

٠٧٧٠٣٤٤٩٩٩٩        -         ٠٧٧٠٣٤٧٩٩٩٩
هةولَير ذينطةى بةإَيوةبةرايةتى تةنيشت هةولَير:

٠٧٥٠٤٥٦٦٢٧٦
دهؤك شوَينةوارى بةإَيوةبةرايةتى بةرامبةر دهؤك:

هونةرمةندة لة يةكَيكة بابان، نةريماني
كوردستانو جيدييةكاني  گؤرانيبَيژة 
سةركةوتووي گؤرانيي چةندين تائَيستا
گةنجاني رؤشنبيرانو لةناو تؤماركردووةو
ئةو هةية، بةرفراواني گوَيگرَيكي خوَينةواردا
سةركةوتووة، گؤرانيبَيژَيكي ئةوةي لةگةأل
بة كة هونةرمةندانةية لةو لةهةمانكاتدا
هونةرو لةسةر قسة فراوانةوة رؤشنبيرييةكي
لةم ــات، دةك ديكة بوارةكاني كؤمةَلگةو
رةوشي لةسةر قسةيةك چةند ئينتةرڤيوةدا

دةكات. عَيراق كوردستاني هةرَيمي ئَيستاي

كوردستاندا لة  ئَيستا بــةرةوطــؤإان: 
بؤچووني بة بةردةمداية، لة هةَلبژاردنَيك
بــةشــداريــكــردن و ــوازي ــَي ــت ش ــَي ــؤ دةب ت
لةوةها بَيت چؤن هونةرمةندان پشكداريي

هةَلبژاردنَيكدا؟
هونةرمةندء دةوترَيت بةكآ وتووة زؤرم -
ئةو بةپَيي ئةگةر راستةقينةية. هونةرمةندي كآ
راگةياندني شةقامء ئةمإؤ كة بَيت پَيناسةية
كورديدةيدةنبةهونةرمةند،دةبَيتبةشداريي
ئةمإؤ بريتيبَيت لةو زوإناژةنينةي هونةرمةند
ئةگةر بووني هةية، ليستةكاني كوردستان بؤ
هونةرمةند بةشداريي ئةركء ئةوة واشبوو
لة ئاژةآلنةي  ئةو ئةركي دةبَيتة كاتةدا لةم
بؤ خاوةنةكانيانء بؤ سَيركةكاندا ياريية
هةَلدةبةزنةوة، ــةنء دةك يــاري جةماوةر
لةهونةر راستةقينةكة بةمانا ئةگةر بةآلم
دنيايةك دةبَيت كة پَيناسةيةي بةو بگةين
لةپشتي خوَيندنةوة سةقافيء  باگراوةندي
ئةركي ئةوكات بَيت هونةرمةندةوة كةسَيتيي
دةبَيت هونةرمةند پَيچةوانةية، هونةرمةند
دةنگةنووساوةكان كپكراوي دةنگي بةردةوام
دايكي بَينازي هاواري هونةمةند  دةبَيت بَيت،
لةمكاتةدا بَيت،  هةتيوبارةكان ژنة  شةهيدو
منداآلنة ئةو دةنگي دةبَيت هونةرمةند دةنگي
خوَيندن بؤ دةإؤن گونداوگوند كة بَيت
هونةرمةند دةبَيت قوتابخانة، لةبةرنةبووني
هةموو بَيت كة گةنجانة ئةو لةمكاتةدا دةنگي
داماَلراوه، ژيانيان لة گةنجبوون ماناكاني
ئةو بؤكروزي لة پإ ئةو ــاواري ه دةبَيت 
پشتگوَيخراوانةي كشتوكاَليية زةويــيــة
دؤخي بووني بةپيت وَيإاي كة بَيت وآلتةكةي
تيا بةرهةمهَيناني كةس وايكردووة ئةو وآلتة
دةنگي هونةرمةند  لةمكاتةدا دةبَيت ناكات، 
خةَلك بؤ بَيت هاوار بَيت بوژانةوة داواكاري
دةنگدان، لةكاتي ويژدانيان  بيرهَينانةوةي  بؤ
نةبووني فةراغي لةمكاتةدا دةبَيت هونةرمةند
پإبكاتةوةء وآلتويست بَياليةنء راگةياندني
سبةي بــةرلــةوةي رابگةيةنَيت بةخةَلك
پشتگوَيخستن، گازندةي گلةييء بكةويتةوة
بؤي هونةرمةند دةنگبدة.  بةدروستي  ئةمإؤ
بدات، دةنگ وآلتة تاكَيكي ئةو هةر وةك هةية
اليةنَيك بؤ هاوار بةهونةر نيية بؤي بةآلم
هونةر بؤ جةماوةر خؤشةويستي بكاتء
بؤ خةَلك سةرنجإاكَيشاني بؤ بةكاربهَينَيت
بةآلم بكات، هونةر هةية بؤي ئةو ليستَيك،
بةخشييوة پَيي هونةر پَيگةيةي  ئةو ناكرَيت
فةرز خؤي راي هونةرةوة لةإَيي لَيبكات واي
بؤ نيية هةلهةلةلَيدان هونةر چونكة بكات،
مةي وةك نابَيت هونةر ناشيريني، جوانكردني
لةئاست خةَلك مةستكردني بؤ بةكاربهَينرَيت
نابَيت بينيويةتي، دةرديسةرييةي هةموو ئةو
گةنج لةبير ئةوة بةگؤراني بةهةَلپةإكآ،
گةنجبووني. شوناسةكاني لةكوَيية ببةينةوة
بةو ميللةت  بؤ نةژياوة؟  گةنج  وةكو بؤچي 
جگة چين؟ بووة هؤكارةكاني بَيهيوا شَيوةية
لةهيچ نيية پشتيواني هونةر ئةركي لةوة
ليستَيكءهاواركردننييةبؤاليةنَيك. چؤنهيچ
حكومييةكان جَيگا دامودةزگاو نيية بؤي اليةك
هيچ ليستةكةي رَيكالمي  بؤ بةكاربهَينَيت
هونةر بةكاربهَينَيت نيية هونةرمةندَيكيش بؤي

ميللةتة موَلكي هونةريش چونكة رَيكالم، بؤ
بازرگاني ئةوانةي تاكةكةسء موَلكي نةك
بةمانا ياسا ئةگةر خؤ دةكةن، بةهونةرةوة
هةندَيك راستةقينةكة هةبواية يان ئةوانةي كة
دةكةن ياساغ هةَلبژاردن رَيكالمي بؤ جَيگا 
ئةوةشيان ــوو دةب وردبووناية، هةندَيك
پيرؤزي هةمان هونةريش لةبةرچاوبگرتاية
بةهةمان هةيةء بــوارانــةي شوَينء ئــةو 
ئةو بةداخةوة بةآلم گشتيية، موَلكي  شَيوة
ئةمإؤ بةهونةر بازرگانيية ئةو هةلهةلةلَيدانةء
بزانين ئةوة دةبَيت بةآلم دنياي تةنييوة، هةموو
كة هةية ئةو ناوانةي دةكات تةنيا ئةوة ئةوةي
دَيتء بةكار گؤرانيبَيژ بؤ ئَيمة لةكؤمةَلگةي
بةكورتي هونةرمةند. بَآل پَيي بؤي نيية كةس
بيرهَينانةوةي ئةركي لةمكاتةدا هونةرمةند

بدات. دةنگ بةويژداني چؤن خةَلكة

دياري هونةرمةندَيكي تؤ بةرةوطؤإان:
لة چــؤن دةژيـــت،  دةرةوة  لة  كوردييتو
دةإوانيت دةرةوة كورداني بَيبةشكردني
مافَيكي سةندنةوةي ئةمة ئايا دةنگدان، لة
كؤمةَلگةي تاكي هةزاران لة نةبوو سرووشتيي
ئينتيماي لة كةمترنيية ئينتيمايان كة كوردي

كوردستان؟ هةرَيمي ناو دانيشتوواني
دةرةوة ــي ــوردان ك بَيبةشكردني  -
ئةو بؤ بوو نةنگي ئةوپةإي لةهةَلبژاردن
كوردي حكومةتي تةمسيلي دةســةآلتــةي
لةهيچ چونكة جيهان، سةراپاي لة دةكــات
دنياية نابيني وآلتَيك هةَلبژاردن ئةم جَييةكي
بكات پةيإةو  ديموكراسي  سيستمي  بكاتء 
بكات، بَيبةش تاراوطة لة خؤي ــدي رةوةن
كوردستان حكومةتي لةمةشياندا بــةآلم
ئةو وآلتانةي هةموو بؤ جيهان سةلماندي بؤ
دةنگء بؤ بةهايةكي هيچ  تياية كوردي كة
لةپَيناو كةزؤرينةيان  نيية  خةَلكة ئةو  رةنگي
پةإاگةندة كوردستان  ئةمإؤي دروستكردني 
تاكو كوردستان  دةسةآلتي  بةداخةوة بوون،
هزري لة نةيتوانيوة بَيت  لةگةأل ئةمإؤشي 
ئةورپاو لة كورد رةوةندي تاكةكاني لة هيچكام
لةنَيوان بكات دروست جياوازييةك جيهان
ئةواني دةسةآلتةي ئةو ئةمانء دةسةآلتي
ئةو پَييانبَلَين نةيتوانييوة كردووة پةراگةندة
سةير مرؤڤ وةك ئَيوة كة رؤيشت سةردةمة
نيية سةير تر لةاليةكي بن، بَيوآلت نةكرَينء 
چونكة نةدرَيت، كورد رةوةندي بةدةنگي گوآ
لةدةست ئةوروپانء لة  ئةوانةي كةمنين
كورد دةسةآلتي توندوتيژيي ناعةدالةتيء
تائَيستا كوردي حكومةتي ئةگةر خؤ هةآلتوون
لةكوردستان كة رؤيي سةردةمة ئةو دةيوت
سةلماندني بؤ دةبــوو هةبوو، توندوتيژي
هةَلبژاردنةدا لةم لَيدوانانةيان ئةو راستي
خةَلكة ئةو بؤ  رَيزيان دةنگيان بةإَيزگرتني 
بةعسء بَيإَيزيي لةدةستي كة بگَيإايةتةوة

پَيمواية هةآلتوون.  كورد  دةسةآلتي  بَيرَيزيي
خؤ نيية، پاساوَيكيان هيچ ئةوان ئةوةش بؤ
بواية پرؤسةكةش بةدواخستني ئةگةر دةكرا
دةكرَيت بؤ لَيبگيرَيت. رَيزي خةَلكة ئةم دةنگي
لة بةر رؤژ چةند هتد.... ئاسايشء پؤليسء
پَيويستي بؤ نةدةكرا بؤ بدةن؟ دةنگ خةَلك
بؤ كاتَيك ئامادةكاري دواتريش بواية ماوةي
ئايا رَيژةء دةرةوة دابنرَيت؟ دةنگدني كورداني
ئةوةندة كةمة لةدةرةوة كورد رَيزء قودسيةتي
نوَينةرَيكي خؤي لةپةرلةمانةكةي نةبَيت بؤي
وةآلمةكةش پرسيارة الم منيش ئةوة هةبَيت؟

روونة. خةَلكيش الي لةالي منء

ليستي لةم هةَلبژاردنةدا ئَيمة بةرةوطؤإان:
هةرَيم دانيشتوواني ئَيستا هةيةو جياوازمان
پارتي يةكَيتيو  بؤ ئةَلتةرناتيڤ دةتوانن 
هاتنةكايةي لة چيية بؤچوونت تؤ دياريبكةن،
دَلخؤشيت تاچةنديش  جياوازانةو ليستة  ئةم
پارتي يةكَيتيو لة جگة كوردستانييان بةوةي

لةبةردةستداية؟ تريان بةديلي
دةبَيت حةتمييةء  شتَيكي گـــؤإان   -
نةگؤإي ــي ــاروزروف ب چونكة ـــدات. رووب
وآلتةشي ئةو خةَلكي  كؤمةَلگةو ئَيمة  وآلتي
دةژي، هيوا بةبَي ميللةتَيك لةوآ كوشتووة
ئةوة بَيهيوابَيت كة ميللةتةي وآلتء تاكء ئةو
بوون وةك مرددوةء پَيبكات هةستي بَيئةوةي
خةَلك لةكوردستان لةوآ نةماوة. بووني
بإيني لةترسي  تاريكةكان زيندانة لةترسي 
كةوتني بَيوةژن لةترسي  منداَلةكةي  ناني
بَيدةنگيهةَلبژاردووة، هاوسةرةكةيزةمةنَيكة
سةر دةبيستين دةبينرَيتء كة ئةمإؤش
جياواز لةو دةنگانةي شةقامةكان پإة لةدةنگي
كة رةنگانةي لةو دةمانبيستنء كةدوَينآ
بانگمان ژيان بؤ لةمردنةوة دةمانبينين. دوَينآ
هةموو دوَيني  دةكات، پةلكَيشمان دةكاتء 
مردنَيكي قةدةر لةچاوةإواني بَيهيوابوين
ئةمإؤ بةآلم دةخواردين، رؤحي خؤ لةسةر 
خةَلكء راي گؤإاني هيواي جياوازةكان دةنگة
كةواية پَيدةبةخشن، ئاييندة بؤ گةشبينيمان
بةهيواين، ئةمإؤ بَيهيوابوين دوَينآ ئةگةر
من زيندوين، ئةمإؤ  دوَينآ مردبووين ئةگةر
ليستَيك هيچ بؤ بانگةشة  نادةم  خؤم رَيبة
ماچدةكةمء ئةوانة هةموو چاوي بةآلم بكةم،
جياواز ئةوانةي دةنگي پاأل دةخةمة دةنگم
وآلتةكةيان نةگؤإةي  زةمةنة تةمةنء  لةو
پشتگوَيخستن باماندوَيتيء  دةكةن،  هاوار
ترس با نةبَيت، زوآلَليان دةنگَيكي وايكردبَيت
نةبَيت، جةماوةرييان لَيشاوي وايكردبَيت
لةپشت خؤخةَلةتاندن خؤفرؤشيء مادام بةآلم
نوساوو دةنگ هةرچةند نيية دةنگةكانيانةوة
بإوسكاوو رةنــگ هةرچةند بن،  بَيرةنگ
مةييوء گؤمي هَيزةن ئةو  ئةوان ماندووبن،
دةهةژَينن، وآلتةكةيان دؤخي پةنگخواردووي

دةبةخشنء بةهةموومان هيوا هَيزةن ئةو
خةوةي لةو رادةچَلةكَينن وآلتَيك ميللةتء
پَييبةخشيون. مردن چاوةإواني بؤ بَيهيوايي
داوام لةگةأل گؤإانكاريمء جياوازيم لةگةأل من
پَيشتر وةك بةويژدانيان، دةنگبدةن لةخةَلكيشة
پَيي بإوايان بةوةي دةنگبدةن ئةمإؤ وتم
بةكارهَيناني خراپ بةهؤي سبةي نةك هةية،
هةر كةموكووإييةك ئازاري ديتني دةنگيان لة

بيانكوژَيت. ويژدانيان

رؤشنبيرو ــو وةك ئَيمة  بــةرةوطــؤإان:
جيدييةكاني هونةرمةندة رؤژنامةنووسو
گؤإان دةكةين، ساَلة داواي  كوردستان چةندين
ئةگةري كة لةبةردةممانداية رةوشَيك ئَيستا
لةمإووةوة ئايا بگؤإَيت، دؤخةكة هةية ئةوة

هةية؟ تَيإوانينَيكت چ
بكةم، قسة تؤ گشتگيرييةي بةو ناتوانم من -
هونةرمةندي بةناو كؤمةَلَيك چؤن چونكة
ــي ــةوان ــام ـــاوا رؤژن ئ زوإنـــــاژةن هـــةن،
خؤم وةكو من بةآلم  هةن،  قةَلةمفرؤشيش
دةنگة رامواية وتم پَيشتر وةك بكةم قسة
حساب پشتگوَيخستنء ئةوانةي نوساوةكان
هيوامان ئةمإؤ نوساندوون، دةنگي نةكردن بؤ
رووبدات گؤإانكاري بةهيوام  پَيدةبةخشن
بؤي خةَلك كة پَيش هاتووةتة دؤخَيك مادام
دياري دةسةآلت بؤخؤي خؤي بةدةنگي هةية
بإيار خؤيان خةَلكةش ئةو هةر دةبَيت بكات
بؤئةوةي بكةن، كة گؤإان لةدةسةآلتدا بدةن
دوانء يان اليةنَيك بةردةوامي مانةوةي
ديكتاتؤريةت لة دةسةآلت بةبةردةوامي سيان
ئةمإؤ ئةوانةشي خؤ  نةكاتةوة،  دروســت
گؤإانكاري هةبووة  ــك  رؤژَي لةدةسةآلتن
رَيگا خةَلك دةبَيت بةآلم  بــووة، ويستيان 
دةبَيت البدةن، لةويستةكانيان ئةوانيش نةدات
دةسةآلتيان دةساودةستكردنى فَيري خةَلك
دةنگةكانيان، بةكارهَيناني  لة  ئةويش بكات
لةگةأل دةنگم ئةمإؤ ئةگةر خؤم وةكو من
وابم، تر هةَلبژاردنَيكي لة پَيموانيية اليةكدابَيت
هةبووبَيت ترم رايةكي پَيشووتر ئةگةر يان
گؤإان دةبَيت را، چونكة هةمان جارةش ئةم
راي ئةو ئةوء تؤو منء ئةگةر دروستبكةين
دةنگدانء بةسةر گؤإان نةگؤإينء خؤمان
ناتوانين پَيمواية نةهَينين، هةَلبژاردنماندا

بخولقَينين. باشتر بةرةو گؤإانكاري

هونةرمةنداني لة زؤرَيــك بةرةوطؤإان:
هيچ هةَلبژاردووةو بَيدةنگييان كوردستان
ئةمة ئايا هةَلبژاردنةدا، لةم ناكةن قسةيةك
چؤن دةبوو نائاسايية ئةگةر ئاسايية، شتَيكي

هةبَيت؟ هةَلوَيستَيكيان
نيية ئةمإؤ هةر  هونةرمةند بَيدةنگيي  -
پَيموانيية من لةمَيژينةية، بَيدةنگييةكي ئةوة
هةَلبژاردن لةكاتي دةبَيت هةر هونةرمةند

شانؤكاني دواي ئةرشيفي بإؤ دةنگي هةبَيت
بكة، تابلؤكان سةيري  بإؤ ببينة،  راپةإين
بزانة چةنديان بگرة لةگؤرانييةكان گوَي  بإؤ
كة نيية هةَلبژاردن ئةوة ئاخر هةية، دةنگيان
بكات، بةقسةكردن  ناچار  هونةرمةند  دةبَيت 
هةر لةبينيني هونةرمةند مةفروزة بةَلكو
دةبوو هةبَيتء رةنگي دةنگء ناعةدالةتييةك
يان هةبواية دةنگيان هونةرمةندةكان زةمةنَيكة
ئةسَلي بةحوكمي تؤش پرسيارةكةي دةبوو
هونةر نيية ئةسَلي ئةوة چونكة هونةر بكراية،
دةنگي لةباردؤخَيك تةنيا هونةرمةند بخوازَي
بةئةوةندةي كاتةشدا لةم بَيدةنگ، دواتر هةبَيت
سودو قسة چةقبةستووةكة بارودؤخة دوَينَيي
ئةمإؤدا لة زةرورتربوو قسة دوَينَي نيية كاتي
مةييوةي بارودؤخة ئةو هونةرمةند دةبوو
بهةژاندايةبةحةماسةتيدةنگءهونةرةكةي،
بَيدةنگ ئةمإؤش ئةگةر بؤية نةبوو، بةآلم
دؤخَيكي كة جگةلةوانةي الم سةير نيية بن
كة تر ئةوانةي  كردوون، بَيدةنگي تايبةت 
بَلَيم دةتوانم پَيويستةكاندا كاتة لة بَيدةنگن
دةبةنگةكانن، مرؤڤة  ئةوة نين  هونةرمةند
ئةوان ئةوةنيية ماناي بَيدةنگي چونكة
ئةوان كاري كة الدابَيت لةشتَيك  خؤيان 
ئةركي كة لةوةي الدانيانة ئةوة نيية، بةَلكو
زؤر مانا بةردةوام بَيدةنگي بيكةن، خؤيانة
لةدةنگيان رَيگا  ترسَيكة يان دةگةيةنَيت 
لة لةدةستداني ژيان لة وةك ترس دةگرَيت
بةرژةوةندييةكي هةر ماديء بةرژةوةنديي
يان گشتي بةرژةوةنديي  نةك  شةخسي
جارَيكي رةزامةندييانة لةوةي كة هةية، بةآلم
دؤخء لةهيچ بَيدةنگبوون دةَلَيم تريش
راستةقينة هونةرمةندي ئاكاري زةمةنَيك
لةدواي راپةإينةوة بَيدةنگي وةك وتم نيية،
توَيژةي چينء ئةو هــةرةزؤري زؤربــةي
جگة هونةرمةند دةَلَين پَييان كة گرتووةتةوة
دةژمَيررَين، دةست بةپةنجةي كة لةهةندَيك
هةوَلمداوة من كة  خؤشبةختم  ــةآلم ب
پَيويستةكاندا لةكاتة بةردةوام جياوازبمء
قسةم راپةإين لــةدواي  هاوارمكردووةء
لةبةرهةمةكانمدا من  ئةوكات هةبوو،
تةبايي لة كؤمةَلة، لةم  «بةگومانم دةموت
لةسةر خاين پياوي لةمانةوةي دونياية، ئةم
من ــاوارةي ه ئةم ياساية، ئةم كورسيي
ئاوازي دةرونتانة  پةلةي وةرزي شيوةنةو 
بةآلم باآلتانة»، باراني بةرد ژاني شةهيدةء
نةگيرا، منيش پةيامةي لةو گوَي ئةگةرچي
نادةم بةرهةمة ساتةوةختي ئةو خؤشبةختم
بةهونةر ئةمإؤ ئةوانةي هةموو بةژياني
دةكةن چةواشة خةَلك دةكةنء بازرگاني
بة نايگؤإمةوة ئيدارييةكان، سياسيء بؤ
بةرپرسةكان، ساماني سةروةتء هةموو
بةجديةتي بوونم بــإوا هونةرو چونكة
ئةوانةي دةنگي مينبةري كردوميةتة هونةر
ئةوةش بكةم، بؤ هاواريان من پَيويستيانة
چونكة نايَلَيم، ميللةتدا بةسةر فةزلَيك وةك
بؤ هاوارم بةهونةر من ئةوةي سةرةإاي
وةك خؤشم كردووة، خةَلك  پةيامةي ئةو
هةستم كؤمةَلگةية ئةو هؤشياري تاكَيكي
وَيإاي كردووةء هاوارة ئةو بةزةرورةتي
تر هةرتاكَيكي بةئةوةندةي منيش وتنةكةش
هونةرةكةم هاوارة هةبووة، ئةوة لةو پشكم
بم رازي كة لــةســةرم  دةكــات فــةإزي 
هونةرييةكان بةرهةمة لةنَيو هاوارةكانم
دوور خةَلكَيكي ئةوةندةي لَيبكات وام
چونكة تَييدا، هةبَيت  پشكم  لةكارةكةم
كردووم، فَير ئةوةي راستةقينة هونةري
بكةين لةوة باس هةَلةية پَيمواية من بؤية
هةَلبژاردندا لةكاتي تةنيا ئةوة وابزانين يان
هونةرمةندي بةَلكو بَيدةنگة، هونةرمةند
قإوقةپي ــنــةوة راپــةإي ـــةدواي ل ــورد  ك
بووة كاريان تةنيا لةهةوَلويست، كردووة
پارةدا لةپَيناو خؤبادان  هةَلبةزينةوةء  بة
بؤ رَيزم بةآلم نيية، هونةركردن ئةوةش
دةنگء ئةوانيش كة هةية هونةرمةندانة ئةو

رةنگيان هةبووة.

بابان: نةريمان
بدات ويذدانى دةنط بة بخاتةوة خةلَكي بيري ئةوةية كاتةدا هونةرمةند لةم ئةركى

ئيبراهيم ياسينعومةر ئا:
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ــواسء ــوخ ــاس ب دةمـــةتـــةقـــآو
وآلتاني گؤإان ليستي پؤستةرةکاني
وةکو گــرتــووةتــةوة، ئــةوروپــاشــي
شؤإش هةَلگيرساندني سةرةتاکاني
هةستي تاراوگة کورداني دي جارَيکي
نيشتمانپةروةرييان کوردايةتيء
هيواوة ئومَيدو بة زيندوودةبَيتةوةو
بةرامبةر دةإواننء گؤإان ليستي لة
نيگةرانيي لةدةنگدان بَيبةشبوونيشيان

دةردةبإن. خؤيان

داهاتوودا ساَلى «لةهةَلبژاردني
تاپؤبکةن لةسةر ليڤةرپوَلم هةموو

حيزبة» نادةم بةو دوو دةنگ
وآلتي لة ساَلة (١٠) كة غةفور شوانة
حيزبي پَييواية: دادةنيشَيت بةريتانيا
کورداني نةيويستووة دةسةآلتدار
هةَلبژاردندا، لة بةشداربن تاراوگة
لةوةي دَلنيان ــةوان ئ لةبةرئةوةي
لةوة بةباشي زؤر تاراوگة کورداني
بة خزمةت ناتوانن ئةوان کة گةيشتون
متمانةي دةمَيکة بکةنء نيشتمان گةلء
بَيدةنگي لةدةستداوة، هةروةها خؤيان
ئةوة کوردييةکان حيزبة رَيکخستني
لةگةأل ئةوان کة پشتراستدةکاتةوة 
لة ببين بَيبةش ئَيمة بــوون ــةوةدا ئ
بوون کورتبين زؤر ئةوان دةنگدان،
ساَلي دةرةوة، کورداني بةرامبةر
عَيراق پةرلةماني هةَلبژاردني ئايندة
روياندَيت چــؤن ئةوکات دةکــرَيــت
لة من لَيبکةن، دةنگدانمان داواي
هةموو ئةگةر پَيياندةَلَيم ئَيستاوة
تاپؤبکةن لةسةر ليڤةرپوَلم  شاري
بنةماَلةية، دوو بــةو ــادةم ن ــگ  دةن
رابردوودا ساَلي (١٨) لةماوةي ئةوان
خةَلک داواکاري خواستء نةيانتوانيوة
قةوارةو هاتني هةر بهَينن، بؤية بةدي
نوَيوة بةرنامةيةکي بة نوآ ليستَيکي
پَيش بةرةو ديموکراتي رةوتي هةم
گؤإان دروست دةتوانَيت دةباتء هةم
کة تاراوگة کورداني ئَيمةي بکات،
داواکاريمان تةنيا دةنگدان لة بَيبةشين
ئةوةية دةنگبدةن خةَلکي کوردستان لة
بتوانَيت کة ليستَيک گؤإان، ليستي بة
گوندةخاپورکراوةکان سةروةرو ياسا
گوزةراني باري باشترکردني ئاوادانء
ناوچة بؤگَيإانةوةي  کــار خةَلکء
لة تاراوگةش لة بکات، دابإاوةکان

بةزؤر بؤ نهَيني رَيكکةوتني  جياتي
رَيگربَيت خؤي، ناردنةوةي هاوآلتيياني

ناردنةوةيان. لة

دةنگي تاراوگة کورداني «چيتر
نين» دةسةآلتدار حيزبي

(٨) کة رةســوأل کامةران کاميار
دادةنيشَيت بةريتانيا وآلتي لة ساَلة
ئةو دةنگي لــةبــةرئــةوةي ــت: ــَي دةَل
هيچ بؤية کزة، تاراوگة زؤر لة حيزبانة
بؤبةشداريکردني نةنا هةنگاوَيکيان
پَيياندةَلَيم لَيرةوة من دةنگدان، لة ئَيمة
ئةو دةنگي تاراوگة کورداني چيتر کة
بيانةوَيت کة نين دةسةآلتدارانة حيزبة
هةَلمانبسوإَيننء خؤيان ئارةزوي بة
کةي پَيبدةنء دةنگمان ويستيان کةي
دةنگي بکةن. من ويستيشيان بَيبةشمان
گــؤإانء ليستي پاأل  دةخةمة خؤم
داواکاريشم هةية. پَيي زؤرم هيوايةکي
کوردستانيياني لةطةأل پتةو لؤبيةکي
لةهةر تا بکات  دروســت دةرةوةدا
چاوةإوانکراودا روداوَيکي پَيشهاتء
کورداني بکاتء  کوردان پشتگيريي 
ئةو گياني رَيــکــبــخــاتء ــة  ــاراوگ ت
کة زيندووبکاتةوة کوردايةتيية
دةسةآلتدارةکان حيزبة ساَلة چةندين

لةسةر کوشتني دةکةن. هيوادارم کار
دةستاو لةسةر کار گــؤإان ليستي

بکات. دةسةآلت دةستکردني

راکَيشاني هةستي بؤ «ئةگةر هةر
لةم دةبواية بواية، نةتةوةييش

کورداني بة بةشدارييان هةَلبژاردنةدا
بکرداية» تاراوگة

لة ساَلة (٤) کة جةباري رَيبوار
دةَلَيت: دادةنيشَيت بةريتانيا وآلتي
کة ــان کــوردســت دةســةآلتــدارانــي
بؤ هةر ئةگةر دةگَيإن، باوک رؤَلي
بواية نةتةوةييش هةستي راکَيشاني
کورداني بةئَيمةي بةشدارييان دةبواية
بةآلم هةَلبژاردندا، لة بکرداية تاراوگة
دةنگةکاني نيوةي بيانزانياية ئةگةر
بةدةستدةهَينن تاراوگةش کورداني
پَيکردنمان، بؤبةشداري کارَيکياندةکرد
دةرةوةي وآلتاني رَيکخستنةکاني
پةيامة ــةو ئ هــةر حيزبانةش ــةم  ئ
خؤيانةوة کةلةسةروو جَيبةجَيدةکةن
کارَيکيان هيچ هةَلبةتة دَيت، بؤيان
لةماوةي پَيناکرَيت. بةداخةوة دةيَلَيم کة
لةبةردةمدا زؤريان کاتَيکي ساَلدا (١٨)
بةرةو دامودةزگاکان نةيانتوانيوة بووة
تؤکمة حکومةتَيکي بةرنء دامةزراوة

لقةکان مةَلبةندو بةَلکو بکةن، دروست
حکومييةکانيان دةزگا هةموو رؤَلي
لةسةر کورد الوي نةيانتوانيوة گَيإاوة.
خاكء بؤ ئةمةکداريي خؤشةويستيء

بکةن. پةروةردة نيشتمان
ئةنجامداني پَييواية ــوار، ــب رَي
شـــةفـــافء ـــکـــي ـــبـــژاردنـــَي هـــةَل
رازي پاپةندبوونء ديموکراتييانةو
زؤر کارَيکي  ئةنجامةکةي بة بوون 
ناوچةکةو لة دةبَيت پرشنگدار مةزنء
بةتايبةت ناوةراستدا  خؤرهةآلتي 
تا کة دراوسَيکان وآلتــة بةرامبةر
هةَلنايةت، کورد بة چاويان ئَيستاش
هةبواية دةنگدانيشم مافي ئةگةر
بة هةستکردن  ـــژدانء وي بة  زؤر 
دةنگم دةنگمدةدا، بةرپرسيارَيتيةوة
باآلي بةژةوةنديي کة دةدا ليستة بةو

بپارَيزَيت. ميللةت

کوردي نيومليؤن کوردي، «دةسةآلتي
پشتگوَيخستووة» تاراوگةي

(٢)ساَلة کة هونةرمةند ئاکؤعومةر،
پَييواية دادةنيشَيت بةريتانيا وآلتي لة
جوآلنةوةکاني رابردوودا لة هةميشة
هةبووة نَيگةتيڤيان کاريگةريي حيزب
چاالک نةبووني حيزب ميللةتء لةسةر

کوشتووة، ئَيمةي جوآلنةوةکاني
بؤنةکردني کــار  ســاأل  (١٨) دواي
تاراوگةو کورداني رَيکخستنةوةي
حاشا بةَلگةيةکي لةبيرکردنيان
ئةم بَيسةروبةرةيي لةسةر هةَلنةگرة
بؤضى کةمةوة بةاليةني هةر کة حيزبانة
بؤدةنگداني کاريان لةمةوبةر ساَلَيک
وا ئَيستا کة نةدةکرد، کورداني تاراوگة
ئةوان لةکاتَيکدا ناکةوين؟ فريا دةَلَين
کة حيزبي بةرنامةيةکي يادو بؤهةر
بؤدةکةن، کاري زوو بَيت خؤيان هي
نةتةوةييء ــاوا ئ بؤکارَيکي ــةآلم ب
نةتةوةيي هةستي بؤراکَيشاني گرنگ،
کارَيک هيچ تاراوگة کوردي مليؤن نيو
کة دةسةلمَينَيت ئةوة  ئةمة ناکةن،
کورداني لةوة دَلنيان دةنگي زؤر ئةوان
بةشداريکردني بةدةستناهَينن. تاراوگة
زؤر ئومَيدَيکي هيواو گؤإان ليستي
خؤمي پاَلپشتي پَيدةبةخشَيتء گةشم
گةنجي کؤمةَلَيک چونکة بؤدةردةبإم،
پةرلةمانةوةو دةچنة لَيهاتوو بةتواناو
پةرلةمانَيکي پَيشبيني ئايندةشدا لة
سيستمَيکي کة دةکةم چاالک کاراو
دابنرَيتء کوردستان بؤ حوکمإاني
بةخؤوة ريشةيي گؤإانَيکي کوردستان

ببينَيت.

هةلَبذاردنى  بؤ ئَيستاوة لة تاراوگة: هةر کورداني
گؤأان)ة بؤ(ليستي دةنگمان داهاتوو ساَلى

بةريتانيا مةجيد، ئاکؤ

وآلت دةرةوةى هاونيشتمانييةكوردةكانى
فراوانة ثشتطيريية ئةو ضاودَيريى بــةوردى
طؤإانى ليستى خةَلك لة دةكةن كة جةماوةريية
بةشداري بيانتوانياية ئاواتةخوازن دةكاتء
بكةن، كوردستان ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
بداية، طــؤإان  ليستى  بة دةنطيان  بؤئةوةى
«هةموو دةَلَيت: محةمةد  هيوا  لةوبارةيةوة
بارودؤخى بؤئةوةى طؤإانة، ليستى هيوايةكمان
بوون باش بــةرةو بةئاإاستةى كوردستان

بطؤإَيت».

دواى لة رؤذ وآلت دةرةوةى كوردةكانى
طــؤإان ليستى بؤ خؤيان  ثشتطيرى رؤذ
هةَلقوآلوى ليستَيكى بة ضونكة ــإن، دةردةب
تايبةت بة ــن، دةزان خةَلكى  داخوازييةكانى
بة تةواويان هيواى كة رؤشنبيرةكان نووسةرو

هةية. ليستةكة
وآلتى دانيشتووى نووسةر، محةمةد، هيوا
ثَينةكردنى بةشدارى «هؤكارى دةَلَيت: سويد،
هةَلبذاردنى لة وآلت،  دةرةوةى كوردانى
كة ئةوةبوو تةنيا كوردستاندا، ثةرلةمانى
كوردةكانى كة دةزانن باش يةكَيتى ثارتىء
بةليستى دةنط هةرةزؤريان بةشى دةرةوة،
كوردانى بةشَيكى ضونكة دةدةن، ــؤإان ط

بارودؤخى كوردستان خراثى لة دةست دةرةوة
ئةو وآلتانة». هةآلتوون بؤ

كة رةتدةكاتةوة  ئــةوةش نووسةرة ئةو
بودجةيةكى دةرةوة كوردةكانى دةنطدانى
زؤر تَيضونى  بيانوى «بة دةَلَيت: بوَيت، زؤرى 
ئةمة كة بكةين بةشدارى ئَيمة نةيانهَيشت
دةنطَيك هةر ضونكة راستيية، زؤرثَيضةوانةى
دؤالرى (١٠) دةنطبدات كة  كةسَيك  يــان

ثَيويستة».
«كوردةكانى وت:  ئةوةشى محةمةد  هيوا
شؤإشَيكى وةك طــؤإان ليستى دةرةوة
بؤ ليستَيك نــةك سةيردةكةن جــةمــاوةرى

بووبَيت». دروست سياسى ملمالنَيى

تاراوطة لة طؤأان
بكةين نةيانهَيشت بةشداريي ليستي طؤأان، بؤية بة دةنط دةدةين دةيانزاني

فةالح نةجم
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يةكيَتى، ثارتىء
ئؤثؤزسيؤن؟ بة ببن دةتوانن

فاتح شَيخ محةمةد

نةبَيت هةَلبذاردنة ئةم نيية دوور
(ئَيوة)ى لةنَيوان زين مةمء دإكى بة
دةسةآلت)ى (كورسي عاشقء
هةية بةهَيز زؤر ئةطةرَيكى مةعشوقدا،
لة كَيشاوتانة ئةبةد بؤ نةخشةيةى ئةو كة
سةرلةبةرى كوردستانة  ئةم ثاوانكردنى 
دوو لة نزيكة زؤر هةَلبوةشَيتةوة،
كوردستانةوة دةسةآلتدارةكةى حيزبة
ئؤثؤزسيؤنةكةى حيزبة «دوو بة ببن

كوردستان».
سةرةتانة كة  بَيت، مَيذووش ئةزموونى بة بَيت، سةرةش بة بَيت،  بة حةق

ثَيشةوة. بَينة خةَلكانَيكيتر بةجَيبهَيَلنء ريزةكة
دةسةآلتةوةو  بة كورسي نووساون لةطةَلدابَيت مَيذوو ئَيستاشى بةدَيذايى

. دةكةن بؤ نةمانى مانء شةإى
ساَلى  هةذدة  لة تايبةت بة درَيذةداو دوورو مَيذووة لةو كة ئَيوة   
نةهَيشتووةتةوة، كةلةبةرَيكتان هيض دةكةنء حوكم تةواويى بة رابردوودا

ئةستةمة. قبوَلكردنيشى نييةء ئاسان هةروا الضوونتان بؤية
ضونكة: ئةستةمة، ئَيوة بؤ ئؤثؤزسيؤنبوون

بووبَيتن. ئؤثؤزسيؤن نةتانبينيوة، خؤتانةوة بة رؤذَيك قةت *
لة دذايةتيتانكردووة، هةميشة بؤية نازانن، ئؤثؤزسيؤنَيتى لةنةريتى *
نةريتى لة تَيناطةن طرتووة، بة بةرزو دوور خؤتان ئةوةندة ديكةشةوة اليةكى

ئؤثؤزسيؤن.
نةناوة داتان  خؤتاندا خةياَلدانى  لة رؤذان لة رؤذَيك  هةرطيز ضونكة  *
نةناوةء داتان كة بَيطومانم ئؤثؤزسيؤن، بة دةبن ئَيوةش رؤذَيك كة

راستيية. ئةو لةسةر بةَلطةية دواهةمين دةستوورةكةشتان
لة ئةوةى ئؤثؤزسيؤن، بة  بوون  ئةطةر كة  لةوةى  دةترسن ئَيوة *

بكرَيتةوة. دةرهةقتان بةرامبةرةكانتانكردووة،
مؤدَيلَيكى باشة وا بؤية نةبن، تَير ئاساني بة رةنطبَيت فَيربوون، خراث ئَيوة

دروستبكرَيت. بؤ ئؤثؤزسيؤن حيزبى لة جياوازتان تايبةتء
دةرةنجامةكانى ئةطةر كة  ئةوةدان  خةمى لة  هاوآلتييان  لة زؤرَيك
دووهةم ناوخؤى شةإى نةكةنء قبوَلى نةبوو، ئَيوة بةدَلى هةَلبذاردن
نةكردن، قبوأل بؤ ئامادةكراون ئةوةندةى ئَيوة ضونكة سةرهةَلبداتةوة،

قبوَلكردن. بؤ ئامادةنين ئةوةندة

Mihemed987@yahoo.com

كوردستانى ناسراوى كةسايةتى رووناكبيرو نووسةرو كةريمي، عةلي

(مامؤستا عولةما): زةبيحي عةبدولِرةحمانى مامؤستا بنةمالَةى رؤذهةآلت لة

ثةراويَزنةخريَن، زياتر رؤذهةآلت كوردةكاني ئةوةي بؤ
طؤِران ليستى بة دةنطبدةن

دةكاتةوة راثةِريني سالَي هةشتا بة طؤِران يادي ثيَنجويَن
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