
www.rozhnama.com

No.518  Thu  23/ 7/ 2009نرخ 500 دينار ذمارة 518  ثَينجشةممة 23/ 7/ 2009

ثرؤفيسؤرَيكى ئةمريكى:

ئةطةر طةندةلَةكانى ئَيستاى حكومةتى هةرَيم بخريَنة 
زيندانةوة، كةس ناميَنَيت حكومةت بةأَيوةبةرَيت

هيَمن لهؤنى

رةخنةى  ئةمريكى  ثرؤفيسؤرَيكى 
ثَييواية  دةطرَيتء  يةكَيتى  ثارتىء  لة  توند 
هةية  كوردستان  لة  ديموكراسيةتةى  ئةو 
ثإيةتى لة كةموكوإيىء داوادةكات ئةمريكا 
بكات،  هةَلبذاردنةكان  ضاودَيريى  بةتوندى 
بكرَيتء  مانطةدا  ئةم  (٢٥)ي  لة  بإيارة  كة 

نةهَيَلَيت كوردستان ببَيتة «بارزانيستان».
ثرؤفيسؤر جَيرى واينبينطةر، مامؤستاى 
ميشيطن،  زانكؤى  لة  سياسييةكان  زانستة 
لة وتارَيكيدا بة ناونيشانى «كورتهَينانةكانى 
طؤظارى  لة  كوردستان»  ديموكراسى 

دةنووسَيت:  ئةمريكى  ستانداردى  ويكلى 
لة  مانطة  ئةم  (٢٥)ى  «هةَلبذاردنةكانى 
بؤئةوةى  ئةمريكا،  بؤ  طرنطة  كوردستان 
بؤى دةركةوَيت كة ئايا كوردستان هةنطاوى 
راستةقينة  ديموكراسى  بؤ  دةنَيت  جديى 
ساختة  هةَلبذاردنَيكى  جــاران  وةك  يان 
سةرؤكايةتى  سيستمَيكى  بةرةو  دةكاتء 

ديكتاتؤريى دةإوات».
لة  بــاس  ئةمريكييةكة  ثرؤفيسؤرة 
دةكاتء  ثارتى  يةكَيتىء  طةندةَلييةكانى 
خراث  حكومةتَيكى  «كوردستان  دةَلَيت: 
ئةطةر  بةشَيوةيةك  ــات،  دةب بــةإَيــوةى 
كةس  زيندانةوة،  بخرَينة  طةندةَلةكان 

نامَينَيت ئةو حكومةتة بةإَيوةبةرَيت».
طةندةَلييةكانى حكومةتى  لةسةر  جَيرى 
ــت:  ــَي ــتء دةَل ــووســَي ــم زيــاتــر دةن هــةرَي
«حكومةتى هةرَيمى كوردستان كؤنتراكتى 
ئةو  خةَلكى  بَيئةوةى  ئيمزادةكات،  نةوتى 
ناو  شتى  بضووكترين  لة  ئاطايان  هةرَيمة 

ئةو كؤنتراكتة بَيت».
بؤ  كة  واينبينطةر،  جَيرى  ثرؤفيسؤر 
ذياوةء  سلَيمانى  لة  ضوارمانط  مــاوةى 
وتووةتةوة،  وانةى  ئةمريكى  زانكؤى  لة 
كة  وةسفدةكات  «بَيمانا»  بة  قسانة  ئةو 
هيواي  تروسكةى  كوردستان  دةَلــَيــت 
تَيداية،  ئابوورى  طةشةى  ديموكراسيةو 

ئيدارةى  «نابَيت  دةنووسَيت:  لةوبارةيةوة 
بيناء  بةرزبوونةوةى  ثَييوابَيت  ئةمريكى 
ماناى  كوردستان  هةرَيمى  لة  باَلةخانةكان 
ثارةى  ضونكة  ئابووريية،  ثَيشكةوتنى 
بؤ  هةمووى  ثــرؤذةكــان  تةندةرةكانء 
طةندةَلةكانى  دةسةَالتدارة  حيزبة  طيرفانى 
ناوخؤوة  شةإى  لةدواى  كة  كوردستانة، 
بةهةماهةنطى  كوردستان  هةرَيمى  ثَيكةوة 

بةإَيوةدةبةن».
ثَيكهاتةى  واينبينطةر  جَيرى  ثرؤفيسؤر 
سؤظيةت  مؤدَيلى  بة  ثارتى  يةكَيتىء 
يةكَيتى  «ثــارتــىء  ــَيــت:  دةَل ــاتء  ــاودةب ن
سؤظيةتةء  مؤدَيلى  وةك  ثَيكهاتةيان 

شتَيك  هةموو  لة  بإيار  سياسى  مةكتةبى 
دةدات، كؤنترؤَلى ذيانى هةموو كةسَيكيان 
ئةو  هاوآلتييانى  ضواريةكى  ــردووةو  ك
هةركةسَيكء  طرتووة،  ثارة  بة  هةرَيمةيان 

ميديايةك دذيان بَيت نانى دةبإن».
جَيرى داواكارييةك لة ئيدارةى ئةمريكا 
دةَلَيت:  نووسينةكةىء  كؤتايى  دةكاتة 
خوَينةى  قووربانيىء  هةموو  ئةو  «لةثَيناو 
دةبَيت  عَيراق،  بؤ  داويانة  رؤَلةكانمان  كة 
ئةوة  بؤ  خؤى  هةوَلةكانى  طشت  ئةمريكا 
دةرفةتَيكى  ئؤثؤزسيؤن  كة  كار  بخاتة 
ئازادى بؤ بإةخسَيت لة هةَلبذاردنةكان لة 

كوردستان».

طؤأان 
بزووتنةوةيةكى 

سياسييةء...

ئازاد قةزاز

دادطاى باآلى تاوانةكان: خةزرةجى تؤمةتبارةو دةبَيت دادطايي بكرَيت

هةستيار قادر

عَيراق  تاوانةكانى  ــاآلى  ب دادطـــاى 
بةردةوامة لة طةإان بةدواى نزار خةزرةجى 
سةرؤكى  ئةنفالء  دؤسيةى  لة  تؤمةتبار 
دادطاكةش دةَلَيت: «خةزرةجى تؤمةتبارةو 

دةبَيت بهَينرَيتة بةردةم دادطا».
ضةند  ـــةوةى  ـــردن ـــآلوك ب لــةثــاش 
بةَلطةنامةيةكى رةسميى لة ذمارة (٥١٦)ى 
جةالل  لة  هةريةك  تَييدا  كة  رؤذنامةدا، 
فوئاد  يةكَيتى،  سكرتَيرى  ءةك  تاَلةبانى 
نووسينطةى  بةرثرسى  ءةك  مةعسوم 
ءةك  ميراني  دَلشاد  يةكَيتى،  دةرةوةى 

نَيودةوَلةتييةكانى  ثةيوةنديية  نووسينطةى 
 (٢٠٠٢) بؤ   (٢٠٠١) لةنَيوان ساآلنى  ثارتى 
حكومةتى  دادى  ءةزيـــرى  ئاراستةى 
روكنى  فةريق  كـــردووة،  دانيماركيان 
لة  بَيتاوان  بة  خــةزرةجــى)  ــزار  (ن يــةك 
هةَلةبجةدا  كيميابارانى  ئةنفالء  هةَلمةتى 
باآلى  دادطاى  سةرؤكى  قةَلةمدةدةن،  لة 
ئةوة  لةسةر  جةخت  عَيراق  تاوانةكانى 
دةكاتةوة كة خةزرةجى تؤمةتبارةو دةبَيت 

دادطايى بكرَيت.
لة لَيدوانَيكى تايبةتدا بؤ رؤذنامة عارف 
شاهين، سةرؤكى دادطاى باآلى تاوانةكان 
خةزرةجى  ــزار  «ن رايطةياند:  عَيراق  لة 

ثَيويستة  ئةنفالداو  دؤسيةى  لة  تؤمةتبارة 
دادطا  بةردةم  بهَينرَيتة  دةستطيربكرَيتء 
لَيكؤَلينةوة  ئةنجامدانى  لَيثَيضينةوةو  بؤ 

لةطةَليدا».
عارف شاهين ئاشكرايكرد، كة بةر لة سآ 
لة  دادطا  لَيكؤَلينةوةى  دةستثَيكى  لة  ساألء 
دةستطيركردنى  بإيارى  ئةنفالدا،  دؤسيةى 
يةكَيك  ءةك  ــراوة  دةرك خةزرةجى  نزار 
دادوةرانى  تاوانةو  ئةو  تؤمةتبارةكانى  لة 
هةماهةنطى  لة  بةردةوامن  لَيكؤَلينةوةش 
ئةنجومةنى  دةرةوةو  ــى  ءةزارةت لةطةأل 
باآلى دادطاى عَيراقىء ثؤليسى نَيودةوَلةتى 
دؤزينةوةى  مةبةستى  بة  (ئةنتةرثؤأل) 

بؤ  بطةإَينرَيتةوة  تا  بَيت  وآلتَيكدا  هةر  لة 
ءةك  ءآلتى  «ضةندين  ءتيشى:  عَيراقء 
عةرةبيمان  ئيماراتى  ئيسثانياو  دانيماركء 
خةزرةجى  ئةطةر  كة  ئاطاداركردووةتةوة 
لةو ءآلتانة بَيت، رادةستى عَيراقى بكةنةوة، 
داواكارى  سةرؤكى  مةبةستةش  ئةو  بؤ 
جةختى  دوانــدووةو  دانيماركمان  طشتيى 
ئةوانيش  كة  كردووةتةوة  ئةوة  لةسةر 
ءةك دادطاى دانيمارك بةدواي خةزرةجيدا 

دةطةإَينء لةالى ئةوانيش داواكراوة».

لةوبارةيةوة راثؤرتَيكى ثةيوةنديدار 
لة ل٤دا دةخويَننةوة

ثَيشنيازي عةرةبء توركمانةكان 
بؤ كةركوك رةتكرايةوة

نيان مةجيد

عةرةبةكاني كةركوك داوا لةسةرجةم 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةنداماني 
دةكةن كة ثةسةندكردني مادةي (٢٤) كة 

دذي كورد بوو، دووبارةبكرَيتةوة. 
ئةنجومةني  ــةوةي  ــوون ــؤب ك ــة  ل
عةرةبء  ثَيشنيازى  عَيراقدا  نوَينةراني 
داواى  كة  كــةركــوك  توركمانةكانى 
دةســتــوور  يــاســاو  بةثَيى  ــوو  ــردب ك
شاري  هةَلبذاردني  بؤ  رَيطةضارةيةك 
ــوك بــدؤزرَيــتــةوة، لــةاليــةن  ــةرك ك
كوردستانةوة  هاوثةيماني  ليستى 
داوايانكردبوو  هةروةها  رةتكراوةتةوة، 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  لة 
ئةنجومةني  كورسييةكانى  كةركوكدا 
ثارَيزطاى كةركوك بة يةكساني لةنَيوان 
عةرةبء كوردء توركمان دابةشبكرَيت، 
ئةمةش لةاليةن سةرؤكايةتي ئةنجومةني 

نوَينةراني عَيراقةوة رةتكرايةوة.  
ليذنةى  ئةندامى  شــوانــي،  خاليد 
ياسايى لة ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق، 

ليذنةي  «وةك   راطةياند:  رؤذنامةي  بة 
ثَيشنيازةي  ئةم  هةَلسةنطاندني  ياسايي، 
عةرةبء توركمانةكانمان كردو خستمانة 
بةردةم سةرؤكايةتي ثةرلةمانء ئةويش 
رةتيكردووةتةوة، كة ئةمجؤرة ثَيشنيازة 
لة دةرةوةي دةستووري عَيراقةء ئةطةر 
عةرةبء توركمانةكانيش ئيعترازيان بؤ 
ثةنا  ثَيويستة  ئةوا  هةبَيت،  بإيارة  ئةم 
يةكالييكردنةوةي  بؤ  دادطا  بةر  ببةنة 
يان  دةستووريية  كة  ثَيشنيازة،  ئةم 
ئةم  هــةرضــةنــدة  نيية،  ــووري  ــت دةس
ئةنجومةني  بةرنامةي  لة  ثَيشنيازة 
هةربؤية  نةبوو،  عَيراقيشدا  نوَينةراني 
بابةتة  ئةم  تاووتوَيكردنى  بإياردرا 

بخرَيتة دانيشتنى رؤذي ثَينجشةممة».
ئةو  «ئةطةر  وتيشي:  شواني،  خاليد 
ياسايةش دةرنةكرَيت، ئةوا داوا لة هةر 
ثةرلةمانء  كؤمارء  سةرؤكايةتي  سآ 
طونجاو  مةرجي  دةكــرَيــت  وةزيـــران 
بةثَيي  هةَلبذاردن  ئةنجامداني  بؤ  دابنَين 
هةمان ياسا كة هةَلبذاردني ثارَيزطاكاني 

ديكةي ثآ ئةنجامدراوة».

ل٦ء ٧
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بآلوكردنةوةى ويَنةى ذنان بؤ مةبةستى 
بانطةشةى هةلَبذاردن، دوورة لة هةموو 

رةوشتَيكى كؤمةآليةتىء راطةياندن

حوإييةتى  بة  ثةيوةندى  ئةوة  بكةيتةوة، 
شةخسييةوةية». 

ثسثؤإى  فةوزى  سامان  د.  بإواى  بة 
ئةو  «بآلوكردنةوةى  راطةياندنيش  ياساى 
مافيان  ناياساييةو كةسةكان خؤيان  وَينانة 
نةك  هةية  خؤيانةوة  وَينةكانى  بةسةر 
لة كاتى  كةسانى ديكة، وتيشى: «كضَيك كة 
بآلوبكرَيتةوة  بطيرَيتء  وَينةى  ثشووداندا 
خؤىء  تايبةتى  ذيانى  لة  بةشَيكة  ئةمة 
نيية  طشتييةوة  بةرذةوةندى  بة  ثةيوةندى 
تا بآلوبكرَيتةوة، ئةمة هَيرشكردنة بؤ سةر 
ذيانى تايبةتى ئةو كضة». ئةو ثسثؤإةى ياسا 
ئاماذةى بةوةشكرد، كة «ئةطةر وَينةكان لة 
كؤمثانيادا نةطيرابَيت، ئةوا كؤمثانياى وشة 
بؤى هةية سكاآلى ياسايى لةسةر طؤظارةكة 

تؤمار بكاتء بيداتة دادطا».
طؤظارةكة  خانمةى  دوو  لةو  يةكَيك 
رايطةياند:  بآلوكردووةتةوة  وَينةكةيانى 
دةست  جاسوس  كةسَيكى  «شةرمةزاريية 
ئةو  بباتء  ديكة  كةسَيكى  مؤبايلى  بؤ 
بيبات، كة هةم مؤبايلةكةء  تَييداية  وَينانةى 
شةخسين»  موَلكى  وَينةكانيش  هةم 
ئاسايينء  زؤر  وَينةكان  وتيشى،  هةروةك 
هةم  نييةء  تَيدا  نائاساييان  شتَيكى  هيض 
ئةو  هةم  دةدةمء  ثشوو  كة  وَينةيةى  ئةو 
«نيوةى  تةَلخكراون.  كة  ديكةيش  وَينانةى 
شوَينى  دةرةوةى  لة  بآلوكراوةكان  وَينة 
كة  طيراون  خواردنطةيةك  لة  كاركردننء 
سَى يان دوو هاوإَى ثَيكةوة دانيشتووينء 
بؤ يادطارى وَينةمان طرتووة. ئةطةر ئاسايى 
نيية كوإء كضَيك دةست بكةنة ملى يةكترى، 
لة كةيةوة دةستلةمالنى دوو كضيش بووةتة 

كارى نائاسايىء نةشياو».

بةرامبةر  هةَلوَيستيان  بة  سةبارةت 
وتى:  خانمة  ئةو  طؤظارةكة  كردارةى  بةو 
هةموو  لة  داشؤرانةوةية  «ئةوثةإى 
كوردانة،  مرؤظانةء  ئةخالقىء  بةهايةكى 
ئةو  بؤ  هةم  طؤظارةكةء  ستافى  بؤ  هةم 
كؤمةكى  بة  لةثشتييةوةيةتى  كة  كةسةش 
دارايىء ئةو اليةنةى بؤى ضاثدةكات، هةم 
ئةو كةسةش كة وَينةكانى لة مؤبايلةكةمةوة 
ئةوالوةتر  ئةمانةش  هةموو  لة  بردووة. 
طؤظارةكة  سةرنووسةرى  كة  ئةوةية، 
ئةو  وتةكانى  هةرَيمةء  وتةبَيذى حكومةتى 

وتةى رةسميى حكومةتى هةرَيمن».
ئةو  بةرامبةر  كاردانةوةشيان  لةبارةى 
كردةوةية، ئةو خانمة كة داوايكرد ناوةكةى 
لة  دوَينَيوة  لة  «ئَيمة  وتى:  بآلونةكرَيتةوة 
ئامادةكاريداين بؤ دروستكردنى كةمثةينَيك 
بة هاوكارى ضةند ثارَيزةرء هةَلسوإاوَيكى 
بؤ  رؤذنامةنووسان،  مةدةنىء  كؤمةَلى 
كارةء  ئةم  بؤ  سنووردانان  ئيدانةكردنء 
ليذنةى  دادطاء  لة  دؤسييةيةك  كردنةوةى 

داواكاريى طشتيى».
زياترى  روونكردنةوةى  لةوبارةيةوة 
ضوارضَيوةى  لة  رايطةياند:  ء  روو  خستة 
دةكةين:  كارانة  ئةم  كةمثةينةدا  ئةو 
ئاراستةكردنى داوايةك بؤ ليذنةى داواكارى 
مةسةلةية  ئةو  بؤ  دؤسييةيةك  كة  طشتيى، 
طوَيرةى  بة  حوكمدان  بؤ  هةم  بكاتةوة 
لةطةأل  ثَيويست  ئيجرائاتى  بؤ  هةم  ياساء 
مؤبايلةكانةوة  لة  وَينةكانى  كةسةى  ئةو 
تايبةتى.  موَلكى  بؤ  كة دةستبردنة  بردووة، 
ياسايى  داوايةكى   تؤماركردنى  لةطةأل 
طؤظارةكةء  سةرنووسةرى  لةسةر 
مؤبايلةكةوة  لة  وَينةكانى  كةسةى  ئةو 

بؤ  نامةيةك   نووسينى  هةرةوةها  بردووة. 
كوردستان  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى 
بؤ رَيطرتن لة شكاندنى كةرامةتى ئينسانء 
مرؤظةكان  تايبةتى  ذيانى  بؤ  دةستبردن 
بةناوى كارى رؤذنامةنووسيء لَيثَيضينةوة 
هةروةها  طؤظارةكة.  سةرنووسةرى  لة 
فيدراسيؤنى  دةدةينة  نامةكة  كؤثييةكى 
رؤذنامةنووسانى جيهان. هةروةها نامةيةك 
سةندنةوةى  بؤ  رؤشنبيري  وةزارةتى  بؤ 

مؤَلةت لة طؤظارى بةَلطة.
لةطةأل نووسينى نامةيةك بؤ رَيكخراوى 
ضاودَيريى مافى مرؤظ (هيومان رايتس ؤض) 
سةبارةت بة دروستبوونى مةترسى لةسةر 
مافمان  ئازاديىء  ثَيشَيلكردنى  ذيانمانء 
رةسميى  وتةبَيذى  كة  كةسَيكةوة  لةاليةن 
اليةنَيكى  كاديري  هةرَيمةء  حكومةتى 
حيزبء  لةاليةن  ئَيمة  «ذيانى  حيزبيية 
هؤكارَيك  كراوةتة  دياريكراوةوة  ليستَيكى 
بانطةشةى  لة  بةرامبةر  شكاندنى  بؤ 
لة  ئةمانةش  سةربارى  هةَلبذاردندا»، 
ثةيوةنديداين بؤ دروستكردنى كةمثةينَيك لة 
رَيكخراوةكانى ذنان، ئةوانةى كة دةيانةوَيت 
بَين بةدةم مةسةلةكةوة بةبَى لةبةرضاوطرتنى 
ناإةزاييمان  نامةى  هةروةها   حيزبايةتى. 
باَليؤزخانةكانى  لة  يةك  هةر  بؤ  نووسيوة 
لة  ئةَلمانيا  فةرةنسا،  بةريتانيا،  ئةمريكا، 
هاوثَيض  ناإةزاييةكان  هةموو  كة  عَيراق، 
دةكةين لةطةأل نامةكةدا، بؤ ئاطاداربوونيان 
رةسميى  وتةبَيذى  ثَيشَيلكارييانةى  لةو 
لة  اليةنةى  كةسء  ئةو  هةرَيمء  حكومةتى 
ذيانى  بة  بةرامبةر  كردوويانة  ثشتييةوةن 
ذيانى  سةر  بؤ  مةترسييان  ئَيمةء  تايبةتى 

داهاتوومان دروستكردووة.

بةلًَطة، يان كلتوورى ذنكوذيى؟!
هاوذين حةمة رةشيد

بووةتة  ذنان  ئةتككردنى  ذنء  بة  سوكايةتيكردن 
طؤظارو  ماَلثةإو  هةندَيك  ناو  قَيزةونى  دياردةيةكى 
بآلوكراوةى كوردىء كارى ذمارةيةك نا رؤذنامةنووسء 
نا نووسةرو نةفسنزمء نامرؤظء دوور لة هةموو بنةماو 
بة  هةستكردن  بَي  رؤذنامةنووسى،  كارى  ئةخالقياتَيكى 
هةرزانء  كاآليةكى  كراوةتة  ذن  بةرثرسيارَيتييةك  هيض 
بة  خَيزان  نةتةوةو  خَيألء  حيزبء  ناموسى  وةك 

دإندانةترين شَيواز مامةَلةو طةمة بة جةستةو كةرامةتى بةخستنةإووى جةستةو 
شَيواندنى كةسَيتى بة جؤرةها شَيواز بؤ لةكةداركردن نامووسبردنى هةر تاكَيك 
هةتا هةر سةركردةو حيزبء طروثء بةرثرسء اليةنَيك دةكرَيت، وةك ئةوةى 
ضؤن كلتوورى نامووسثارَيزيى كة ئةمإؤ نةتةوةيةكى لة ئاستى نَيودةوَلةتى ثآ 
شةرمةزارة، تاكى مَيينة دةكرَيتةوة نامووسء وةك ئامرازَيك بؤ نامووسبردن 
هةَلبذاردندا  بانطةشةى  نَيو  لة  ئةمإؤ  كة  كورديش  دةسةآلتى  بةكاردةهَينرَيت، 
دةهؤألء زوإناى زامنى مافةكانى ذنانء يةكسانىء رؤَلى ذنان دةكوتَيت نةك 
كةسانَيكى  ناإؤذنامةنووسييانة،  نامرؤيية  كارة  لةو  زؤر  بةَلكو  بَيدةنطة،  هةر 
نابةرثرس لة دةزطا سيخوإييةكانى ئةم دةسةآلتة سياسيية لة ثشتيانةوةية، كة 
تةنانةت وايلَيهاتووة ذنَيك طةر وةزيرو رؤذنامةنووسيش بَيت بؤى تابؤو حةرام 
بَيت طةشتَيكى دةرةوةى وآلت بكات، ياخود وَينةيةك بطرَيت، هةوأل بؤ دزينى 
بآلودةكرَيتةوةو  لةسةر  بابةتى  دةطؤإدرَيتء ضةندين  فؤتؤشؤث  بة  دةدرَيتء 
دةكرَيت،  شكاندنى  كةرامةت  لةسةر  كار  نامووسثارَيزييةوة  كلتوورى  لةإَيى 
كة لةهةموو دنيا تاكةكان ئازادن لة دةوام يا لة هةر كوَييةك وَينة بطرن بةهةر 
ثؤشاكء لةطةأل هةركةسَيك بن، بةتايبةت تؤ كة كةسَيك بيت رؤشنبيربيتء كار 
لةسةر بةرةوثَيشبردنى كؤمةَلطة بكةيت وةك ئةوةى ئةركى رؤذنامةنووسانة، 
لوبنانة خانمانى ئةم وآلتة ئيسالمية عةرةبية  لة نزيكترين وآلت كة  بؤ نموونة 
سةركارو  دةضنة  مؤدَيلةكانةوة  دوا  رووتء  نيمضة  ثؤشاكى  بة  خؤرهةآلتيية 
كؤفىء ضا لةطةأل هاوكارة كوإو ثياوةكان دةخؤنةوةو يةكترى لة باوةش دةكةن 
نةك  ناكات،  تةماشاشيان  كةسيش  وَينةبطرنء  ئاسايية  زؤر  دةبيننء  كةيةك 
نامووسء  بكةنة  ئةمة  بَين  كؤمةَلطةن  رَيبةرى  كة  نووسةران  رؤذنامةنووسء 
كارمةندةكانى  خانمة  بووين  خولَيك  لة  ئَيمة  ثَيبشكَينن.  تاكةكانى  كةسَيتى 
بة  ثَيكةوة  بطرن  وَينةيةك  دةيانطوت  ئَيمة  كة كوإةكانى  ئاسايى  دةزطاكة زؤر 
ثؤشاكة دوا مؤدَيلةكانيانةوة كة كضانى داماوى ئَيمة لةبةرى بكةن لة دةوام هةر 
شاربةدةريان دةكةن دَلى كةسمانيان نةدةشكاندء وَينةيان دةطرت، بؤية ئةوةى 
ئةمإؤ لة بةرطى بةناو طؤظارَيكى بةَلطةدا بينيم بةراستى جَيى شةرمةزارية بؤ 
سةرنوونةسةرو خاوةن ئيمتيازةكةى كة ماوةيةكى زؤر لة دةرةوة ذياوةو هةر 
ثَيكةوة  ئةتةكَيتى  برادةربووةو  ئةم وآلتانة  لةطةأل ضةندين خانمى  نةبَيت خؤى 
بةرزترين شوَينى دةسةآلت وةك  لة  ماوةيةكيش  دةزانَيت،  ذيانى سةردةميانة 
كارى  ئيتيكى  بنامايةكى  هةر  لة  دوور  بووة،  هةرَيمة  ئةم  حكومةتى  وتةبَيذى 
عةقَلى  بة  ثَيكةنينن  جَيى  كة  ئاسايى  زؤر  وَينةيةكى  ضةند  رؤذنامةنووسى 
رؤذنامةنووسء بة ناو نووسةرَيك كة بةوجؤرة تاكى مَيينة ببينَيتء خوَيندنةوةى 
بؤ بكاتء بةو ئاستة سوكايةتى بة كةرامةتى تاكى مَيينة بكات، كة نةك ليست، 
ئةو ثارتةشى كة ئةو بانطةشةى بؤ دةكات خستووةتة هةَلةيةكى زؤر طةورةو 
ثإ شةرمةزارييةوة بةرامبةر تاكى مَيينةى ئةم  كؤمةَلطةية، كة ثَيويستة يةكةم 
وةزارةتى رؤشنبيرى هةرَيم كة مؤَلةتى ئةم طؤظارةى داوة، دووةم سةنديكاى 
رؤذنامةنووسانى كوردستان كة اليةنى بةرثرسة لةهةر كارَيكى بةدةر لة بنةماو 
ئةخالقياتى ثيشةى رؤذنامةنووسى لةم كارة نامرؤيية قَيزةونةو بة دةنطبَينء بة 
توندى سزاى طؤظارةكةو سةرنووسةرو خاوةن ئيمتيازةكةى بدةنء حكومةتء 
نا  و  بةكرَيطيراو  كةسانَيكى  نةدةن  بةوة  رآ  باضيتر  سياسيش  دةسةآلتى 
رؤذنامةنووسء نةزان كة زةمينةى كلتوورى ذنكوذى زياتر خؤشدةكةن بةناوى 
بكةن،  نامؤ  ناشرينء  ثيشةية  ئةم  رؤذنامةنووسييةوة  كارى  رؤذنامةنووسء 
ضونكة دووكضء كوإَيك وَينة ثَيكةوة دةطرن ياخود كضَيك ثاَلدةكةوَيت ئةمة ض 
بةَلطةيةكى طةندةَلييةء ض ثةيوةندى بة طةندةَلييةوةية، بؤ بةس لة ئابإوبردنةكان 
ذن كةرةستةو ئامرازةء تاكةى ذن لةاليةن حيزبء دةسةآلتى كوردى بةم ئاستة 
نامرؤيية ريسواو بةكوشت بدرَيت، ئَيمةى ذنيش نابَيت ضيتر رَيبدةين نامووسى 
وةك  خؤىء  نامووسى  بمانكاتة  بيةوَيت  اليةنَيكيش  هةركةسَيكء  بينء  كةس 
ئامرازو كةرةسةيةكى نامووس بةكارمانبهَينَيت بوَيرانة بةرةنطارى بووةستينةوةو 

لةم سوكايةتى ثَيكردنة بة كةرامةتى تاكى مَيينة بَيدةنط نةبين.

دواى شةهيدكردنى سؤران، قةلَةمةكان ئازاتربوون 

خانم رةحيم: 

«نازانم  وتيشى:  سؤران  دايكى  حسَين،  شازادة 
ئاشكراكردنى  لة  خؤيان  بؤضى  ئةمنييةكان،  اليةنة 
ثَييانناخؤشة  ئَيستاش  دةدزنةوة،  كوإةكةم  بكوذانى 

لَيرة كؤبوونةتةوة  ئةم كؤمةَلة هاوثيشةيةى سؤران 
لظينء  طؤظارى  رؤذنامةنووسَيكى  وةك  «ســؤران 
راثؤرتَيكى  طؤظارةكة،  كةركوكى  ئؤفيسى  بةرثرسى 

داثؤشى»  كةركوكيان  «سؤزانييةكان  ــارةى  دةرب
بَالوكردةوةء لة راثؤرتةكةدا نووسيبووى «بةَلطةمان 
كة  كةركوك  بةرثرسانةى  ئــةو  ـــارةى  دةرب اليــة 
كةسوكارو  سؤزانييةكانن».  مشتةرى  طةورةترين 
هاوِرَيكانى لة طؤظارةكة وا طومان دةبةن كة ناوبراو 

لةسةر ئةو راثؤرتة شةهيد كرابَيت.
وتى:  لظين  طؤظارى  ميرة سةرنووسةرى  ئةحمةد 
دةسةآلتدارى  اليةنَيكى  هيض  تائَيستا  «بةداخةوةين 
كوردستان تةنيا وشةيةكيان لة بارةى شةهيدكردنى 

سؤرانةوة نةوت».
هةرَيمء  سةرؤكى  كانديدى  ميراودةلى،  د.كةمال 
تايبةتيدا  لَيدوانَيكى  لة  مةراسيمةكة  بةشداربووى 
لةو  يةكَيكة  ســؤران  «كوشتنى  وتى:  رؤذنامة  بؤ 
سياسى  سيستمى  ــردووة  ــك واي ثــةَلــةإةشــانــةى 
دابنرَيتء  جةنطةَليى  سيستمَيكى  بة  كوردستان 
تاكو بكوذانى  دةسةَالتدارانى لةسةر دادطايى بكرَيت 

ئاشكرا بكةن». 
 هةروةها ئةو كانديدةى سةرؤكى هةرَيم وتيشى: 
«خوَينى سؤران، ميدياى كوردى بةدةرةوة ناساند». 

جيهانييةكانء  ميديا  سؤران،  شةهيدكردنى  ثاش 
لةسةر  تايبةتيان  راثؤرتى  بيانييةكان  رَيكخراوة 
بَالوكردةوة، ساَلَيك ثاش شةهيدبوونيشى رَيكخراوى 
ــارةى  دةرب راثؤرتيكى  ئةنتةرنةشناأل  ئةمنيستى 
لة  ئةوةيان  رةخنةى  بَالوكردةوةو  شةهيدكردنى 

بكوذانى  تائَيستا  بةوةى  طرت  هةرَيم  دةسةَالتدارانى 
سؤرانيان ئاشكرا نةكردووة.

نووسةرو  هــةردى،  رَيبين  مةراسيمةدا  لــةو 
رؤشنبير وتى: «زؤر بةداخةوة ئَيمة لة وآلتيكدا دةذين 
خةَلك لةسةر وتارَيك يان ضاوثَيكةوتنَيك دةكوذرَيت 
كة بةدَلى برادةران نةبَيت، بةآلم كةس لة سةر دزيىء 

كوشتنى رؤذنامةنووسَيك دةستطير ناكرَيت».
هةرضةندة لة هةرَيمى كوردستان ضةندين دةزطاى 
بةرثرسةكانيشيان  هةنء  حكوميى  حيزبىء  ئةمنى 
ثارَيزراوة،  ئةمنى  اليةنى  كة  لةوةدةكةنةوة  جةخت 
ئةمنييةتيان  رؤذنامةنووسان،  لة  بةشَيك  بــةَالم 
لَيدان  هةإةشةكردنء  ــارى  دووض نةثارَيزراوةو 
كة  بابةتانةى  ئــةو  نووسينى  لةسةر  دةبــنــةوة 
كوردستان  طةورةكةى  حيزبة  دوو  لةبةرذةوةنديى 

نين.
ئةو نووسةرة وتيشى: «من شةرمدةكةم كة نةوةى 
ئَيمة بةو هةموو خةباتةوة نةمانتوانى دنيايةك بؤ ئةم 
طةنجة جوانانة دروستبكةين، بؤ ئةوةى كةس لة سةر 

نووسينء ئازاديى رادةربإين نةكوذرَيت».
ثةيامَيكة  «ئةوة  وتيشى:  هةردى  رَيبين  هةروةها 
قةَلةمَيك  بةكوشتنى  كة  دةسةَالتداران  بة  دةيدةين 
بترسَينن،  رؤذنامةنووسةكان  نووسةرو  ناتوانن 
قةَلةمةكان  ســؤران،  شةهيدكردنى  دواى  ضونكة 

ئازاتربوون». 

بةرثرسى رَيكخراوى ئاسوودة
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رؤذنامة

سةنديكاى  ذنانء  رَيكخراوةكانى 
بةرامبةر  ناإةزايى  رؤذنامةنووسان، 
كارمةندَيكى  ضةند  وَينةى  بآلوكردنةوةى 
بة  كة  دةردةبإن،  وشة  كؤمثانياى  كضى 
لة  شَيك  بة  وةك  ناوزإاندنء  مةبةستى 
طؤإان  ليستى  بة  دذ  هةَلبذاردن  بانطةشةى 
ئاماذة  بآلوكراوةتةوةء  بةَلطةدا  طؤظارى  لة 
بةوة دةدةن: كة «بةإَيوةبةرانى ئةو طؤظارة 
رؤذنامةنووسىء  ئةخالقياتَيكى  هةموو  لة 

كؤمةآليةتى بةدوورن».
لة دوايين ذمارةى طؤظارى بةَلطةدا ضةند 
وَينةيةكى كارمةندانى كضى كؤمثانياى وشة 
ناوزإاندن  لة  بةشَيك  بآلوكراوةتةوةو وةك 
خراونةتةإوو، لةكاتَيكدا وَينةكان، وَينةى زؤر 
شةخسى  مؤبايلى  لة  يادطارينء  ئاسايىء 
دةموضاوةكان  بةآلم  دزراون،  خؤيانةوة 
بخرَيتة  طومانيان  ئةوةى  بؤ  تةَلخكراون 

سةر.
رَيكخراوى  سكرتَيرى  ئةبوبةكر،  بَيخاأل 
يةكطرتووى خوشكانى ئيسالميى كوردستان 
وَينانة  ئةو  بآلوكردنةوةى  ثَييواية: 
تاكةكان  ئازاديى  سةر  بؤ  «دةستدرَيذيية 
ئةخالقياتى  سنوورى  تَيثةإاندنى  هاوكات 

رؤذنامةنووسيشة». 
بَيخاأل وتيشى: «بآلوكردنةوةى ئةو وَينانة 
شةخسيةتى  برينداركردنى  مةبةستى  بة 
كةمكردنةوةى  بؤ  هاوكات  كةسةكانء 
كة  طؤإانيشة،  ليستى  اليةنطرانى  دةنطى 
ئةخالقياتَيكى  هةموو  لة  بةدوورة  ئةمة 
بة  بكةيت  لةكةدار  ذنَيك  كة  رؤذنامةوانى 

مةبةستى بانطةشةى هةَلبذاردن بؤ ليستَيكى 
دياريكراو، ئةمة ئةوثةإى تةشهيركردنة».

بةَلطة،  طؤظارى  كردةوةكةى  ثاش 
ناإةزاييةكى زؤر لةناو رَيكخراوةكانى ذناندا 
ذمارةيةكيان  كة  بةشَيوةيةك  دروستبوو 
ذن  «ناكرَيت  كة  دةكةن،  بةوة  ئاماذة 
كَيشة  يةكالييكردنةوةى  بؤ  قوربانى  بكرَيتة 

سياسييةكان».
هاوكات بة بإواى بةرثرسي  رَيكخراوَيكى 
هيض  بة  «نابَيت  ذنان  مافةكانى  لة  داكؤكى 
تةسفيةكردنى  مةبةستى  بة  ذنان  جؤرَيك 

سياسىء كؤمةآليةتى بةكاربهَينرَين».
رَيكخراوى  بةرثرسى  رةحيم  خانم 
ئاسوودة بؤ داكؤكيكردن لة مافةكانى ذنان بة 
رؤذنامةى راطةياند: بةداخةوة لة كوردستاندا 
ئيستيفزازكردنى ذنان بؤ مةبةستى سياسىء 
لة  نة  «ئةمة  مؤدَيل،  بووةتة  كؤمةآليةتى 
ئةخالقياتى  لة  نة  ئةخالقياتى رؤذنامةوانىء 
هةروةك  رَيطةثَيدراوة»،  نة  كؤمةآليةتيدايةو 
ئةطةر  «بةتايبةت  ئةوةشكرد  بؤ  ئاماذةى 
وَينةكةى  كة  نةبَيت  خؤش  ثَيى  ئافرةتة  ئةو 
دةضَيتة خانةى  ئةوا  بآلوبَيتةوة،  بةوشَيوةية 

ئةوثةإى بَي رةوشتي كؤمةآليةتييةوة».
كة  ثَييواية،  رَيكخراوة  ئةو  بةرثرسى 
دةبَيت  قةَلةم  دةداتة  دةست  رؤذنامةنووس 
لة  ئامانج  دةنووسَيتء  بؤضى  بزانَيت 
مامةَلة  بشزانَيت  دةبَيت  ضييةو  نووسينى 
بؤ  كة  بكات  ئامرازانةدا  ئةو  هةموو  لةطةَل 

نووسينةكةى بةكاريدةهَينَيت.
ئافرةت  ناكات  «ثَيويست  دةَلَيت:  خانم 
هةَلبذاردن،  بانطةشةى  بؤ  ئامرازَيك  بكرَيتة 
بةتايبةت لة كؤمةَلطةى كورديدا كة ذن خؤى 
ضةندين كَيشةى ديكةى هةيةو ثةراوَيزخراوة، 

ض جاى ئةوةى وَينةى لة طؤظاردا بة مةبةستى 
بةرامبةر  اليةنى  سومعةى  كةمكردنةوةى 

بةكاربهَينرَيت».
ليذنةى  سةرؤكى  كةمال،  زيرةك 
رؤذنامةنووسان  مافةكانى  لة  داكؤكيكردن 
كوردستان  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى  لة 
دةبَيت  رشانةوة  تووشى  «ئينسان  دةَلَيت: 
رؤذنامةنووسان  ناشيرينانةى  كارة  ئةو  كة 
دةبينَيت كة بةسةر يةكترى دةهَينن»، وتيشى: 
طؤظارةدا  لةو  وَينةيان  كة  كضانةى  «ئةو 
بآلوكراوةتةوة لةكاتى ثشووداندانء بةهؤى 
كارى رؤذنامةنووسييةوة ماندوبوون لةبرى 
بطيرَيت،  لَي  ماندووبوونيان  رَيزى  ئةوةى 
تةشهيريان ثَيكراوةو وَينةيان بآلوكراوةتةوة، 
كة ئةمة ئةوثةإى بَي حورمةتيية كة بةرامبةر 

بة ئينسان دةكرَيت». 
لة  داكؤكيكردن  ليذنةى  سةرؤكى 
«من  وتيشى:  رؤذنامةنووسان  مافةكانى 
بةشبةحاَلى خؤم كة ئةو ذمارةيةى طؤظارى 
لة  لةوةى  بووم  نيطةران  بينى،  بةَلطةم 
مامةَلة  شَيوةية  بةو  كة  دةذيم  وآلتَيكدا 
لة  بةداخةوة  بةآلم  بكرَيت،  مرؤظدا  لةطةَل 
سنوورَيك  رؤذنامةنووسيدا  كارى  ياساى 
رَيطةضارةيةك  دةبَيت  دانةنراوةو  ئةوة  بؤ 
لةوبارةيةوة بطيرَيتةبةر تا رؤذنامةنووسان 
ئةركةكانيشيان  فَيرى  مافةكانياندا  لةطةأل 
تووشى  «ئينسان  وتيشى:  هةروةك  ببن». 
دةبينَيت  طؤظارة  ئةو  كة  دةبَيت،  رشانةوة 
رؤذنامةنووسَيكى ئافرةت لةسةر قةنةفةيةك 
كردووةتة  دةستيان  كض  دوو  يان  خةوتووة 
بآلوكراوةتةوة،  وَينةكانيان  يةكترىء  ملى 
ئينسان  بة  حورمةتيية  بَي  ئةوثةإى  ئةمة 
بآلوى  نةشياوة  كارَيكى  ئةوة  دةكرَيت، 

فةالح نةجم 

سوضي  لــة  ــؤش  رةشــث كؤمةَلَيكى 
دانيشتبوون،  باخضةيةكدا  ســةوزايــى 
ضــاوانــيــانــدا  ــة  ب فرمَيسك  بةهَيمنى 
وَينةيةيان  لةو  كاتَيك  دةهاتةخوارةوة، 
دةإوانى كة لة باوةشيان طرتبوو، كؤمةَلَيك 
الفيتةيةكيان  دوودوو  ديكةش  رةشثؤشى 
بةناو  ديكةشيان  بةشَيكى  هةَلطرتبوو، 
باخضةكةدا بَالوبووبوونةوة، ئةو كةسانةى 
هاوإَيكانى  دةكردن،  دَلنةواييان  لةوَيبوون 
تيشَيرتَيكيان لةبةردابوو وَينةيةكى سؤرانى 
لة سةربوو. ئةوان هاتبوونة ئةوآ بؤ ئةوةى 
سؤرانى  شةهيدكردنى  يادى  لة  بةشدارى 
دةيــوت:  دايكيشى  بكةن،  حةمةدا  مامة 
«هةرطيز ئةو كوإةمم لة ياد ناضَيت، ضونكة 

ئةو شةوةى كوشتيان لةماأل نةبووم».
ساَليادى  لة   (٢٠٠٩/٧/٢١) رؤذى 
تيرؤركردنى سؤرانى مامة حةمة، بةرثرسى 
لظين-دا،  طؤظارى  كةركوكى  ئؤفيسى 
طؤظارةكة هةستا بة سازدانى مةراسيمَيكى 
رَيزلَينان بة بةشدارى كةسوكارى شةهيدء 
رؤذنامةنووس  رؤشنبيرو  ذمــارةيــةك 

سلَيمانى،  شــارى  لة  نالى  باخضةى  لة 
بةردةركى  بؤ  باخضةيةوة  لةو  رَيثَيوانَيك 

سةرا رَيكخرا. 
ساَليك لةمةوثَيش ضةند كةسَيك بةشةو 
مامة  سؤرانى  سةرماَلى  هَيرشيانكردة 
شةهيديانكردء  لةوَيدا  كةركوكء  لة  حةمة 
ئةو  بكوذانى  ئةمنييةكان  اليةنة  ئَيستا  تا 
نةكردووة،  ئاشكرا  رؤذنامةنووسةيان 
ستافى طؤظارةكةو كةسوكارى سؤران لةو 
بكوذانى  ئاشكراكردنى  داواى  مةراسيمةدا 

سؤرانيان كرد. 
ــى ئــةو  ــك ــة داي ــــازادة حــســَيــن ك ش
لةطةأل  شةهيدكراوةية،  رؤذنامةنووسة 
رةشيان  جلي  خزمةكانيدا  لة  زؤرَيــك 
ثؤشيبوو، بةردةوام دةطريان، بةو طريانةوة 
توانى بة رؤذنامة بَلَيت: «خوا هةقى كوإةكةم 
بسةنَيت لةوانةى ثالنى كوشتنةكةيان داناو 

لةوانةشى كة كوشتيان».
هيض  ئةمنييةكان  اليــةنــة  تائَيستا 
ئةو  بكوذانى  ــارةى  ب لة  زانيارييةكيان 
بَالونةكردووةتةوةء  رؤذنامةنووسةوة 
بةثَيى وتةى سةرنووسةرى ئةو طؤظارةى 
سؤران كارى تَيدا دةكرد، اليةنة ئةمنييةكان 
دةربارةى  جدييان  لَيكؤَلينةوةيةكى  هيض 

بةم  نــةكــردووة،  ســؤران  شةهيدكردنى 
هؤيةشةوة بنةماَلةى ئةم شةهيدة هةميشة 

بةطومانن لة دةزطا ئةمنييةكان. 

دواى شةهيدكردنى سؤران، قةلَةمةكان ئازاتربوون 
روونكردنةوةيةك 

لة بةإَيوةبةرَيتيي كاروباري شةهيدانء ئةنفالكراوةكانةوة

لة الثةإة دووى ذمارة (٥١٥) بةرواري ٢٠٠٩/٧/٢٠ رؤذنامةكةتاندا بة مانشَيتَيكي 
طةورة نووسراوة، مووضةي وارسي شةش ئةنفالكراو دةبإرَيتء نزيكةي نؤ مليؤن 
مافء  بة  تايبةت   ٢٠٠٧ ساَلي   (٩) ذمارة  ياساي  بةثَيي  دةكرَيت،  غةرامة  دينار 
ئيمتيازاتي كةسوكاري شةهيدانء ئةنفالكراوةكان، محةمةد نوري دوو كوإي بةناوي 
(اشرفء خَلف) ئةنفالكراون، هةروةها بوكةكةيء سآ كوإةزاي ئةنفالكراون، بةآلم 
خانةنشيني  لة   (٢٦٦١٥) (٢٧٧٨)ء  ذمارة  بة  دابينكراوة  بؤ  مووضةي  دوو  ناوبراو 
ضةمضةماأل، لةكاتَيكدا بةثَيي ياسا ناوبراو تةنيا دةتوانَيت ببَيت بة وارسي كوإةكاني 
ضاودَيريي  سةرؤكايةتيي  راثؤرتي  بةثَيي  تةنيا  بؤية  كوإةزاكاني،  بووكء  نةك 
دارايي ذمارة (٣٢٥) بةرواري ٢٠٠٨/٨/١٤ مووضةي بووكء كوإةزاكاني ناياساييةو 
لَييوةردةطيرَيتةوة بة شَيوةي مانطانة كة بإةكةي ٦,٨٥٠,٠٠٠ شةش مليؤنء هةشت 
ديناري  هةزار  ٦٠,٠٠٠ شةست  مانطي  (اقساط)  بة شَيوةي  هةزارةو  ثةنجا  سةدو 

لَيوةردةطيرَيتةوة.
وتووة،  طةياندووة  روونكردنةوةيةمان  ئةو  هةموو  باسة  شايةني  ئةوةي   .١
ثَيمانوتووة كة لة ياساي شةهيداندا كةس مافي غةرامةكردني نييةو ئةو ثارةيةي لة 
ناوبراو وةردةطيرَيتةوة غةرامة نيية، بةَلكو بة ناياسايي وةريطرتووة، لةبةر ئةوةي 

ناوبراو بؤي هةية بةثَيي ياسا تةنيا يةك مووضةي هةبَيت.
٢. لة دواندني وارسي شةهيد (ئةركان جمعه طوَلمراد) لة تةلةفزيؤني (KNN) كة 
لة  طواية مووضةكةي بإاوة، وارسي شةهيد سآ مووضةي بؤ شةهيد وةرطرتووة، 
حكومةتي عَيراقء لة ئيدارةي ثَيشووي سلَيمانيء ئيدارةي ثَيشووي هةولَير، ناوبراو 

ئاطاداركراوةتةوة يةكَيك لة مووضةكاني سلَيماني، هةولَير هةَلبذَيرَيت.
جؤرَيك  هيض  بة  شةهيدان  مووضةي  كة  رووندةكةينةوة  اليةكى  هةموو  بؤ   .٣
كةناَلةكاني  هةموو  هةبَيت،  ياساييان  وارسي  نةمرةكان  شةهيدة  ئةطةر  نابإَيت 
راطةياندن بؤ هةر حاَلةتَيك ثَييانبطات دةتوانن راستةوخؤو مةيداني بة دواداضوون 

بؤ راستييةكان بكةن.
لةطةأل رَيزدا...

راطةياندني بةإَيوةبةرَيتيي كاروباري شةهيدانء ئةنفالكراوةكان

 بآلوكردنةوةى ئةو ويَنانة ناياساييةو 
كةسةكان خؤيان مافيان بةسةر 

ويَنـةكـانيـانةوة هـةية 
نــةك كةسانى ديكة

ئةو كضانةى 
كة ويَنةيان لةو طؤظارةدا 

بآلوكراوةتةوة، لةكاتى 
ثشووداندانء لةبرى ئةوةى 

رَيزى ماندووبوونيان 
لَي بطيرَيت، تةشهيريان 

ثَيكراوة، كة ئةمة ئةوثةأى 
بَي حورمةتيية بةرامبةر 

بة ئينسان دةكرَيت

د. سامان فةوزى:

زيرةك كةمال:
سةرؤكى ليذنةى داكؤكيكردن لة مافةكانى 

رؤذنامةنووسان

ثسثؤإى ياساى راطةياندن

 بآلوكردنةوةى ئةو ويَنانة 
دةستدرَيذيية بؤ سةر ئازادى تاكةكان، 

هاوكات تيَثةأاندنى سنوورى 
ئةخالقياتى رؤذنامةنووسيشة

ئةبوبةكر: بَيخاأل 
سكرتَيرى رَيكخراوى يةكطرتووى خوشكانى ئيسالميى كوردستان
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ضـــــاوثَيكةوتن

سازدانى : رؤذنامة

دةَلَيت،  حةمةجان،   قادر  حاكم 
ئاسايش)  هَيزةكانى  (لة  كةسَيك  هةر 
ياسا  بةثَيي  بدات  لةدةست  بَياليةنى 
مامةَلةى لةطةَل دةكرَيتء سزا دةدرَيت. 
نابَيت ئاسايش لةكاتى دةوامى رةسميدا 
ضاالكي بانطةشةكارى بؤ هيض اليةنء 

ليستء طروثَيك بكات.
طشتيى  ئاسايشى  بةإَيوةبةرى 
هةرَيمى كوردستان لة ضاوثَيكةوتنَيكى 
دةكاتةوة  دَلنيا  خةَلك  رؤذنامةدا 
لةبةرامبةر  لَيدةكةن  وا  «كةئاسايش 
هاوكارو  بةإَيزو  دَلسؤزاندا  خةَلكء 
لةبةرامبةر  بــةآلم  بَيت،  رَينوَين 
بةهَيزترو  تَيكدةراندا،  تيرؤريستانء 

ثؤآليينتر بَيت».
ئةوان  كة  رووندةكاتةوة  ئةوةش 
بؤ ئارامى خةَلك كاردةكةنء «ئةوةى 
ئةمنى  رَيوشوَينى  لة  بَيت  ثَيويست 
ئةوةيان  بةآلم  دةكةين،  جَيبةجَيي 
كةسَيك  كةهةر  بوختانة  ناإاستء 
بَيتة ئاسايش ضوونة دةرةوةى قورس 

بَيت».

دةدةن  طةرةنتى  تاضةند  رؤذنامة: 
كةهَيزةكانى ئاسايش بَياليةن بن لةم 

هةَلبذاردنةدا؟
طرنطء  ثرؤسةيةكى  هةَلبذاردن   *
ديموكراتييانةية، بَيطومان مافي هَيزةكانى 
ياساييء  مافَيكى  لةدةنطدان  ئاسايش 
سروشتيية، بةثَيي كؤبوونةوةى ليذنةى 
باآلى ئاسايشى حكومةتى هةرَيم لةطةَل 
نوَينةرى كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكان، 
كارةكانيان  كؤمسيؤن  كة  ــةوت  دةرك
بةباشي رَيكخستووة، كارى ئاسايشيش 
لةرؤذى خؤيداو  دةنطدانى خؤيانة  تةنيا 
بةإَيوةضوونى  ئــارامــى  ثاراستنى 
ثرؤسةى هةَلبذاردنةكة بةبَياليةنى. ديارة 
ئةوةى ثةيوةندى بةم هةَلبذاردنةوة هةية 
وردو  زؤر  كؤمسيؤن  رَيوشوَينةكانى 
كةسء  هيض  رَيطانادرَيت  كة  درشتن، 

اليةنَيك ثَيشَيلكاريى بكات.
رؤذنــــامــــة: مــيــكــانــيــزمــى 
هيض  واتة  ضؤنة،  بَياليةنبوونةكة 
بؤ  هةية  رَينماييةك  يان  خولَيك 

ضؤنَيتى بَياليةن بوونيان؟
* ميكانيزمةكة زؤر روونء ئاشكراية، 
هةر  بؤ  حكومين،  فةرمانطةيةكى  ئَيمة 
واي  كةهيوادارينء  كَيشةيةك  ئاَلؤزييء 
ياساو  بةثَيي  ئةوا  روونــةدات،  دةبينين 

دةكرَيت.  لةطةَل  مامةَلةى  رَينماييةكان 
كة  دةدةيــن  هةوَلَيك  هةموو  هــةروةك 
بةخواش  ثشت  روونةدات،  توندوتيذيى 
ئةوة روونادات، ضونكة زيانى طةورةمان 
هةقة  بينيوةو  ناوخؤ  لةتوندوتيذى 
ميللةتةكةمانء  لةئيرادةى  رَيز  هةموان 
هةَلبذاردن وةك جةذنَيكى  بطرين.  ياسا 
خزمةتى  بؤ  ديموكراسي  نةتةوةييء 

طشتيى ببينن.
خةَلك  ثاراستنى  ثالنى  رؤذنامة: 
لةاليةن ئاسايشةوة، بةتايبةت بؤ كاتى 

هةَلبذاردن ضيية؟
ئَيمة  كاراية،  كاريطةرو  ثالنَيكى   *
كار بؤ ئةوة دةكةين كةثاراستنى خةَلك 
ضونكة  بدةين،  ثَي  خؤي  ئةولةويةتى 
ئَيمةية،  سةرةكييةكةى  ئةركة  ئــةوة 
تايبةتمان  ثالنى  هةَلبذاردنيشدا  لةكاتى 
لةهاوآلتييانء  ثارَيزطاريكردن  بؤ  هةية 
ئةطةرَيكى  هةر  رووبةرووبوونةوةى 
مةترسيدار ئةطةر خوانةكردة هاتة سةر 

رَيمان.
توندوتيذيى  لة  دوور  داواكــاريــن 
بةثَيضةوانةوة  بةإَيوةبضَيت،  ثرؤسةكة 
بةرامبةر  ئةنجامدةدرَيت  ياسايي  كارى 

سةرثَيضيكارء ثَيشَيلكاران.
هةية  سزايةكتان  ض  رؤذنــامــة: 
كةبَياليةنى  كارمةندانةى  ئةو  بؤ 
كةسَيك  هيض  تائَيستا  لةدةستدةدةن، 

رووبةإووى ئةو سزاية بووةتةوة؟
 * هةر كةسَيك بَياليةنى لةدةست بدات، 
دةكرَيتء  لةطةَل  مامةَلةى  ياسا  بةثَيي 
لةكاتى  ئاسايش  نابَيت  ــت.  دةدرَي سزا 
دةوامى رةسميدا ضاالكي بانطةشةكاريى 
بكات،  طروثَيك  ليستء  اليةنء  هيض  بؤ 
بةآلم لةدةرةوةى فةرمانطةو لةو كاتانةدا 

كة دةوامى نيية، ئةوة خؤي سةربةستة.
رؤذنامة: لةماوةى رابردوودا خةَلك 
لةمامةَلةكردن  ترسيان  بةطشتيى 
هةبووة،  ئاسايشدا  هَيزةكانى  لةطةَل 
تا ضةند كارتان بؤ رةواندنةوةى ئةو 

ترسة كردووة؟ 
ــــاى  ــــةســــةرةت ل ـــة  ـــم ـــَي ئ  *
دةستبةكاربوونمانةوة كة ضوار مانطَيكة 
كارةكانمان  لةئاسايشدا،  كاردةكةين 
بةدةزطاو  كةبيكةينةوة  ئاراستةيةية  بةو 
دامةزراوةى خةَلك، بَيطومان كردنةوةى 
ياداشتنامةى  زيندانةكانء  ــاى  دةرط
رَيزطرتن  دادطاو  لةطةَل  لَيكتَيطةيشتن 
هةنطاوى  ضةندين  مةدةنييةكانء  لةمافة 
ديكة بؤ ئةو مةبةستةية كةثةيوةندييةكانى 
نَيوان هاوآلتييانء ئاسايش بةهَيزبكةين، 
دَلنياتان دةكةينةوة كةئاسايش وا لَيدةكةين 
كةلةبةرامبةر خةَلكء دَلسؤزاندا بةإَيزو 
لةبةرامبةر  بةآلم  بَيت،  رَينوَين  هاوكارو 
بةهَيزترو  تَيكدةراندا،  تيرؤريستانء 
كةثةيوةندى  ئاشكراشة  بَيت.  ثؤآليينتر 
خةَلكء ئاسايش ثةيوةندييةكى ئؤرطانىء 
ثاراستنى  ئةركمان  ضونكة  حةياتيية، 

سةروسامانء هَيمنى هاوآلتيانة.
ــردوودا  راب لةماوةى  رؤذنامة: 
ئاسايشء  وَينةى  اليةن  هةندَيك 
مامةَلةكردنيان بةشَيوةيةكى ناشيرين 
بةتايبةت  طواستووةتةوة،  خةَلك  بؤ 
زيندانيكردنى  طرتنء  لةكاتى 
هةوَلي  ئاطادارين  وةك  هاوآلتيياندا، 
رةواندنةوةيتان داوة، ض رَيوشوَينَيكى 
زياتر  بؤ  بةر  بيطرنة  هةية  ديكة 

روونكردنةوةى ئةركةكانتان؟
* بَيطومان ئةو هةَلةو كةموكورتييانة 
طؤإينى  بؤ  ئَيمة  ثالنى  بةآلم  هةبووة، 

ئَيستا  ثَيكردووة،  دةستى  هةمووى 
بَي  نيية  كةسَيك  هيض  لةزيندانةكاندا 
كةس  طيرابَيت،  دادطا  دادوةرو  بإيارى 
لؤكاَلء  ضاودَيرانى  بةضاودَيرى  نيية 
طيراوةكان  بةديلء  تايبةتن  كة  بيانى، 
جياجياكان  نــاوةنــدة  و  لةرَيكخراو 
روانطةيةوة  لةم  هةربؤية  هَيَلرابَيتةوة. 
راثــؤرتــة  بــؤ  ــكــردووة  ثــَي دةستمان 
طرنطةكةى ئةمنستى ئةنتةرناسيوناَليش 
لةطةَلدا  مامةَلةى  بةورديى  زؤر  ئَيمة 
راست  وَينةية  ئةو  دَلنيابن  دةكةين، 
بةثَيي  دةكةين.  ضاكى  دةكةينةوةو 
بةندةكانى جاإنامةى مافةكانى مرؤظ ء 

بةَلطةنامة نَيودةوَلةتييةكان.
بضَيتة  ئةوةى  دةوترَيت  رؤذنامة: 
ديكةى  حسابَيكى  ئيتر  ئاسايشةوة 
بؤ دةكرَيتء مةلةفي بؤ دةكرَيتةوةو 
ئةم  بؤضي  قورسة،  دةرةوةى  هاتنة 
دروستبووة،  خةَلك  الى  وَينةية 
كارمةندةكانتاندا  بةمامةَلةكردنى 

ضوونةتةوة لةو بارةيةوة؟
ئَيمة  نيية،  راست  مةسةلةية  ئةو   *
خةَلك  ئاسايشى  ئارامىء  خزمةتى  بؤ 
لة  بَيت  ثَيويست  ئــةوةى  كاردةكةين، 
دةكةين،  جَيبةجَيي  ئةمنى  رَيوشوَينى 
بوختانة  نــاإاســتء  ئــةوةيــان  ــةآلم  ب
ضوونة  ئاسايش  بَيتة  كةسَيك  كةهةر 
ئةوانةى  ديارة  بَيت.  قورس  دةرةوةى 
لةئاسايش كاردةكةن، هةموويان رؤَلةو 
لةثَيناو  ميللةتةنء  ئةم  تَيكؤشةرى 
تَيدةكؤشن  هاوآلتيياندا  ثاراستنى 
واتة  تَيكدةران،  بةتيرؤريستانء  دذ 
نةتةوةييء  ئةركَيكى  ئةركةكةيان 
جَيبةجَيكردنى  ئةركيان  نيشتمانيية، 

ياساو ثاراستنى سةروةرى ياساية.

حاكم قادر:  لةهةلَبذاردنــدا هـةر كةسَيك لـــة 
هيوا جةمالئاسايشء ثؤليس بَياليةنى لةدةستبدات، سزادةدرَيت

زؤرينة  ليستةكان  لة  كام  طرنطة  راستة 
كورسى  يان  دةهَينن، 
هةَلبذاردنةدا  لةم  باش 
ــةآلم  دةضــنــنــةوة، ب
لةوةش طرنطتر ئةوةية 
بةَلَينةكانى  كــآ  كــة 
دةباتة سةرء لةبةردةم 
ميللةتةكةيدا  ــواء  «خ

شةرمةزار نابَيت».
ضةند  ئةم  ــاوةى  م
ــــردوو  راب رؤذةى 
سةرجةم  كانديدةكانى 

لةسةرشان  زؤريـــان  ئةركى  ليستةكان 
اليةنى  بكةنء  بانطةشة  كة  ــةوةدا  ل بــوو، 
قسةدةكاتء  لةسةريان  ضؤن  بةرامبةريان 
ئةو  ئةطةرضى  هةَلياندةسةنطَينَيت،  ضؤن 
نةطرتةوةء  كانديدةكانى  هةموو  ماندوبوونة 
لةهةر اليةنَيك ذمارةيةك دةبينرانء دووبارة 
ئاماذةيةكى  ئةمة  ثَيدةضَيت  كة  دةبوونةوة، 
سةرةتايىء نزيك بَيت بةوةى كة ئةوانةى لة 
ثةرلةمانء  لة  نوَينةرمان  دةبنة  داهاتووشدا 
داكؤكيى  دَينء  داوكارييةكانمانةوة  بةدةنط 
هةَلسوإاوةكانى  هةر  بكةن،  مافةكانمان  لة 

ئَيستابن.
بةرنامةء  بآ  ليستةكان  لة  كــام  هيض 
ثرؤسةى  نةهاتنة  خــةَلــك  بــة  بةَلَيندان 
كةم  بةَلَينةكانيش  هةَلبذاردنةوة،  بانطةشةى 
زؤريشيان  بةشَيكى  جَيبةجَيكردنى  نةبوونء 
كاركردنء  بة  ثَيويستى  بةَلكو  نين،  ئاسان 
لةدواى  بؤية  دةبَيت،  زؤر  لةخؤبووردنى 
ئةركة  كانديدانة،  ئةو  ثةرلةمانى  ضوونة 
قورسةكةيان دةستثَيدةكات، كة بردنةسةرى 

بةَلَينةكانة.
بكةم،  ثَيشنيازَيك  ضةند  لَيرةوة  دةكرَيت 
داهاتوو،  لةثةرلةمانى  نوَينةرانمان  بؤ  هةم 
بةَلَينمان  كة  هــاوآلتــى  خؤمانى  بؤ  هــةم 
لةثةرلةمان،  نوَينةرانمان  بؤ  ــدراوة:  ــَي ث
لةماوةى  كة  ثالتفؤرمةى  ئةو  هةريةكةيان 
لةطةأل  بــةردةوام  رابـــردوودا  مانطى  يةك 
دةخوَيندةوة،  خةَلكي  بؤ  دةيطَيإاء  خؤيدا 
بةردةوام  داهاتوودا  ساَلى  ضوار  لةماوةى 
لةبةردةستيدا بَيتء جَيبةجَيى بكات، ثَيويستة 
هةريةكةيان  كة  ثةرلةمان،  لة  نوَينةرةكانمان 
يان ضةند دانةيةكيان نوَينةرى ناوضةيةكن، لة 
ناوضةكةى خؤياندا نووسينطةيةك بكةنةوة بؤ 
ئةوانةى  لة خةَلك وةك  بةردةوام  طوَيطرتنى 
كةس  نةكةن،  نا)  (هةموويان  دووةم  خولى 
نةيدةناسين، دةبَيت باش بزانن كة ئَيوة دةضنة 
لة  هةيةء  حةسانةتان  كوردستان  ثةرلةمانى 
مرؤظ  دةستى  لة  نةبَيت  ئيالهيى  قــةدةرى 
بةوثةإى  فإَيبدةنء  ترس  بؤية  ثارَيزراون، 
مافةكانمان  لة  بةرطريى  بةخؤبوونةوة  بإوا 
بكةن، ئةطينا بزانن كة ضوارساَلى ديكة نزيكةء 

ساَلى ئَيستا بةرى كورتة.
كة  نةضَيت  بيريان  نوَينةرانمان  بؤئةوةى 
حةقواية  هةَلبذَيردراون،  خةَلكةوة  لةاليةن 
بةردةوام  مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
ئاسك  رَيكخراوى  (كة  بكةن،  ضاودَيرييان 
راثؤرتى  فيعلى  بة  رابردوودا  ضوارساَلى  لة 
بآلوكردةوة)،  ضاودَيريكردن  لةسةر  خؤى 
بةآلم رَيكخراوَيك رةنطة نةتوانَيت بة ورديى 
ئةو  بؤية  بكةوَيت،  بةَلَينةكان  هةموو  فرياى 
كؤمةَلطةى  بةناوى  كة  رَيكخراوةى  هةزاران 
كةسانى  لة  لةشكرَيك  هةيةء  مةدةنييةوة 
بةتوانا كاريان تَيدا دةكةن، ثَيويستة ئةو رؤَلة 

بؤ خةَلك ببينن.
بةَلَينانةى  ئةم  خؤى  خةَلك  ثَيويستيشة 
لةبيرنةضَيتةوةء بؤ هةموو بةَلَينةكان بةردةم 
ثةرلةمان  لة  نوَينةرةكانيان  حكومةت بطرنء 
هةراسان بكةن، ئةطةر بةدةنطيانةوة نةضوون 

يان بةَلَينةكانيان لةبيركرد.
ثةرلةمانى  لة  نوَينةرانمان  ئةركى  كةواتة 
رابردوو،  خولى  دوو  لة  قورسترة  داهاتوودا 
جــيــاواز  رةنــطــى  ـــطء  دةن كــة  بةتايبةت 
زؤرةوة  كاريطةريى  باشء  بةشَيوازَيكى 
ضاوةإَيدةكرَيت  وا  كة  مةيدان،  هاتوونة 
ببَيتة  سَييةم)   (خولى  ثةرلةمان  خولةى  ئةم 
وةك  درةوشاوةء  رؤشنطةرء  ثةرلةمانَيكى 
هةموو  هــةَلــبــذاردن  بانطةشةى  رؤذانــى 

دانيشتنةكان طةرموطوإ بَيت.

سةرةتاى ئةركة 
قورسةكة

ثةرلةمانتارَيكى هؤلَةندى: كوردستان ثَيويستي بة ئؤثؤزسيـــــــــؤنة بؤئةوةي حكومةتةكةى تةمةأل نةبَيت 
طرفتي  طرفتانة،  لةو  طرفت  طرنطترين 
بوو  مةغريبييةكان  كؤضبةرة  تاواني 

لةو وآلتة. 
رةوشى  لَيكضوونى  بة  سةبارةت 
كوردستان لةئَيستادا لةطةأل سةردةمى 
دةركةوتنى فؤرتاين لة هؤَلةندة، ظؤلط 
فؤنتاين  كارةكانى  بة  ئاماذةى  تةنيا 
كردو وتى: «ئةوةي لة هؤَلةندا روويدا 
تينوي  خــةَلــك  ئــةوكــات  ــوو  ــةوةب ئ
مستةر  بوو،  نوآ  سةركردايةتييةكي 
خةَلكةوة  لة  زؤرَيك  بةالي  فؤرتاين 
خةَلك  ضونكة  بوو،  سةركردةية  ئةو 
بَيزاربووبوونء  ديكة  ثارتةكاني  لة 
متمانةيان الي خةَلك نةمابوو. مستةر 
ضارةسةركردني  بةَلَيني  فؤرتاين 
دا،  دةنطدةران  بة  مةسةلةيةكي  ضةند 
وةكو  بوو  طرنط  زؤر  بةاليانةوة  كة 
مةسةلةي  يــان  تـــاوان،  مةسةلةي 

كؤضبةران لة هؤَلةندا».
مستةر  ضيرؤكي  كــة  كةسَيك 
فؤرتاين دةبيستَيت، رةنطة يةكسةر بير 
هؤَلةندا  باشة خةَلكي  كة  لةوةبكاتةوة 
خةباتطَيإةكاني  كؤنة  ثارتة  ضؤن 
نةناسراو  كةسَيكي  بؤ  هؤَلةندايان 
ض  هؤَلةندا  خةَلكي  دةبَيت  ــا،  وةالن
حيزبايةتي  ئايدؤلؤذياو  لة  شتَيكيان 

بةالوة طرنطتر بووبَيت؟
ــردوودا  راب «لة  دةَلَيت:  د.ظؤَلك 
ثارتي  بة  دةنطي  باثيرت  كاتَيك 
باوكيشت  داوة،  ديموكرات  سؤسيال 
داوةو  ديموكرات  سؤسيال  بة  دةنطي 
سؤسيال  بــة  ــط  دةن ــؤش  ت دةبــَيــت 
ئيدي  طؤإا،  ئةمة  بدةيت،  ديموكرات 
طرنطتر  بــةالوة  خؤي  ذياني  خةَلك 
بوو، وةك لة ئايدؤلؤذياو حيزبايةتي، 
دواي  بةتايبةتي  طؤإا،  ذيان  ضونكة 

جياوازيية  سارد،  جةنطي  كؤتاييهاتني 
ئيتر  لةناوضوون.  ئايدؤلؤذييةكان 
بؤ  طــؤإي.  خؤيان  مَيشكي  خةَلكي 
بة  دةنطيان  ئةمجارة  ئةطةر  نموونة 
جاري  دابَيت،  ديموكرات  سؤسيال 
ديموكرات  ليبراأل  بة  دةنط  داهاتوو 
هةَلبذاردنَيكي  لة  رةنطة  دةدةنء 
مستةر  ثارتةكةي  بة  دةنط  ديكةدا 
مةسيحي  ــي  ــارت ث ــان  ي فــؤرتــايــن 

ديموكرات بدةن».
بةوة  ثةرلةمان  لَيرة  زؤرجــار 
نوَينةري  كــة  تؤمةتباردةكرَيت، 
زياتر  نييةو  خةَلك  راستةقينةي 
جَيبةجَيكاري بإياري مةكتةب سياسي 
نةيتوانيوة  ئَيستا  تا  بؤية  حيزبةكانة، 
وةزيرَيكيش  لة  متمانة  تةنانةت 

وةربطرَيتةوة.
جار  دةَلَيت:  ظؤَلك  دكتؤر  بةآلم، 

لة  متمانةي  ئَيمة  ثةرلةماني  هةبووة 
سةرؤكي حكومةت وةرطرتووةتةوةو 
حـــكـــومـــةتـــي بــــةتــــةواوةتــــي 
ئةو  نموونة  بؤ  هةَلوةشاندووةتةوة. 
بآلوكردنةوةي  دواينجار  دةَلــَيــت: 
ــي  ــان رووداوةك لةسةر  راثؤرتَيك 
لة  نيتزا  سيبلي  ئــارامــي  نــاوضــةي 
ثةرلةماني  ئةوةي  هؤي  بووة  بؤسنا 
حكومةت  كابينةي  تةواوي  هؤَلةندا 

هةَلبووةشَينَيتةوة.
لة  دةبَيت  «ثَيمواية،  دةَلَيت:  ثاشان 
كابينةي هةموو حكومةتَيكدا وةزيرَيك 
ياخود جَيطري وةزيرَيك دةست لةكار 
بكَيشَيتةوة، لةبةرئةوةي ئةو بةرثرسة 
لةدةستدةداتء  ثةرلةمان  متمانةي 
بكات  هــةســت  ثــةرلــةمــان  كاتَيك 
ناكات،  كارةكاني  بةباشي  وةزيرَيك 

ئةوا ثؤستةكةي لَيدةسَينَيتةوة».



ثشتيوان سةعدولَآل

كوردستان  لة  ضاك  ناوةندى  بةرثرسى 
تؤمةتبارة  لة  يةكَيك  بة  خةزرةجى  نــزار 
دادةنَيتء  كيمياباران  ئةنفالء  سةرةكييةكانى 
كوردء  سياسى  سةركردايةتى  ئةطةر  دةَلَيت: 
خةزرةجى  ثَييانواية  عَيراق  دةسةآلتدارانى 
لة  بؤ  بَيتاوانة،   نيشتمانثةروةرةو  كةسَيكى 
ياسا شاردوويانةتةوةو نايخةنة بةردةم دادطا.

كة  رؤذنامة  الى  بةَلطانةى  ئةو  بةثَيى 
هةريةك لة ( جةالل تاَلةبانى، فوئاد مةعسوم، 
نزار خةزرةجى،  بؤ  ثاكانةيان  ميرانى)  دَلشاد 
سووثاى  ئةركانى  ثَيشووى  ســةرؤكــى 
نيشتمانثةروةر  كةسَيكى  بة  كردووةو  عَيراق 

وةسفيانكردووة.
ــى، كــة لــة ســةردةمــى  ــةزرةج نـــزار خ
طةلى  كيميابارانى  ئةنفالء  هةَلمةتةكانى 
عَيراق  سوثاى  ئةركانى  سةرؤكى  كــورددا 
بووة، لة كؤتايى نةوةدةكاندا لة عَيراق هةآلتء 
ساَلى  لة  ــرء  دوات كوردستانء  روويكردة 
دادطا  رةوانــةى  دانيمارك  وآلتى  لة   (٢٠٠١)

كراو لة ئَيستاشدا لة دةرةوةى عَيراقة.
ناوةندى  بةرثرسى  محةمةد،  عومةر 
جينؤسايدى  ئةنفالكردنء  بة  دذ  هةَلةبجة 
رايطةياند:  كوردستان  لة  (ضاك)  كورد  طةلى 
دةست  كة  بةدواداضوونانةى  ئةو  بةثَيى 
ناوةندةكةمان كةوتووةو بةثَيى بةَلطةنامةكان، 
تاوانةكانء  ــاآلى  ب ــاى  دادط جطةلةوةش  
دةستطيركردنيان  فةرمانى  دانيمارك  دادطاى 
بؤ دةركردووة،  نزار خةزرةجى كة لة كاتى 
سةرؤكى  كورددا  جينؤسايدى  هةَلمةتةكانى 
«تؤمةتبارَيكى  بوو،  عَيراق  سوثاى  ئةركانى 
سزا  دادطاو  بدرَيتة  دةبَيت  تاوانانةيةو  ئةو 

بدرَيت».
بةَلطةنامانةى دةست رؤذنامة  ئةو  بةثَيى 
ثاكانة  كورد  بةرثرسَيكى  ضةند  كةوتوون، 
بَيتاوانى  كةسَيكى  بة  دةكةنء  خةزرةجى  بؤ 
هةنطاوةى  ئةو  محةمةد  عومةر  دادةنَين، 
بة  دةكــاتء  مةحكوم  كــورد  بةرثرسانى 
ثَيضةوانةى هةموو بةها ئينسانىء ياساييةكانى 
وةسفدةكاتء دةَلَيت: «هةر كوردَيك ئةطةر لة 
هةر ثلةوثايةيةكدا بَيت ثاكانة بؤ خةزرةجىء 
كارَيكى  ئةوة  بكات،  ديكة  تؤمةتبارةكانى 

خراثةو ثَيضةوانةى بةها نيشتمانييةكانةو ئَيمة 
قوربانييان،  ثَيضةوانةى هةستء شعورى  بة 
دةكةينء  تةماشيان  زيــنــدوون  ئــةوانــةى 
كة  قوربانييانةى  ئةو  بةهاى  بةثَيضةوانةى 
ئةو  بةعسء  رذَيمى  سياسةتى  بةهؤى 
ئةفسةرة ثاية بةرزانةوة قوربانييانداوة، بؤية 
بةكارَيكى  دةكةينء  مةحكوم  هةنطاوة  ئةو 
زؤر ناياسايى دادةنَيين، ضى سةرؤك كؤمار 
بةندى  بةثَيى  ديكة  بةرثرسَيكى  هةر  يان 
نَيودةوَلةتى  دادطاى  ثةيماننامةى  ضوارةمى 
ئةو  داَلــدةى  نيية  بؤي  دةسةآلتدارَيك  هيض 
جؤرة تؤمةتبارانة بداتء ثاكانةيان بؤ بكات، 
«ضونكة  بكات،  سووك  بؤ  تاوانةكانيان  يان 
خةزرةجىء  ــزار  ن تاوانانةى  جــؤرة  ئــةم 
نائاسايينء دةضنة  تاوانى  كةسانى وةك ئةو 
هةركةسَيك  جينؤسايدةوةء  تاوانى  خانةى 
ثاكانةيان بؤ بكاتء ثةنايان بداتء ثَيضةوانةى 

بةرنامةكانى مافى مرؤظء دادطاية».
هةروةك بة بإواى ئةو ئةوة طةلى كورد 
ئةوةى  بؤ  بطةإَيت  بةَلطةدا  ــةدواى  ب نيية 
خةزرةجىء  دةبَيت  بةَلكو  بكات،  تاوانبارى 
بَيتاوانى  دادطاء  بةردةم  بَينة  ديكة   ئةوانى 

خؤيان بسةلمَينن.
لةوة  باس  نامةكةيدا  لة  تاَلةبانى  جةالل 
عَيراقييةكى  خةزرةجى  نــزار  كة  ــات،  دةك
نيشتمانثةروةر بووة، بةرثرسةكةى ناوةندى 
لؤذيكى  بة  «رةنطة  وتى:  لةوبارةيةوة  ضاك، 
ئةو دةسةآلتدارانةى كة ثاكانة بؤ تؤمةتباران 
دةكةن، واتا ئةو ئةفسةرانةى سوثاى عَيراق 
كة بةشدارييان لة تاوانى ئةنفالء كيميابارانى 
كورددا كردووة، خةَلكانَيكى نيشتمانين، كةواتة 
ئةوانةى كة ئةنفالكراونء كوذراون خةَلكانَيكى 
كة  خيانةتكارن،  خةَلكانَيكى  نيشتمانينء  نا 
لؤذيكى  هةمان  دووبارةكردنةوةى  ئةمةش 

رذَيمى بةعسة».
سةركردايةتى  «ئةطةر  وتيشى:  هةروةها 
عَيراق  دةســةآلتــدارانــى  ــوردء  ك سياسى 
شةريفء  ثياوَيكى  خةزرةجى  ثَييانواية 
بَيتاوانة  نيشتمانثةروةرو  كةسَيكى  بةإَيزةء 
بؤ نايهَيننةوة بؤ عَيراقء نايدةنة دةست دادطا، 
من ئةو ثرسيارةيان لَيدةكةم، بؤ خةزرةجيان 
لة ياسا شاردووةتةوةو نايخةنة بةردةم دادطا، 

تا لة دادطا بةثَيى ياسا داكؤكى لَي بكةن».
بةرثرسى  ميرانى،  دَلشاد  نامةكةى  لة 

ثةيوةندييةكانى ثارتييدا ناوبراو هَيرشدةكاتة 
ــةسء اليــةنــانــةى كــة داواى  ــةو ك ســةر ئ
تَييدا  كردووةو  خةزرةجييان  دادطاييكردنى 
ئةم  واية  بإوامان  تةواويى  بة  «ئَيمة  هاتووة: 
جةنةراأل  سومعةى  الوازكردنى  بؤ  كةمثةينة 

خةزرةجييةو دةستى رذَيمى سةدامة».
دةكات،  ئةوة  بؤ  ئاماذة  محةمةد،  عومةر 
كةسى  كــام  كوردستان  ــدارانــى  دةســةآلت
دَلسؤزو نيشتمانثةروةريان بةدةستى رذَيمء 
ضاكء  ناوةندى  تةنانةت  نةزانيوة،  بَيطانة 
كة  تَيكؤشةرةى  ئةو  ديبةطةيى  دةرسيم 
بة  دادطا  بةردةم  بردووةتة  خةزرةجى  نزار 
نؤكةرى بةعسيان دانا، بؤية هيض غةريب نيية 
نؤكةر  بة  دةنطانة  ئةو  كورد  دةسةآلتدارانى 
سامةإايىء  وةفيق  دةكةن   داوا  كة  دابنَين، 
خةزرةجىء تاوانبارانى ئةنفالء موستةشارو 

جاشة كوردةكان ببرَينة بةردةم دادطاكان.
بةشَيك  تائَيستا  بةداخةوة  راشيطةياند: 
تؤمةتبارانى  داَلدةى  كورد  دةسةآلتدارانى  لة 
بؤ  ثاكانةيان  داوةو  كورديان  جينؤسايدى 
هةستء  طوَيبدةنة  ئةوةى  بةبَي  كــردوون، 

شعورى كةسوكارى قوربانييان.
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«ئةطةر سةركردايةتى سياسى كورد ثيَيواية خةزرةجى 
كةسَيكى بيَتاوانة، بؤ لة ياسا شاردوويانةتةوة؟»

بةدواداضوون

نامؤ عةبدولَآل

ثةرلةمانتارَيكي بةئةزمووني هؤَلةنداء 
وآلت  ضةندين  ثةرلةماني  راوَيذكاري 
بووة، لةوانة عَيراق.  ساَلي (١٩٩١) دواي 
تةواوبووني شةإي كةنداو بؤ يةكةمجار 
سةرداني كوردستاني كردووة، دووجاري 
كردووة،  كوردستاني  سةرداني  ديكةش 
لة يةكةمياندا، ساَلي (٢٠٠٦) بانطهَيشتكرا 
ثةرلةمانةكاني  ــدام  ــةن ئ بــة  ــة  وان تــا 
ئةوةي  لةبارةي  بَلَيتةوة،  كوردستان 
ضؤن مامةَلة لةطةأل ميديادا بكةن. ئةمساأل 
كوردستاني  سةرداني  سَييةمجار  بؤ 
سةرنجء  رؤذنامةدا  لةديدارَيكي  كردو 
كوردستانء  لةبارةي  خؤي  تَيبينييةكاني 
طرنطي  ء  داهاتوو  ثةرلةماني  ــي  رؤَل

ئؤثؤزسيؤن خستةإوو.

بةرثرسي  ئَيستا  كة  ظؤَلك،  خَيغت 
ثةرلةمان  لة  بازرطانيية  ليذنةي ذووري 
هؤَلةندا،  رؤذئــــاواي  ــووري  ــاك ب بــؤ 
ناتوانَيت خةياَلبكات وآلتَيك ديموكراسي 
تَيدا  ئؤثؤزسيؤني  ثةرلةمانةكةي  بَيتء 
نةبَيت، لة وةآلمي ثرسيارَيكي رؤذنامةدا 
بؤ  طرنطة  تاضةند  ئؤثؤزسيؤن  ئايا  كة 
زؤر  «ئؤثؤزسيؤن  وتي:  كوردستان، 
حكومةتةكةى  ناهَيَلَيت  ضونكة  طرنطة، 

تةمبةأل بَيت».
ثارتَيكي  ضةند  «ئَيمة  دةَلَيت:  ظؤَلك 
كة  ثةرلةمان  لة  هةية  ئؤثؤزسيؤنمان 
كاريطةرييةش  ئةو  كاريطةرن.  زؤر 
ئؤثؤزسيؤنن  ئةمإؤ  ئةوانةي  كة  ئةوةية 
داهــاتــوودا  هةَلبذاردني  لة  لةوانةية 
حكومةت  بؤية  ثَيكبهَينن،  حكومةت 
هةميشة زؤر بةجدي اليةني ئؤثؤزسيؤن 

وةردةطرَيت».

بَياليةن،  كةسَيكي  ــو  وةك ظــؤَلــك، 
زؤر  سةرنجي  نةيدةويست  هةرضةندة 
هةستيارةي  بــارودؤخــة  ئــةم  لةسةر 

نةيتواني  ــةآلم  ب بـــدات،  كــوردســتــان 
ئةم  بؤ  بشارَيتةوة  خؤي  خؤشحاَلي 
رؤذي  كة  كوردستان  هةَلبذاردنةي 

شةممة (٧/٢٥)ى داهاتوو ئةنجامدةدرَيت. 
سةرنجي  ـــي  ـــةوردي «ب ـــي:  وت ئـــةو 
رؤذنامةكان لةوبارةيةوة دةخوَينمةوة.»

ئةمساَلى  هةَلبذاردنةكاني  لةكاتَيكدا 
ــةي  زؤرب ــةي  وت بةثَيي  كــوردســتــان 
هةَلبذاردنةكاني  لة  جياوازة  ضاودَيران 
نوآ  ليستَيكي  بةوةي  رابردوو،  ساآلني 
طؤإانء  ليستي  بةناوي  سةريهةَلداوة 
ئَيستاي  سياسي  سيستمي  تةحةداي 
كوردستان دةكات، كة دوو بنةماَلة باَليان 

بةسةردا كَيشاوة.
رووداوَيكي  لةمةوبةر  ساَلَيك  ضةند 
هؤَلةندا  لة  شَيوةية  لةم  تــاإادةيــةك 
مستةر  بةناوي  نوآ،  كةسَيكي  روويدا. 
ئؤثؤزسيؤنَيكي  وةكو  ثإ  لة  فؤرتاين، 
كؤمةَلَيك  بؤ  وةآلمي  سةريهةَلدا.  بةهَيز 
خستةإوو،  هؤَلةندا  سةرةكي  طرفتي 
كة  ضارةسةركردنيدان  بةَلَيني  هةروةها 

ثةرلةمانتارَيكى هؤلَةندى: كوردستان ثَيويستي بة ئؤثؤزسيـــــــــؤنة بؤئةوةي حكومةتةكةى تةمةأل نةبَيت 

شاآلو فةتاح

كشانةوةى  ـــةدواى  ل يةكةمجار  بؤ 
هَيزةكانى ئةمريكا لة شارو شارؤضكةكانى 
ئةمريكاى  سةردانى  ماليكى  نورى  عَيراق، 
كردو لةطةأل باراك ئؤباماى سةرؤكى ئةمريكا 
كة  دةيانةوَيت  ئةمريكا  عَيراقء  كؤبووةوة. 
ثةيوةنديية ناسةربازييةكانيان بةشَيوةيةكى 
تَيبينى  ــةوةى  ئ بــةآلم  ثيشانبدةن،  باش 
داواكارييةكانى  سةردانةشدا  لةم  دةكرَيت، 
لَيكجياوازبوون،  زؤر  ماليكى  ئؤباماو 
لةسةر  قسة  دووبارة  ئةمريكا  بةرثرسانى 
ناوخؤييةكانى  ثةيوةنديية  «باشتركردنى 
لة  سياسى  ثرؤسةى  ثَيشخستنى  عَيراقء 
عَيراق  بةرثرسانى  بةآلم  دةكةن»،  عَيراقدا 
ــةن كة ئــةم ســةردانــةى  ــةوة دةك بــاس ل
ثةيوةنديية  ثَيشخستنى  ــؤ  «ب ماليكى 
واشنتؤنة»  بةغداو  نَيوان  ئابوورييةكانى 
هةر دواى كؤبوونةوة لةطةأل ئؤباما، ماليكى 
ئامادةى كؤنفرانسى بةرهةمهَينان دةبَيت لة 

وةزارةتى بازرطانى ئةمريكا. 
ناكؤكى  بوونى  ماليكى  سةردانةى  ئةم 
عَيراق  ئةمريكاو  نَيوان  ثةيوةندييةكانى  لة 
دةيةوَيت  ماليكى  بةياندةكات،  ــارة  دووب
لة  زياتر  اليةنةكان  دوو  ثةيوةنديية 

بةرهةمهَينانء  ئابوورىء  ضوارضَيوةى 
ــدارةى  ــي ـــةآلم ئ ثــةروةردةيــيــدابــن، ب
ئيدارةى  ئةوةى  لةسةر  سوورة  ئةمريكا 
لةسةر  جةخت  زياتر  ثَيويستة  ماليكى 
عَيراقداء  لة  ثَيشخستنى ثرؤسةى سياسي 
بكات، حكومةتى  نيشتمانى  ئاشتبوونةوةى 
ئةوةى  جارَيك  لة  زياتر  بؤ  عَيراقيش 
ناوخؤيينء  كَيشانة  ئةو  راطةياندووة، 
تةدةخوليان  نيية  بؤى  دةرةكى  وآلتَيكى 

تَيدابكات. 
عةلى دةباغ، وتةبَيذى فةرمى حكومةتى 
عَيراق رايطةياند: «ئةم سةردانة زؤر طرنطة، 
ضوارضَيوةيةكى  دانانى  هةوَلى  ضونكة 
مةدةنيية نةك سةربازى بؤ ثةيوةندييةكانى 
لة  ثَيشترو  ئةمريكا»،  عــَيــراقء  نَيوان 
سةرؤكى  جَيطرى  بايدنى  ثالنى  وةآلمى 
نيشتمانى  ئاشتبوونةوةى  بؤ  ئةمريكا 
«ئةو  ثيشانداو وتى:  ناإةزايى خؤى  دةباغ 
زؤر  عَيراق  حكومةتى  ناوخؤيينء  كَيشانة 
ناإازيية لة دةستَيوةردانى هةر دةوَلةتَيكى 

دةرةكى».
نورى  راوَيــذكــارى  موسةوى،  عةلى 
سةردانةكةوة  ئامانجى  بارةى  لة  ماليكى، 
ئةم  راطةياند،  ثرَيسى  فرانس  ئاذانسى  بة 
سةردانة «هةلَيكة بؤ ثَيشخستنى طفتوطؤكان 

ثيشةسازيىء  ــوورىء  ــاب ئ بـــوارى  لــة 
جؤرَيك  هيض  بة  موسةوى  ثةروةدةييدا»، 
باس لة ثرؤسةى ئاشتبوونةوةى نيشتمانى 
يان كَيشةكانى نَيوان كوردو شيعةو سوننة 

ناكات. 
عَيراق  حكومةتى  طشتيى  بةشَيوةيةكى 
ثَيشخستنى  ئةمنييةكانء  كَيشة  باسى 
ئةم  ناكات،  عَيراقدا  لة  سياسى  ثرؤسةى 
دةستثَيكردنى  سةرةتاى  بة  سةردانةش 
وآلتى  دوو  نَيوان  دوواليةنةى  ثةيوةندى 

سةربةخؤ دادةنَيت. 
ئةمريكا  ئيدارةى  ديكةوة،  لةاليةكى 
سةر  بخاتة  تةركيز  ــت  دةيــةوَي هَيشتا 
بارى  سياسىء  ثرؤسةى  ثَيشخستنى 
ئةمنى عَيراقء ضارةسةركردنى كَيشةكانى 

نَيوان كوردو سوننةو شيعة. 
رؤذنامةى الس ظَيطاس سةنى ئةمريكى 
خاويى  لة  ئةمريكا  «ترسى  رايطةياند: 
ئاشتبوونةوةى  سياسىء  ثــرؤســةى 
كؤنترؤَلى  ئةمةش  عَيراقة،  نيشتمانى 
طفتوطؤكانى نَيوان ماليكىء ئؤباما دةكات». 
رؤذنامةوانى  سكرتَيرى  طيبسى  رؤبَيرت 
كؤشكى سثى لة بارةى باسكردنى ثرؤسةى 
ئاشتةوايى لة عَيراقدا وتى: «بَيطومانم ئةوة 

بةشي زؤرى طفتوطؤكان داطيردةكات». 

ئؤباما  ثَييانواية،  سياسى  ضاودَيرانى 
كَيشة  سةر  تةركيزدةخاتةوة  ــارة  دووب
ناوخؤييةكانى عَيراقء باس لة ثَيشخستنى 
سةعد  دةكات،  عَيراق  سياسى  ثرؤسةى 
زانكؤى  لة  سياسى  شيكاروانى  ئةلهادى، 
بةغدا، وتى: «ماليكى داوا لة ئيدارةى ئؤباما 
حكومةتى  سةر  بخاتة  فشار  كة  دةكــات 
هةرَيم تا ضارةسةرَيك بؤ كَيشةكانى نَيوان 

هةرَيمء بةغدا بدؤزنةوة». 
نَيوان  طفتوطؤكانى  ــةبــارةى  ل هــةر 
بة  ئةمريكا  بةرثرسَيكى  ئؤباما،  ماليكىء 
راطةياند:  رؤيتةرزى  هةواَلى  ئاذانسى 
ضى  ناَلَيين  عَيراق  «بة  طفتوطؤكاندا  لة  كة 
بةهَيزكردنى  لةسةر  «قسة  بةَلكو  بكات»، 
عَيراق  لةطةأل  درَيذخايةن  ثةيوةندييةكى 
دةكةين»، بةآلم ئةم بةرثرسة بَيئاطايى خؤى 
طفتوطؤ  ئؤباما  ئيدارةى  لةوةى  دةربإى 
دةربارةى ئاشتبوونةوةى نيشتمانى دةكات 

يان نا.
ناوخؤييةكانى  كَيشة  ترسى  بارةى  لة 
لة  ئةمريكى  تايمى  طــؤظــارى  ــراق،  ــَي ع
«بؤضى  ناونيشانى  لةذَير  راثؤرتَيكدا 
ــت بــوتــرَيــت شـــةإى نــاوخــؤى  ــرَي دةك
بة  عةرةبداية»،  كوردو  لةنَيوان  داهاتوو 
ئاستى  بةرزبوونةوةى  لة  باس  درَيذيى 

لةنَيوان ناوةندو هةرَيمدا لةسةر  كَيشةكان 
بةتايبةت  دةكــات،  جَيناكؤكةكان  ناوضة 
نةوت  بؤ  كَيشةكة  تايم هؤكارى  كةركوك. 
نةوتَيكى  بوونى  ثَييواية،  دةطةإَينَيتةوةء 
زؤر لةو ناوضانة واى لة هةردووال كردووة 

كة سازشنةكةن لةسةر ئةو ناوضانة. 
جَيطرى  بايدنى  جؤزَيف  سةردانى  دوا 
سةرؤكى ئةمريكاش بؤ فشارخستنة سةر 
طشت اليةنة عَيراقييةكان بوو بؤ ثَيشخستنى 
ئاشتبوونةوةى  سياسىء  ثــرؤســةى 
نيشتمانى. بة جؤرَيك لة طفتوطؤكانى نَيوان 
لة  باس  عَيراقييةكاندا  سةركردة  بايدنء 
ئاشتكردنةوةى بةعسييةكانء فشارخستنة 

سةر كوردةكان كراوة. 
لةنَيوان  هةية  جياوازي  دةبينرَيت  وةك 
رؤَلى  لةسةر  ئةمريكا  عَيراقء  داواكانى 
ثةيوةندييةكانى  ــراقء  ــَي ع حكومةتى 
عَيراق  حكومةتى  عَيراق،  ئةمريكاو  نَيوان 
وآلتى  دوو  وةك  ثةيوةندييةكان  دةيةوَيت 
سةربةخؤبَيت، ثةيوةندييةكان بضنة ئاستى 
هاوثةيمانَيتيةكى بةهَيزى بوارى ئابوورىء 
ئؤباما  ئيدارةى  بةآلم  ثةروةردةييةوة، 
هَيشتا دةيةوَيت رؤَلى «برا طةورة» ببينَيت لة 
عَيراقداو فشاربخاتة سةر حكومةتى عَيراق 

بؤ ضارةسةركردنى كَيشة ناوخؤييةكان.

ماليكىء ئؤباما، ئاش لة خةيالََيكء ئاشةوان لة خةيالََيك

خَيغت ظؤلك
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ئازاد قةزاز
طؤأان بزووتنةوةيةكى سياسيية، ثَيويستة لة داهاتووشــــــدا ببيَتة طشتطيرو هةموو بوارةكانى ذيان بطريَتةوة

سي   (٣٠) نزيكةي  هاتووة،  قورئاندا  لة 
ئايةتانةدا  ئةو  هةموو  لة  دةبَيت.  جار 
ئةوة دةطةيةنَيت، كة ضؤن هةميشة باوان 
ئةمةشيان  رَيطرن.  طؤإاندا  لةبةردةم 
ناهوشيارنء   يةكةم  كة  دَيت  لــةوةوة 
طؤإان  بة  بةرذةوةندييان  دووةميش 
ئةوةية  بيانووةكانيشيان  تَيكدةضَيت. 
ديوةو  هةروا  خؤيان  باواني  ئةوان  كة 
رَيبازةي  ئةو  لةسةر  هةردةيانةوَيت 
ديقةت  جوان  ئةطةر  بمَيننةوة.  باوانيان 
لةم ئايةتة بطريت، لةو بؤضوونةم باشتر 
بَلَيت:  دةيةوَيت  ئايةتة  ئةم  تَيدةطةيت. 
لةسةر  دةيانةوَيت  مةسرةفطةراكانن  كة 
ئةمإؤكة  كة  بمَيننةوة،  باوانيان  رَيبازي 
بةكاردةهَينرَيت:  بؤ  طةندةَلي  زاراوةي 
من  قرية  في  قبلك  من  ماارسلنا  (وكذالك 
على  ءاباءنا  اناوجدنا  مترفوها  قال  اال  نذير 
زخرف- ــ  مقتدون  ءاثارهم  على  وانا  امة 

٢٣)ة 
ــةوةش  ئ ــان  قــورئ هةمانكاتدا  لــة 
لة  ئَيوة  ئةطةر  كة  دووثاتدةكاتةوة، 
دي  قةومَيكي  ــةوا  ئ البــدةن  إاستي 
ناضن:  ئَيوة  لة  كة  دةطرنةوة  شوَينتان 
ال  ثم  غيركم  قوما  يستبدل  تتولوا  (وان 

يكون أمثالكم ــ محمد-٣٨)ة
محةمةد  ثَيغةمبةر  بؤضوونةدا  لةم 
كة  باوانةي  ئةنتي  ئةو  دةبَيتة  (د.خ) 
بةرةو  قؤناغَيكةوة  لة  عةرةب  نةتةوةي 
دةتوانين  كة  ــات،  دةب ديكة  قؤناغَيكي 
لة  بوو  مةزن  وةرضةرخانَيكي  بَلَيين 
ئةم  بَلَيين  ناشتوانين  عةرةبدا.  مَيذووي 
عةقيدةدا  ئاستي  لة  تةنيا  طؤإانكاريية 
بووة، واتة لة فرة خواييةوة بؤ يةكخوايي، 
ئابووريشي  سياسةتء  بةَلكو  نةخَير، 
هاتووة.  بةسةردا  طؤإانيان  تَيوةطالوةو 
هةروةك طؤإاني ئايين، طؤإاني سياسي 
لَيدةكةوَيتةوة، دةشَي طؤإاني سياسيش 

طؤإاني ئاييني لَيبكةوَيتةوة. 
بزاظي  ئايا  كةواتة،  رؤذنــامــة: 

ئةنتي  كوردستان،  ئَيستاى   طؤإاني 
ئةم  رابةري  لَيدةكةوَيتةوة؟  باواني 
ئةنتي  خةسَلةتانةي  ئةو  طؤإانة 
ئةو  ئةطةر  لةخؤطرتووة؟  باواني 
ئةنتي  ض  تَيداية،  خةسَلةتانةي 

باوانَيك جَيبةجَي دةكات؟
* هةرضةندة لة نزيكةوة نةوشيروان 
جارَيكيش  تاقة  بؤ  ناناسمء  مستةفا 
بؤية  نــةدواوم،  لةطةَليدا  نةمبينيوةو 
بةإَيزة  ئةو  كةسَيتي  بتوانم  سةختة 
بناسَينمء هةَليسةنطَينم. بةآلم هةوَلدةدةم 
شتَيك  دةربــارةي  بَيت  دووريشةوة  لة 
نزيكةوة  لة  كة  كةسانةش  ئةو  بَلَيم، 
لةو  بدةنء  يارمةتيم  دةتوانن  دةيناسن، 

هةآلنةي كردوومة، راستم بكةنةوة.
بثرسين،  دةبَيت  ئةوةية  شت  يةكةم 
بةسةردا  طؤإاني  نةوشيروان خؤي  ئايا 
لة سةردةمي  ئةطةر  دةَلَيم  هاتووة؟، من 
شاخيشةوة نةبووبَيت، ئةوا هةذدة ساأل 
بةسةر  طــؤإان  كةسَيك  كة  نيية  كةم 
جارَيكيش  ضةند  بَيت.  بؤضوونيدا  هزرو 
لة  مستةفا  نةوشيروان  كة  بيستوومانة 
حيزبةكةي تؤراوةو لة ئةداي حيزبةكةي 
هةذدة  لةو  ديارة  دةربإيوة.  ناإةزايي 
طؤإان  كتووثإي  ضةشنَيكي  بة  ساَلةداو 
ناإازي  كة  هةر  تا  نايةت،  ئةودا  بةسةر 
لــةوان  سةرلةبةر  ــة  واي ماناي  ــوو،  ب
هةروا  مرؤظ  نيية  ئاسان  جيادةبَيتةوة. 
بإيارَيك  بتوانَيت  ــك  إؤذَي شــةوو  بة 
ئةو دؤستء  لة هةموو  بدات كة دةست 
لةنيو  زياتر  كة  بــةردات،  هاوإَييانةي 
ئةمة  كردبَيت.  دروستي  دةبَيت  سةدة 
دةسةآلتَيك  لة  ــت  دةس ــةوةي  ل جطة 
سةدةية  نيو  نزيكةي  كة  هةَلطرَيت 
ئةوةي  ــةرةإاي  س دةنَيت.  ثَيكةوةي 
رةمزيي  سةرمايةيةكي  زةمةنة  ئةم 
بكةوَيتة  دةكــرَيــت  كة  ثَيبةخشيوة، 
ئةو  ــي  وةآلم ئةو  طةر  مةترسييةوة، 
هاتووة.  بةسةريدا  كة  بداتةوة  طؤإانة 

ئةم دؤخة سايكؤلؤذيية،   ترسَيكي مةزن 
دةخوَلقَينَيت، كة تَيثةإاندنء رةوينةوةي، 
ملمالنَييةكي سةخت دةوروذَينَيتء كاتي 
بتوانَيت  مرؤظ  تا  دةخوازَيت  زؤريش 

خؤي لَي دةرباز بكات. 
كة  ــــارةي  ــــإي ب ــــةم  ئ ــــــارة  دي
ئاشكرا  نةوشيروان  يةكالييكردنةوةي 
بة  خاياندووةو  ساَلي  هةذدة  دةكــات، 
طؤإانَيكي  كة  كةسَيك  بؤ  من  بؤضووني 
زؤر  بهَينَيت،  خؤيدا  بةسةر  بنةإةتي 
نييةو كاتَيكي ئاسايية. هةرضةندة زؤرَيك 
نةوشيراونةوة،  ثَيش  لة  رؤشنبيران  لة 
ئاراستةي  زانستيانةيان  قوألو  رةخنةي 
بةآلم  ـــردووة،  ك كــوردي  دةســةآلتــي 
رةمزييةي  سةرماية  ئــةو  وتــم  وةك 
هَيناوةو  بةدةستي  نةوشيروان  كة 
دةتوانَيت ئةم رؤَلةي لةم بزاظةدا ببينَيت، 
كةواتة  بيبينَيت.  ناتوانَيت  رؤشنبيرَيك 
ئةوةي  بَيت.  ثيرؤزي  خؤيةتيء  هةقي 
كة  ئةوةية،  طرنطة  نةوشيروانيش  بؤ 
كؤمةَلَيك رؤشنبير بكاتة ضاودَير بةسةر 
خؤيةوة، تا بةردةوام لة مةترسييةكانء 
هوشياري  هةَلةكردن  ئةطةرةكاني 
دةسةآلتء  سةرقاَلي  ضونكة  بكةنةوة، 
بةالإَيدا  مرؤظ  سياسةت،  جةنجاَلي 

دةبات. 
ثةالماري  ئةوةي  لةبري  نةوشيروان 
لة  دةستي  كةضي  بــدات،  دةســـةآلت 
بةشةرعيي  ضونكة   هةَلطرت،  دةسةآلت 
نازانَيت. ئةو دةسةآلتةي هةَلوةشاندةوةو 
بة  دةسةآلتَيك  كة  دةدات،  ئةوة  هةوَلي 
وةربطرَيت.  جــةمــاوةرةوة  لة  حةآلَلي 
هةَلوةشاندنةوةو  واتة  خةسَلةتةيان  ئةم 
ديارو  خةسَلةتَيكي  دروستكردنةوة، 
دةطةنة  كة  مرؤظانةية  ئةو  بةرضاوي 
مرؤظة  ئةو  ضونكة  باوان،  ئةنتي  دؤخي 
قايل نابَيت بة شتَيك كة هي خؤي نةبَيتء 

لة خؤيةوة هةَلنةقوآلبَيت.
 لةإووي سايكؤلؤذييةوة ئةم مرؤظانة 
رؤحي  وَينةي  نَيوان  دواليزمي  بةرطةي 
ئاراستةيةك  بة  رةفتاركردن  خؤيانء 
ــةو وَيــنــةيــةي خؤي  كــة طــوزارشــت ل
رؤحي  دةبَيت  يان  بؤية  ناطرن.  نةكات، 
بطؤإَيت.  رةفتاري  يان  بطؤإَيت  خؤي 
بانطي  بةردةوام  دةنطي ويذداني  ضونكة 
بةرطةي  راستطؤش  مرؤظي  ــات،  دةك
ئازارو هاواري ويذداني ناطرَيت، بؤية لة 
بةرذةوةندييانةي  ئةو  هةموو  كؤتاييدا 
دةخاتة  طؤإانيدا،  لة  رَيطر  بوونةتة 
الوةو ويذداني ئاسوودة دةكات. مرؤظي 
لةناو  مودةتَيكيش  ئةطةر  ضةشنة  لةم 
بووبَيت،  نووقم  زةمانةدا  تؤزي  خؤألء 
دةتةكَينَيتء  خؤي  دَيتةدةرةوةو  هةر 
ئةم  ــات.  دةك بــاوان  ئةنتي  بانطةشةي 
باوانة،  بة  دذ  هةر  نةك  بوونة  ئةنتي 
دذبوونةوةشة  هةمانكاتدا  لة  بةَلكو 
بةخود. ضونكة ئةو مرؤظة، ضةندين ساَلة 
هةَلطرتووة،  باوانةي  ئةو  كاراكتةرةي 
ئاسان  كارَيكي  باوان  ئةنتي  بؤية  هةر 
نيية، ضونكة جطة لة باوان ئةنتي خودي 
نةوشيروان  لة  ئــةوةي  خؤشيةتي. 
مستةفا دةيبينينء دةيبيستين، ئةوةية كة 
تايبةتي  مةرامي  بؤ  خةَلكي  موجامةلةي 
خؤي ناكاتء خؤشي بة سووكي ناخاتة 
لة  دةوروبةري.  نةتةوةكاني  بةردةست 
هةمانكاتدا بوَيرة. يةكةم لةوةدا بوَيرة كة 
هةق دةَلَيتء دووةميش تواني دةست لة 
بةرذةوةندييةكاني هةَلطرَيتء طةندةَليش 

ليكي تةماحي ثَينةإَيذَيت. 
لَي  ئةوةي  ثَيشوو  خةسَلةتانةي  ئةم 
هةست  نةوشيروان  كة  دةدرةوشَيتةوة، 
بة مرؤظةكاني دةورووبةريشي بكات. لة 
يةكَيك لة وتارةكانيدا شتَيكي دركاند كة 
ئةويش  بوو.  طةورة  زؤر  منةوة  بةالي 
ضينايةتي  ثَيطةي  طؤإيني  ضارةسةري 
بةرثرسةكاني  لة  جيا  مرؤظة  ئةم  بوو. 
زةبةلالح  فةلسةفةي  قةبةو  قسةي  دي، 
ئازارةكاني  لة  باس  بةَلكو  لَينادات، 
خؤي  مرؤظة  ئةو  كة  دةكات،  مرؤظَيك 
نازانَيت بؤ لةو ضينة هةذارةدا هاتووةتة 

دنياوة.
دابينكردني  ــرس  ــةرث ب ـــاري  ك  

لَيدان.  فةلسةفة  نةك  خزمةتطوزاريية، 
مرؤظة  ئةم  نةضووبم  بةهةَلةدا  ئةطةر 
واتة نةوشيروان، ثرؤسةي ئةنتي باوان 
ثرؤسةية  ئةم  تابَلَيي  كة  جَيبةجَيدةكات، 
ثإ  طرنطةو  ــورد  ك قؤناغةي  ئــةم  بؤ 

بايةخة.
تؤ  باوانةى  ئةنتي  ئةو  رؤذنامة:   
مستةفا  نةوشيروان  ئةمإؤ  ثَيتواية 
ض  بة  بكات  جَيبةجَيى  دةيــةوَيــت 

شَيوازَيكةو تا ضةند طشتطيرة؟ 
باواني  ئةنتي  من  بؤضوونى  بة   *
ضونكة  نةتةوةيية،  ثرؤذةي  (سياسي) 
دةيةوَيت سياسةتي كورد بة ئاراستةيةكي 
نةيارةكاني  بؤية  هةر  بةرَيت،  ديكةدا 
بؤئةوةي  ئينقيالبة.  خةريكي  دةَلَين 
نةتةوةي كورد طةشةي نةتةوايةتي خؤي 
ئايينيشي  باوانَيكي  ئةنتي  بكات،  كامأل 
نةوشيروان  ئةركي  ئةمةيان  طةرةكة. 
ئةزمووني  بوارةدا  لةم  ئةو  نيية، ضونكة 
لةمجؤرةي  خةمي  ذيانيشيدا  لة  نييةو 
مةوالنا  نةوشيروان  لةطةأل  طةر  نةبووة. 
ثرؤذةي  ببواية،  نةقشبةنديش  خاليدَيكي 

طؤإان كامَلتر دةبوو.
لة  وةآلمةكانتداو  لة  رؤذنامة:  
ئةوة  ديكةتدا  نووسينَيكى  ضةند 
ديارة، كة ئازاد قةزاز بةو طؤإانةى لة 

كوردستان هةية، طةشبينة،  بؤضى؟
سياسي  مَيذووي  لة  يةكةمجارة   *  
سياسي  ــي  ــةك ــةوارةي ق كــة  ـــورددا  ك
ديكةي  قةوارةيةكي  بة  جَي  خةريكة 
ضةكي  بَيئةوةي  دةكــات،  لةق  سياسي 
جةستةي  يةكةمجارة  بةكاربَيت.  تَيدا 
كورد دووكةرت ناكرَيت بةناوي جاشء 
ئةجَينداي  يةكةمجارة  ثَيشمةرطةوة. 
دةستيان  كورد،  دةورووبةري  وآلتاني 
يةكةمجارة  نيية.   نوَييةدا  قةوارة  لةو 
دةسةآلتي كوردي بةدةستي جةماوةري 
كورد خؤي، دةطؤإَيت. يةكةمجارة باواني 
دةستدةداتء  لة  خؤي  كاريزماي  كورد 
يةكةمجارة  لَيدةسَينرَيتةوة.  ثيرؤزييان 
لة  بــاوان،  واتة  كــورد،  سةركردةكاني 
ضونكة  دةثاإَينةوة،  جةماوةرةكةيان 
تائَيستا هةر منةتيان بةسةردا كردوون. 
باوان  ئةنتي  كورددا  لةناو  يةكةمجارة 
سةرهةَلدةدات، ضونكة تا ئةمإؤكةش هةر 
رابردوو  وَينةكاني  دووبارةكردنةوةي 
بوو.  يةكةمجارة الوان بةمإادةية، دذي 
الوان  تائَيستا  وةستاونةتةوة.  باوانيان 
بؤ  ئاراستةكراونء  باوانيانةوة  لةاليةن 
داوة.  قوربانييان  باوان  بةرذةوةندي 
هةستدةكةم ئةوةي كة ضاوةإوان بووم 
ــدات،  رووب دووردا  داهاتوويةكي  لة 
يةكةمجارة  روودةدات.  هةنووكة  وا 
طؤإان  شاخدا،  لةناو  نةك  شاردا  لةناو 
ئؤقرة  ــم  دَل يةكةمجارة  روودةدات. 
بةرامبةر  دةبَيت  ئاسوودة  دةطرَيتء 
بزاظَيكي كوردي، كة هةرطيز ئةم هةستةم 
كورد  رزطاريخوازي  بزاظي  بة  بةرامبةر 
نة لة شاخء نة لة شار نةبووة. دةتوانيت 
بؤضووني من لةمبارةوة لة كتَيبي (رؤحي 

كورد) دا بخوَينيتةوة. 
ئةم  هةواداراني  ئاخؤ  رؤذنامة:  
تاسةر  ثرؤسةية  ئةم  دةتوانن  ليستة 

بةرن؟
نةكةن.  نائومَيدمان  ئومَيدةوارين كة   
طةيشتووةتة  بزاظة  ئةم  رابةري  ئةطةر 
هيوايةي  بــةو  بـــاوان،  ئةنتي  ــي  دؤخ
دةنطي  لة  طوَي  بةجدي  هةوادارانيش 
بةإاستي  ضونكة  بطرن،  ويذدانيان 
ليستي طؤإان، جَيطةى  هةندَيك طوتاري 
سةرنجي بةندةيةو بة مةترسي دةزانم بؤ 
طوتارانةيان  ئةمجؤرة  خؤيان،  ئايندةي 
ــةوة  رووت سؤزَيكي  حةماسةتء  لة 
لةسةريان  داهاتوودا  لة  كة  هةَلقوآلوة 
حةماسةتانة،  ئةمجؤرة  ــت.  ــةوَي دةك
وةختي خؤي نةيارةكانيشيان تَييكةوتنء 
ئةوةي  كةوتووة.  لةسةريان  ئَيستا  وا 
رةنطة  كة  ئةوةية  ثَييخؤشة  دَلــم  كة 
خؤي  ضونكة  طؤإان،  ليستي  سةرؤكي 
طؤإاني بةسةردا هاتووةو لةم بوارانةدا 
ورد  مةترسيانة  لةو  ئةزموونة،  خاوةن 

دةبَيتةوةو هيوادارم لَيى وردبَيتةوة.

تائَيستاشي 

بَيتةسةر 

ثرؤذةي سياسي 

سةركردةكاني 

كورد ئاوَيتةي 

بةرذةوةندي 

ئةجَينداي وآلتاني 

دةرودراوسَي 

بووةو 

بةرذةوةندي 

نةتةوةيي 

كورد هةميشة 

زياني طةورةي 

ثَيطةيشتووةو 

ئامانجةكاني 

نةتةوةييةكان 

شكستيان هَيناوة

يةكةمجارة لة مَيذووي سياسي كورددا 

كة قةوارةيةكي سياسي خةريكة جَي 

بةقةوارةيةكي ديكةي سياسي لةق دةكات، 

بَيئةوةي ضةكي تَيدا بةكاربَيت. يةكةمجارة 

جةستةي كورد دووكةرت ناكرَيت بةناوي 

جاشء ثَيشمةرطةوة. يةكةمجارة ئةجَينداي 

وآلتاني دةورووبةري كورد، دةستيان لةو 

قةوارة نوَييةدا نيية.  يةكةمجارة دةسةآلتي 

كوردي بةدةستي جةماوةري كورد خؤي، 

دةطؤإَيت. يةكةمجارة باواني كورد 

كاريزماي خؤي لة دةستدةداتء ثيرؤزييان 

لَيدةسَينرَيتةوة. يةكةمجارة سةركردةكاني 

كورد واتة باوان لة جةماوةرةكةيان 

دةثاإَينةوة، ضونكة تائَيستا هةر منةتيان 

بةسةردا كردوون
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ضاوثَيكةوتن

ئازاد قةزاز
طؤأان بزووتنةوةيةكى سياسيية، ثَيويستة لة داهاتووشــــــدا ببيَتة طشتطيرو هةموو بوارةكانى ذيان بطريَتةوة

سازدانى: ئومَيد كةريم

ـــةزاز لة  ـــازاد ق روونــاكــبــيــر ئ
بؤضوونى  بيرو  رؤذنامة  ديمانةيةكى 
خؤى سةبارةت بة بارودؤخى ئةمإؤى 
طــؤإان  بزووتنةوةى  كوردستانء 
رايدةطةيةنَيت:  ئةو  روو،  دةخاتة 
بة  ــؤإان»  ط بزاظى  بة  «طةشبينم 
بؤضوونى ئةو رووناكبيرة بزووتنةوةى 
بزووتنةوةيةكى  ئَيستادا  لة  طؤإان 
داهاتووشدا  لة  ثَيويستة  سياسييةو 
بوارةكانى  هةموو  طشتطيرو  ببَيتة 
كورديدا  كؤمةَلطةى  لة  ذيان  ديكةى 
ثَييواية،  رووناكبيرة  ئةو  بطرَيتةوة، 
جَيبةجَيكردنى  طؤإان  بزووتنةوةى 
بيردؤزةى (ئةنتى باوانة) كة ئازاد لة 

ضةند كتَيبَيكيدا باسى لَيكردووة.

لة  رؤشنبيرَيك  وةك  رؤذنــامــة: 
ئةو  دةإوانيتة  ضــؤن  ــةوة  ــاراوط ت
بارودؤخةى ئَيستا لة كوردستان بةهؤى 

دروستبووة؟ هةَلبذاردنةكانةوة 
ــي  ــارودؤخ ب ــة  ل دةمــَيــكــة  زؤر   *
ئومَيدبووم،  بَي  باشوور  كوردستاني 
دةســةآلت  سةثاندني  جطةلة  ضونكة 
بةدي  تَيدا  طؤإانَيكم  رووناكايي  هيض 
موجامةلةكردني  ئةوةندةي  نةدةكرد، 
هَيندة   بةديدةكرد،  هَيزةكانم  يةكتري 
دةستاودةستكردني  طؤإانكارييء 
ئةو  هــَيــنــدةي  ــــةدةدي،  ن ــم  ــةآلت دةس
دةســةآلت  كورسي  لة  دانيان  هَيزانة 
كة  نةبوو  خةميان  ئةوةندة  طيردةكرد، 
ئازارَيك  ض  دةسةآلت  دةرةوةي  مرؤظي 
ثاَلنةريان  تةماح  هَيندةي  دةضَيذَيت. 
بووة، هَيندة ئةخالق بزوَينةريان نةبووة. 
وروذاندووني،  لةيةكدى  ترس  هَيندةي 
خؤشةويستييان  ترسى  ئةو  ضارةكَيكي 
ــدوون.  ــان ــرؤش ــخ ــةي بــؤ يــةكــدي ن
نةستي  هةستء  هةرضي  بةكورتييةكةي 
لةذَير  بووة،  مرؤظايةتيان  ناو  ثؤزةتيظي 
نَيطةتيظي  نةستي  هةستء  ضةثؤكي 
هؤي  بووةتة  ناآلندوويةتيء  مرؤيياندا 
نادروستي  رةفــتــاري  دةرهاويشتني 
كوردستاني  كــؤمــةَلــطــةي  ئــــةوانء 
ئةمةو  ــدووة.  ــوان ــَي ش ــان  ــووري ــاش ب
ثةيوةندييةكاني  ستراكتوري  جطةلةوةي 
يةكدي  لةبةر  وا  كؤمةَلطةيةش  ئــةو 
كؤمةَلطةيةدا  لةو  مرؤظ  هةَلوةشابوو، 
هةرطيز هةستي بة ئاسوودةيي نةدةكرد، 
سياسي  دةسةآلتي  تةنيا  بة  هةر  واتة 
كؤمةآليةتيش  ستراكتوري  بةَلكو  نةبوو، 

طةندةأل بووبوو.
كوردستاني  شَيواوةي  ديمةنة  ئةم   
بَلَيم  كة  ئةوةي  طةياندة  مني  باشوور، 
ضاكسازييء  بة  كــورد،  ــارودؤخــي  ب
بة  مةطةر  سةرخؤي،  نايةتةوة  ريفورم 
بة  ئاوَيتة  سايكؤلؤذييء  ثرؤسةيةكي 
سةرلةبةري  كة  سياسي  ثرؤذةيةكي 
ئينجا  بــطــؤإَيــت،  ــورد  ك نةستةكؤي 
ئاطادارم  لةوةش  خؤ  بَيت.  دةربازمان 
بةيةكجار  نــةســت،  ســةرلــةبــةري  كــة 
درَيذ  رؤذطاري  زؤرء  كاري  ناطؤإَيتء 
دةخوازَيت، واتة ثرؤذةيةكي سياسي كة 
مرؤظ  تا  ببةخشَيت  وا  ضوارضَيوةيةكي 

بةتَيثةإبووني  هَيديء  هَيدي  بتوانَيت 
كات، ثَيكهاتةي دةروونيء كؤمةآليةتيء 
ئــةوةي  بؤ  بطؤإَيت  خــؤي  كلتووري 
هةمان ئةو مرؤظانةي دوَينَي، كة بوونةتة 
بةربةستي طؤإانكاريي، دروست نةبنةوة. 
باوان)،  (ئةنتي  ناوناوة  ثرؤذةيةم  ئةو 
هةندَيك  سايكؤثؤليتيكدا  كتَيبي  لة  كة 

روونكردنةوةم لةسةر داوة.
باست  جَيطةدا  زؤر  لة  رؤذنامة: 
كــردووة  ــاوان  ب ئةنتى  تيؤرةى  لة 
ضييةو  تيؤرةية  ــةم  ل مةبةستت 
باشوورى  ئةمإؤى  لة  بَلَيين  دةتوانين 

بةرجةستةبووة؟ كوردستاندا 
 *ئةنتي باوان الي من ئةوة دةطةيةنَيت، 
كةَلةكةبووني  دةرةنجامي  مرؤظ  كة 
ــَيــك ئــةزمــوونــي  زانـــيـــاريء كــؤمــةَل
راطوَيزاني  فيكرييء  طؤإاني  مَيذووييء 
دؤخَيكي  دةطةيةنَيتة  مرؤظة  ئةو  رؤحي، 
جيا  باواني  لة  خؤي  بةتةواوةتي  ئةوتؤ، 
نةضَيت،  ــةوان  ل دةيةوَيت  دةكــاتــةوةء 
ضونكة ئةو جؤرة باوانة وَينةيةكي دزَيوي 
خوَلقاندووة،  مرؤظة  ئةو  الي  ئةوتؤيان 
لة  كة خؤي بة شةرمةزار دةزانَيت، طةر 
باواني بضَيت. بؤية يان ئةوةتا طؤشةطير 
دةبَيت، ياخود رَيبازَيكي دي زؤر جياواز 
وا  باوان  الي  كة  دةطرَيتةبةر،  باواني  لة 
لة  تةواوةتي  بة  نةوةية  ئةو  ثَيدةضَيت 
باوةإيشمواية  هةَلطةإابَيتةوة.  باواني 
هةَلنةكةوَيتء  مرؤظة  لةمجؤرة  طةر 
ثاشانيش ثانتاييةكي فراواني ئةو كؤمةَلة 
وةدي  طؤإانكارى  ئَيمة  الي  نةطرَيتةوة، 
مةعريفي  سياسي  هَيزَيكي  طةر  نايةت. 
لةم ضةشنة سةرهةَلنةدات، ئةوا بةردةوام 
باوان نةوةي نوَي بؤ خؤيان دةقؤزنةوةء 
وَينةي خؤيانيان  لةبن ضةثؤكي خؤياندا، 
طةر  دةكةنةوة.  سَيبارة  ــارةو  دووب لَي 
رَييانء  نةيةتة  وةرضةرخان  قؤناغَيكي 
ئاراستةي ئةو باوانة بطؤإَيت، ئةوا طشت 
رووكةشيء  طؤإانَيكي  دةبَيتة  طؤإانَيك، 
طؤإاوةكان  شتة  نابات،  هَيندة  دروشمء 
خؤيان.  نةطؤإاوي  دؤخي  دةطةإَينةوة 
ئةمة ئةوة ناطةيةنَيت كة طؤإان يان رةشة 
روودةدات  يةكجار  بة  يان  سثيية،  يان 
مةبةست  نةخَير،  ــادات.  روون هةر  يان 
دياردةيةكي كؤمةآليةتي  ئةوةية كة هةر 
فاكتةرو  كؤمةَلَيك  بة  طــؤإَي،  دَيتة 
بنةماو  رَيساي دةروونيء كؤمةآليةتيء 
سياسيء  ئابووري دةورة دراوة، مرؤظ 
لةتةكدا  مامةَلةي  هوشيارانة  دةبَيت 
ئةمانةوة،  هةموو  ســةرووي  لة  بكات. 
خوَيندنةوةيةكة،  جؤرة  بؤضوونةم  ئةم 
زانستيء   هةطبة  ــةو  ئ دةرةنــجــامــي 
واقيعي  طرتووة،  هةَلم  كة  ئةزموونةي 
كوردستاني باشووري ثَي دةبينم. ديتني 
دةرةنجامي  ديكةش  خوَيندنةوةي  ديكةو 
رةنطة  ديكة،  زانستي  ديكةو  ئةزمووني 
يان  بخوَلقَينَيت،  ديكة  خوَيندنةوةيةكي 
كاتي  لة  ببينَيت  كةمتر  مةترسي  النيكةم 

خوَيندنةوةي بؤ طؤإاني هةمان كؤمةَلة
ـــي  ــةري روودان ــةط ــة: ئ ــام رؤذن
باشووري  ئَيستاي  لة  باوان)  (ئةنتي 

كوردستاندا تا ضةند لة ئاراداية؟
ئةمةش  بؤ  ــة،  ــاراداي ئ لة  ئةطةر   *
ئةو  بكةين:  ثرسيارَيك  ضةند  دةبَيت 
مرؤظة كَيية؟ ئةو مرؤظةي دةطاتة دؤخي 

ئةنتي باوان، دةبَيت ضؤن بَيتء هةَلطري 
ض  لة  مرؤظة  ئةو  بَيت؟  كاراكتةرَيك  ض 
ئةنتي  دؤخي  طةيشتووةتة  روويةكةوة 

باوان؟ ئايا ئومَيدبةخشة؟
لة  ســـــةرةإاي ســَلــكــردنــةوةم 
لةوةي  بةرذةوةندخوازان،  مشةخؤرانء 
كوردستاني  هــةنــووكــةي  بــزاظــي  كــة 
نادروستدا  ئاقارَيكي  بــة  ــاشــوور،  ب
كة  هةية  ئومَيدةشم  ئةو  بةآلم  بــةرن، 
طرنط  بةرضاوو  طؤإانَيكي  ئةمجارةيان 
لة دؤخي هةم سايكؤلؤذي، هةم سياسي 
كوردي باشووردا رووبدات.  هةرطيز لة 
ئاست ئةو طؤإانانةي لة مَيذووي كورددا 
نة  ــردوومء   ك دَلخؤشي  نة  ــداوة  رووي
طؤإانةي  ئةم  بةآلم  زانيوة.  بةهي خؤمم 
ئةمجارةيان لةإووي نةوعييةوة لةهةموو 

ئةواني ثَيشوو جياوازترة.
ضةمكَيكي  ثَيشووماندا  وتارَيكي  لة   
ديدي  بةر  خستة  طؤإانمان  ــاردةي  دي
لةم  دياردةيةمان  ئةو  طرنطي  خوَينةرو 
وتمان  لةوَيدا  خستةإوو.  ساتةوةختةدا 
طــؤإاوي  كائينَيكي  مــرؤظ  خــودي  كة 
لةناو  كــاراكــتــةرة  ــةو  ئ ديناميكييةو 
لةوَيشدا  رةنــطــدةداتــةوة.  كؤمةَليشدا 
نيية  مةرج  كة  بةرضاو  خستة  ئةوةمان 
بَيتء  بةسةردا  طؤإانةي  ئةو  تاكَيك 
دةشَي  بكةوَيت.  شوَيني  خةَلكي  ئينجا 
ذينطةيةدا  دةورووبةرو  لةو  مرؤظةكان 
هاوإاو  بَيتء  بةسةردا  طؤإانةيان  ئةو 
من  بؤضووني  بة  بةآلم  بن،  يةكدةنط  و 
مرؤظَيك  دةكات  وا  طرنط  خةسَلةتي  نؤ 
بةو  ئةوجا  بزاظةو  ئةو  رابــةري  ببَيتة 
باوان،  ئةنتي  دؤخي  بطاتة  خةسَلةتانة 

حةزدةكةم لَيرةدا باسيان بكةم:

مَيذووةي  ئةو  دةرةنجامي  يةكةم:   
بــردووة،  بةسةري  دي  رَيطةيةى  لةو 

سةرمايةيةكي رةمزيي بؤ كؤدةبَيتةوة. 
سةرماية  ــةو  ئ بــةهــؤي  دووةم:   
لة  دةســةآلت  شةرعيةتي  رةمزييةوة، 

دةورووبةرةكةيةوة وةردةطرَيت.
 سَييةم: لةإووي فيكرييء رؤحييةوة 

طؤإاني بةسةردا دَيت. 
بؤضوونةكانيدا  دةربإيني  لة  ضوارةم: 

بوَيرة. 
ثَينجةم: لة تةك خؤيء ئةو باوةإةي 

كة هةَليطرتووة  راستطؤية. 
ــاآلي  ــةم: بـــةرذةوةنـــدي ب ــةش ش
دةسةآلتي  قوربانيي  ناكةتة  نةتةوةكةي 

خؤي.
ضيني  هاوخةمي  هاوتاو  حةوتةم: 

هةذارانةو ثؤز بة مةزهةرةوة لَينادات.
هةستيارةو  مرؤظَيكي  هةشتةم:   

هةست بة مرؤظةكاني دي دةكات.
نةتةوةكاني  موجامةلةي  نؤيةم:   
دةورووبةري ناكات لة ثَيناوي دةسةآلت، 
لة  خؤشي  لَيدةطرَيتء  رَيزيان  بةَلكو 

ئاستي ئةواندا بةكةم نابينَيت. 
بزاظي  ســةركــردةكــانــي  تــَيــكــإاي 
دوو  تائَيستا،  كــورد  رزطــاريــخــوازي 
خةسَلت كردووني بة سةركردة، ئةوانيش 
شةرعيةتي  ــيء  ــزي رةم ســةرمــايــةي 
ثَيية  بةم  بــوون.  دةســةآلت  وةرطرتني 
طؤإانكاريي  بزاظَيكي  كــوردي  بزاظي 
وةرطرتني  بــزاظــي  بةَلكو  ــووة،  ــةب ن
جةنطاوة.  ثَيناوةدا  لةو  بووةو  دةسةآلت 
سايكؤثؤليتيكدا  كتَيبي  لة  بؤيةش  هةر 
سةركردةكاني كورد ناودةنَيم جةنطاوةر، 

نةك شؤإشطَيإ. 

وةرطرتني  شةرعيةت  لة  مةبةستم 
ئةوة  كورد،  سةركردةكاني  دةسةآلتي 
لــةإووي  دةســةآلتــةكــةيــان  كــة  نيية 
نةخَير،  بــَيــت.  شــةرعــي  ياساييةوة 
زؤرينةي  كة  بووة  لةوةدا  شةرعيةتةكة 
بوون،  بَيدةنط  دةسةآلتة  لةو  جةماوةر 
يان  بــوون،  ناهوشيار  ئةوةتا  يان  جا 
ـــردوون،  ك بَيدةنطي  بـــةرذةوةنـــدي 
سةرؤك  بَي  كة  لةوةي  ترسيش  رةنطة 
لةدةست  بةرذةوةندييان  يان  بمَيننةوة 
بووبَيت  ديكة  هؤكارَيكي  دةرضــَيــت، 
كوردييانة  سةركردة  ئةو  ــةوةي  ئ بؤ 
بووة.  درَيذ  هَيندة  دةسةآلتيان  تةمةني 
سةرمايةي  دةشَي  رةمزي  سةرمايةي 
بَيت،  ئاييني  سةرمايةي  بَيت،  سياسي 
يان  بَيت  كؤمةآليةتي  ســةرمــايــةي 
مافة  ئةو  كة  بَيت،  نةتةوةيي  سةرمايةي 
تا ئةو سةركردايةتيية  بةو كةسة دةدات 
وةربطرَيت. تاهةنووكةش سةركردةكاني 
ئةو  كـــورد خــؤيــان  ــوازي  ــخ ــاري رزط
بة  بةَلكو  نةخوَلقاندووة،  سةرمايةيان 
لَيرةدا  خؤت  ماوةتةوة.  بؤيان  وةرةسة 
بةراوردَيك بكة لة نَيوان شَيخ مةحمودي 
نةقشبةندي،  خاليدي  مةوالنا  حةفيدو 
سةركردةو  دةبَيتة  حةفيد  بؤ  تَيدةطةيت 
جَيبَيَلَيتء   سلَيماني  دةبَيت  نةقشبةنديش 

لة غةريبيدا سةربنَيتةوة. 
بةو  مرؤظَيك  هةر  ئةطةر  بةهةرحاأل 
دةبَيتة  سةركردة،  ببَيتة  خةسَلةتة  دوو 
غةريزة  كؤمةَلَيك  جةستةيةكي  رووتء 
لة خؤتَيركردنء خؤ جوانكردن  كة جطة 
ئةو  ضونكة  نايةت،  لةدةست  ضيتريان 
مرؤظ  كة  ديكةن  خةسَلةتةي  حةوت 
ديكةش  مرؤظةكاني  مــرؤظء  دةكةنة 
ئةو  طةر  سةركردة  ببينَيت.  دةتوانَيت 
حةوت خةسَلةتةي تَيدا نةبَيت لةطةأل دوو 
كارةسات  لة  جطة  ديكة،  خةسَلةتةكةي 
هيضي ديمان بؤ فةراهةم ناهَينَيت. ئةمةو 
بَيتةسةر  تائَيستاشي  كة  لــةوةي  جطة 
كورد  سةركردةكاني  سياسي  ثرؤذةي 
ئةجَينداي وآلتاني  بةرذةوةندي  ئاوَيتةي 
ــووةو بــةرذةوةنــدي  دةرودراوســــَي ب
نةتةوةيي كورد هةميشة زياني طةورةي 
نةتةوةييةكانى  ئامانجة  ثَيطةيشتووةو 

هَيناوة. شكستيان 
مــَيــذووة  ــةم  ئ طؤإيني  بــؤ  بؤية   
لةمجؤرة  كة  كورد،  نةتةوةي  درَيذةي 
بة  ثَيويستمان  دةخوَلقَينَيت،  سةركردانة 
ئةوانيش  دةبَيت،  باوان  ئةنتي  جؤر  دوو 
باواني  ئةنتي  سياسيء  باواني  ئةنتي 
باواني  ئةنتي  لة  مةبةستمان  ئايينيية. 
طيراوةتةبةر  سياسةتةي  ئةو  سياسي، 
بؤ وةدةستهَيناني ئامانجة نةتةوةييةكان، 
لةو  ببريتء  ديكةدا  ئاراستةيةكى  بة 
مةبةستمان  نةضَيت.  باوان  سياسةتةي 
كة  ئــةوةيــة،  ئاييني  باواني  ئةنتي  لة 
لةسةري  نةتةوةية  ئةو  ــاوةإةي  ب ئةو 
راهاتووةو بوار خوَلقاندني مةعريفةيةكى 
ئاراستةيةكى  بة  ــادات،  ن نــوَي  ديكةى 
ديكةدا ببرَيت تا ترس لة بيركردنةوةيةك 
بإةوَينَيتةوة.  ناضَيت،  ثَيشوو  لةوةي  كة 
دةرسةد  سةد  ئةنتيانة  ئةم  نيية  مةرج 
شوَينَيك  ــاتء  ك هيض  لــة  بَيت  ــوَي  ن
طرنط  نةخَير  نةبيسترابَيت،  نةطوترابَيتء 
ئةوةية كة لةو كاتء شوَينةدا ئةو باوانة 
ديكةدا  بةإَيضكةيةكي  هةَلوةشَينَيتةوةو 
خةياَلي  بة  كة  بةرَيت  مرؤظطةلة  ئةو 
بيرَيك  هيض  ئةطينا  نةهاتبَيت.  باواندا 
كة  بَيت  ثووختة  ئةوتؤ  نوَييةكي  نيية 
طؤإيني  طرنط  نةهاتبَيت.  كةسدا  بةبيري 
مرؤظي  بتوانرَيت  تا  رَيبازة،  ئاراستةو 

نوَي بةرهةم بَيت.
هةندَيك  سايكؤثؤليتيكء  كتَيبي  لة    
بة  كة  لةوانةي  يةكَيك  خؤمدا،  وتاري 
ثةيامبةر  ناساندوومة،  ــاوان  ب ئةنتي 
محةمةد (د.خ) بووة. بؤية ئةو بة نموونة 
لة  مرؤظة  ئــةو  ضونكة  دةهَينمةوة، 
ئاسانترة  خوَينةر  بؤ  ناسراوةو  ناوماندا 
شتَيكى  لَيرةدا  تَيبطات.  مةبةستمان  لة 
لة  ديكة لةسةر محةمةد (د.خ) دةَلَيم، كة 

نووسراوةكاني ديكةدا بؤي نةضووم. 
وشةي باوان بةماناي ئةنتي باوان كة 

بؤ نةوشيروان طرنطة ئةوةية، كة كؤمةَلَيك رؤشنبير بكاتة  ئةوةي 

تا بةردةوام لة مةترسييةكانء ئةطةرةكاني  ضاودَير بةسةر خؤيةوة، 

بكةنةوة، ضونكة سةرقاَلي دةسةآلتء  هةَلةكردن هوشياري 

جةنجاَليي سياسةت، مرؤظ بةالإَيدا دةبات

ئازاد قةزاز
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خويَندنةوةيةك بؤ دةستـــــووري كوردستان 
(ئةنجومةني  دةسةآلتةكاني  ئةوانيش 
هةرَيم)ن.  سةرؤكايةتيي  وةزيــران، 
دةَلَيت  (٥٩)دا  مادةي  لة  وةك  هةر 
لة:  جَيبةجَيكردن  (دةســـةآلتـــي 
كوردستانء  هةرَيمي  سةرؤكايةتيي 
ثَيكدَيتء  ـــران  وةزي ئةنجومةني 
دةسةآلتةكانيشيان بةثَيي دةستوورء 
ياسا ثيادة دةكةن) هةروةها لة مادةي 
فةرميي  دةسةآلتي  باسي  دا   (٦٠)
سةرؤك دةكات كة دةسةآلتي يةكةمي 
هَيزي  فةرماندةي  جَيبةجَيكردنةو 
دةبَيت  لَيرةدا  كوردستانة.  ضةكداري 
ضةكدار  هَيزي  بكةين،  هةَلوَيستةيةك 
تايبةتي  بة  هةستيارة،  زؤر  ثرسَيكي 
بؤ ئةو وآلتء كؤمةَلطةيانةي خاوةن 
كلتوورَيكي بةهَيزي ئاشتيء ئاراميء 
ديموكراتي نينء هَيزةضةكدارةكانيش 
نيشتماني  هَيزَيكي  واقيعدا  ئةرزي  لة 
قانووني نين، بةَلكو هَيزي ميلشيايين، 
حاكمة  زؤري  بةشَيكي  بؤية  هةر 
دةيانةوَيت  خؤرهةآلت  سياسييةكاني 
هَيزي  فةرماندةييكردني  لةإَيطةي 
ضةكدارةوة طةرةنتي دةسةآلتخوازي 
سةبارةت  بكةن.  مسؤطةر  خؤيان 
بةثَيي  قانوونييةكةي  رةهةندة  بة 
فةرماندةي  ثةرلةماني  سيستمي 
ــةرؤك وةزيــرانــة،  ضــةكــدار الي س
سةرؤكي  الي  ضةكدار  هَيزي  بووني 
كةمكردنةوةي  الوازكــردنء  هةرَيم 
لةاليةكء  وةزيرانة  سةرؤك  دةوري 
رةهةندَيكي  ديكةشةوة  لةاليةكي 
دةسةآلتخوازيشي تَيداية. ثرسيارةكة 
نةتةوةيي  ئاسايشي  بؤ  ئةمةية، 
هَيزي  كَيشةيةكي هةية  ض  كوردستان 
وةزيــران  بةسةرؤك  سةر  ضةكدار 
بَيت؟ لَيرةدا دةبَيت زؤر بة راشكاوانة 
قانووني  سياسيء  خاَلَيكي  بة  ئاماذة 
سيستمي  لة  سةرؤك  بووني  بكةين، 
ئةوةية  بؤ  ثةرلةمانيدا  ديموكراتيء 
بؤ  دَلسؤز  بَياليةني  هَيزي  وةكــو 
ناوبذيوان  رؤَلــي  نــةتــةوة  ــةلء  ط
لة  كَيشةيةك  كة  هةوَلبدات  ببينَيت، 
وآلت دروستبوو، رؤَلي هاوكارو كار 
بَياليةن  باوكَيكي  ببينَيتء  ئاسانكةر 
رووي  لة  ئةوةية  بؤ  سةرؤك  بَيت، 
سياسيء  نوَينةرايةتيي  رةمزييةوة 
ئةوةية  بؤ  بكات.  وآلت  دبلؤماسيي 
سةرؤك هَيزَيكي ثارسةنطي ثاراستني 
ئاراميي سياسيي وآلت بَيتء بَياليةنانة 
بكاتء  دةســةآلتــةكــان  تةماشاي 
فةراهةم  دةسةآلتةكان  هاوسةنطي 
بكات، نةك وةكو ئةوةي هةرَيم ثاواني 
دةَلَيت   (٦٢) مادةى  بكات.  دةسةآلت 
جَيطرةكةي  يان  هةرَيم  (سةرؤكي 
ئةطةر  الدةبــرَيــن  ثؤستةكةيان  لة 
تاوانكاري  بة  دةستووري  دادطــاي 
دانا لة ئاكامي تؤمةتباركردنيانةوة بة 
زؤرينةي دوو لةسةر سَيي ئةنداماني 
عَيراق،  كوردستاني  ثةرلةماني 
بةشكاندني سوَيندي دةستووري، يان 
ثَيشَيلكردني سامناكي دةستوور، يان 
بةثَيي  طةورة)  خيانةتي  ئةنجامداني 
جَيطرةكةي  يان  سةرؤك  مادةية  ئةم 
وةكو  الدةبرَين  حاَلةتَيكدا  ضةند  لة 
روونـــكـــراوةتـــةوة كــة ســنــووري 
ئةمة  سنووردارة.  زؤر  الدانةكةي 
تةفسيركردنء  بــؤ  لـــةوةي  جطة 
شيكردنةوةي هةر يةكَيك لةو بابةتانة 
ديكة  ياساكاني  بؤ  بطةإَيتةوة  دةبَيت 
بؤ ئةوةي لة ناوةإؤكي ماناي قانووني 
تَيبطةين،  حاَلةتانة  لةو  هةريةكَيك 
سنوورداركردني  طةورةي  كَيشةي 
لة  جَيطرةكةي  ــةرؤكء  س البردني 
ثؤستي  يةكةميان  خاَلَيكداية،  ضةند 
تَيكةَلكردووة  جَيطرةكةي  سةرؤكء 
ئةو  ــةهــةمــان  ب ــةي  ــوةي ــَي ش بــةو 
الدةبرَيت،  ثآ  سةرؤكي  شَيوازةي 
جَيطرةكةي  بؤ  بةهةمانشَيوةش 
كاتَيكدا  لة  ئةمة  بةكاردةهَينرَيت، 
ئةوي  دةسةآلتي  هةمان  جَيطرةكةي 

نيية. خاَلي دووةم، بةثَيي دةستوورةكة 
سةرؤك دةسةآلتي زؤري هةية وةكو 
ثَيكراوة،  ئاماذةيان  حاَلةتانةي  ئةو 
ئةمة لةكاتَيكدا بؤ سيستمي ثةرلةماني 
رةمزي  دةسةآلتَيكي  دةبَيت سةرؤك 
ناكؤكي،  دذايــةتــيء  واتــة  هةبَيت، 
لةاليةك  تَيداية،  ئيزديواجيةتي  راستر 
سةرؤك دةسةآلتيكي زؤري ثَيدراوة 
لةاليةكي  ئاراستةي سةرؤكايةتي،  بة 
ديكة كة دَيتة سةر سزادانء البردني، 
سةرؤكَيك  ــزاي  س كاتةياندا  لــةم 
لة  كة  شَيوةيةي  بةو  دةكرَيت  دياري 

سيستمَيكي ثةرلةمانيدا بَيت.

جاإداني نائاسايي (حالة 
طوارىء)

هةر لة ضوارضَيوةي دةسةآلتةكاني 
سةرؤكايةتي هةرَيمدا، سةرؤك مافي 
هةر  هةية.  نائاسايي  باري  جاإداني 
هةشتدا  بإطةي   (٦٥) مادةي  لة  وةك 
نائاسايي،  باري  جاإداني   ) هاتووة 
لةطةأل  رَيككةوتن  بةراوَيذكردنء 
سةرؤكي  ثــةرلــةمــانء  ســةرؤكــي 
حاَلةتي  لة  وةزيـــران  ئةنجومةني 
ياخيبوون،  داطــيــركــردن،  (شـــةإ، 
سروشتي،  كــارةســاتــي  ــــاذاوة،  ئ
هةر  يان  ثةتا،  بآلوبوونةوةي  يان 
بة  ــاكــاو،  ن لــة  ديــكــةي  حاَلةتيكي 
ثتر  مانطَيك  لة  ماوةكة  مةرجَيك 
بة  دواتريش  درَيذكردنةوةي  نةبَيتء 
رةزامةندي زؤرينةي رةهاي ئةنداماني 
بؤ  دةبَيت  كة  ماوةيةك  بؤ  ثةرلةمان 
لة سآ مانط  هةر درَيذكردنةوةيةك، 
حاَلةتي  حوكمةكاني  تَينةثةإَيت، 
رَيكدةخرَين)  ياسا  بة  نائاساييش 
ئةوة  لةسةر  قسة  دةبَيت  سةرةتا 
حاَلةتي  ئةسَلي  بنةماي  وةكو  بكةين 
خؤي  ياساييةكةي  مانا  بة  نائاسايي 
دةكات  بةرجةستة  ــةدا  روداوان لةو 
سةرضاوة  شوَينةوة  دوو  لة  كة 
ــةدةرةوةي  ل كة  (سروشت)  دةطرن 
(قوة  روودةدةن  مرؤظةوة  ئيرادةي 
الفاوَيكي  بومةلةرزة،  وةكو  قاهرة)ن، 
ئاطركةوتنةوةيةكي  ــةورة،  ط زؤر 
رووداوة  دووةميان  جؤري  طةورة، 
وآلتء  داطيركاري  وةكو  مادييةكانن 
هتد. ئةوةي طرنطة ئاماذةي ثَيبكةين، 
ديوَيكي  اليةنةية،  دوو  ثرسة  ئةم 
ئيجابي هةية ئةطةر بة نيةتَيكي باشء 
بؤ  بكرَيت  لةطةَلدا  مامةَلةي  ئةسَلي 
رَيطة  بثارَيزرَيتء  سةالمةتي  ئةوةية 
ئاراميء سةالمةتي  بطرَيتء  زيان  لة 
بطَيإَيتةوة، ديوة سلبييةكةشي ئةوةية 
ناوانةي  ئةو  لةذَير  دةتوانرَيت  كة 
مةبةستي  بؤ  ثاساو  بكرَيتة  هَينامانن 
بةكاربهَينرَيت.  دةســةآلت  سياسي 
ديموكراتيدا  ئَيستاي  لة  بؤية  هةر 
بة  زؤر  نائاسايي  بــاري  ثرسي 
دةكرَيتء  لةطةَلدا  مامةَلةي  وردي 
بؤ  ئةويش  ســنــوورداركــراوة.  زؤر 
ئةو  خراث  بة  هؤيةوة  بةو  ئــةوةي 
بة  سةبارةت  بةكارنةهَينرَيت.  مافة 
حاَلةتَيك  ضةند  سةرةتا  كوردستان، 
ثرسيارن  جَيطةي  كة  دياريكراون 
باشة  ئـــاذاوة)  (ياخيبوون،  وةكــو 
سبةينآ  ئةطةر  ضين،  ئةمانة  ماناي 
ناإةزايي  طةورةي  خؤثيشاندانَيكي 
سياسي بوو، ئايا ئةمة بة ضي ئةذمار 
ئاذاوة  ضةمكي  واتة  ئاذاوة!  دةكةن؟ 
ســةرؤك  مةتاتيية،  نييةء  روون 
ئاذاوة  بة  ناإةزاييةك  هةر  دةتوانَيت 
نائاسايي  حاَلةتي  بكاتء  ئةذمار 
رابطةيةنَيت، ئةمة جطة لةوةي مادةكة 
دياريكردنء  بةشَيوةي  لةسةرةتادا 
نائاسايدا  بــاري  سنوورداركردني 
باري  ــؤري  ج ضةندين  بة  ئــامــاذة 
لةكؤتاييدا  بةآلم  دةكات،  نائايسايي 
دةَلَيت  دةكاتةوةء  تةواوي  بة  دةرطا 

ئةم  كَيشةي  ديكة!!  حاَلةتَيكي  هةر 
لة  باسمانكرد  لــةوةي  جطة  مادةية 
ئةويش  طرنطداية.  مشتومإَيكي 
سةرؤك  مافي  نائاسايي  باري  نابَيت 
لةدةسةآلتي  دةبَيت  بةَلكو  بَيت، 
ئةوةي  بؤ  ئةميش  بَيت،  ثةرلةماندا 
لةاليةن كةسَيكةوة لة ئةطةري خراث 
دووري  بيثارَيزينء  بةكارهَينان 
بخةينةوة. هةر بؤية ئةم دةسةآلتة بؤ 
ثةرلةمانة نةك سةرؤك. بةم شَيوةية 
جدية  هةإةشةيةكي  مــادةيــة  ئــةم 
ئازادانةي  ذياني  ثةراوةي  سةر  بؤ 

سياسيء كَيبركَيي ديموكراتي. 
 لة بإطةي نؤيةمي هةمان مادةدا، 
تايبةتي  لَيبوردني  مافي  ســةرؤك 
ثرسي  راستيدا  لة  هةية.  زيندانياني 
لَيبوردن بةشَيكة لة زانستي تاوانناسي 
وةكو زانستَيكي سةربةخؤي قانووني. 
تــاوان  لة  لَيبوردن  مانايةي  بــةو 
مةترسيدارة  ئاَلؤزء  زؤر  ثرسَيكي 
ــافء عــةدالــةتء  ثــةيــوةنــدي بــة م
هةيمةنةي  ياساييء  ســةروةريــي 
لةو  يةكَيكة  ئةمة  هةية.  قانوونةوة 
دةستدةخاتة  سةرؤك  كة  حاَلةتانةي 
بةركةماَلكردني  ـــاء  دادط كــاري 
لَيبوردني  دةتوانَيت  ئةو  عةدالةتةوة، 
دةتوانَيت  بةمةش  دةربكاتء  تايبةت 
بؤ بةرذةوةنديي خؤي بةكاريبهَينَيت، 
نموونانةي  ئةو  كوردستان  واقيعي 
زؤرة، ثرسي لَيبوردن لة تاوان بووةتة 
دةســةآلتــداران  سياسي،  بابةتَيكي 
بؤنة  لة  خةَلك  ســؤزي  كإيني  بؤ 
تايبةتييةكاني (جةذن)ء هتد، لَيبوردن 
هؤي  بووةتة  ئةمةش  دةردةكـــةن، 
ئةوةي تاوانبار بةبَيئةوةي بة قؤناغي 
تةواوي ضاكسازيدا بإوات بةتاوانةوة 
لةوةي  جطة  ئةمة  كؤمةأل.  دَيتةوة 
كةمدةكاتةوة،  عةدالةت  هةيمةنةي 
ثةرلةمانيء  سيستمي  لة  لةراستيدا 
لَيبوردن  دةســةآلتــي  ديموكراتيدا 
ثَيويستي  رَيكدةخرَيتء  ياسا  بة 
بةمانايةكي  ثةرلةمانة،  بةدةنطداني 
ديكة لة دةسةآلتي ثةرلةمانداية، نةك 
وةكو ئةوةي دةستوورى كوردستان 

كة ئةو مافةي بةسةرؤك بةخشيوة.

دادطاي دةستووري

دادوةريية  دامةزراوة  لة  يةكَيكة 
زؤر طرنطةكان، كة لةضةندين رووةوة 
ئةويش  دةردةكةوَيت  طرنطيةي  ئةو 
بؤ  ئاماذةي  (٩٦)دا  مادةي  لة  وةكو 
دادطاييكردني  لة  خؤي  كة  ــراوة  ك
دةستووري  شيكردنةوةي  سةرؤكء 
ئةنجامي  قانوونةكانء ثةسةندكردني 
زؤر  راثرسييةكانء  هةَلبذاردنء 
بةثَيي  دةبينَيتةوة،  ديكةدا  ئةركي 
كة   (٩٢) ــادةى  م ــي  دووةم بإطةي 
دةَلَيت (سةرؤكي هةرَيم بةراوَيذكردن 
لةطةأل ئةنجومةني دادوةري ئةنداماني 
دةثاَلَيوَيت)  دةســتــووري  ــاي  دادط
ـــةم مـــادةيـــة ســـةرؤك  ــي ئ ــَي ــةث ب
هةَلياندةبذَيرَيت، واتة مافةكة بؤ ئةوة 
ئةنجومةني  لةطةأل  بةراوَيذ  ،بةآلم 
رةهةندي  ئةنجومةن  واتة  دادوةري، 
دةبَيت  هةية.  راوَيذثَيكردني  مافي 
ــك  دادوةرَي ئةطةر  بثرسين  لَيرةدا 
ئةوةي  تواناي  بيثاَلَيوَيت  سةرؤك 
ئةي  باشة  الببات؟  ســةرؤك  هةية 
لةراستيدا  ضيية،  ثةرلةمان  دةوري 
دادوةري  ئةنجومةني  ــت  ــَي دةب
ثةرلةمانيش  بيانثاَلَيوَيتء  خؤي 
ثةسةندي بكاتء سةرؤكيش بة تةنيا 
مةرسومَيكي بؤ دةربكات. نةك خؤي 
ديارييان بكات (بيانثاَلَيوَيت). كاتَيكيش 
دةَلَيين ئةنداماني دادطاي دةستووري 
ئةنجومةني  لةاليةن  تةنيا  بة  دةبَيت 
دوو  بؤ  بثاَلَيورَين  ــةوة  ــي دادوةري
مةبةستة، يةكةم بؤ بةرجةستةكردني 
دادوةرييء  دةسةآلتي  سةربةخؤيي 

ئةنجومةني  بة  سةروةريي  ثَيداني 
ئةوةية   بؤ  دووةمــيــان  دادوةري، 
دادطــاي  كة  بكرَيت  ئــةوة  طةرةنتي 
بإياري  ئيرادةو  خاوةن  دةستووري 
طةرةنتي  بَيتء  خــؤي  ئازايانةي 

سةروةريي ياسا بكات.

دةستةو كؤمسيؤنة 
سةربةخؤكان

دةروازةي شةشةمي دةستووري 
دةستةو  بــة  تايبةتة  كــوردســتــان 
بَيطومان  سةربةخؤكان،  كؤمسيؤنة 
هــةن،  طرنط  زؤر  دةســتــةي  دوو 
ئةوانيش (كؤمسيؤني هةَلبذاردنةكانء 
ئــةوةي  بؤ  دةستثاكي)ن،  ديواني 
سةربةخؤ  ــة  دامــةزراوةي دوو  ئةم 
هيض  كاريطةريي  ذَير  نةكةونة  بنء 
ئةو  طرنطة  زؤر  هةربؤية  شتَيكةوة. 
هةرَيمي،  نةك  بن  ناوةندي  دةزطاية 
ثلةي  بة  ئةمةش  بن.  فيدراَلي  واتة 
شةفافيةتي  لةبةرذةوةنديي  يةكةم 
مادةي  لة  وةكو  بةآلم  كوردستانة، 

(١٠٧) دا هاتووة، كة دةَلَيت
ئةمانةي  ياسايةك  بة  يةكةم،   )  

خوارةوة دادةمةزرَين:
دةستةي باآلي سةربةخؤي   .١
كوردستان  لة  راثرسي  هةَلبذاردنء 

_عَيراق. 
ديـــوانـــي دةســتــثــاكــيء   .٢

ضاودَيري دارايي.
باسمانكرد،  كَيشةيةي  لةو  جطة 
ديواني  ــوورة  ــت دةس ــةم  ئ بةثَيي 
ــــيء دةســتــةي  ــي داراي ــري ــاودَي ض
ــردووة، بة  ــك ــةَل ــك ــَي ت دةســتــثــاكــي 
ئاست  دوو  لةسةر  ديكة  مانايةكي 
فةرامؤشكراوة،  دةستثاكي  دةستةي 
ديواني  بة  بةتَيكةَلكردني  يةكةميان، 
ــان  ــي ــي دارايــــي. دووةم ــري ضــاودَي
بةشَيك  بة  هةرَيميكردنيان  مامةَلةي 
لَيسةندنةوةي  واتة  كوردستان  لة 
بةستنةوةي  ناوةنديبووني.  رةهةندي 
بؤ  طرنطانة  ـــا  دةزط ضــةنــد  ئــةو 
سةربةخؤيي  بَياليةنيء  كوردستان 
ذَير  دةخاتة  دةزطايانة  ئةو  ئــةداي 
كة  ئةوةي  بؤ  ئاماذةية  ثرسيارةوةء 
نيةتَيكي جدي بؤ بةرةنطاربوونةوةي 

طةندةَلي لة كوردستان نيية.

لةاليةن  كة  هةرَيم  سةرؤكي   
بة  هةَلدةبذَيردرَيت  طةلةوة 
(اغلبية  سادة  زؤرينةي  سيستمي 
وةك  دةردةضــَيــت  البسيطة) 

ذمارة  ياساي   (٨) ــادةي  م لة 
ساَلي  هةرَيم  سةرؤكايةتيي   (١)
(٢٠٠٥)دا هاتووة. ئةمة لة كاتَيكدا 
زؤرَيكي  وآلتاني  سيستمي  لة 
بة  دةبَيت  ديموكرات  دونياي 
شَيوازي سيستمي زؤرينةي رةها 
واتة  بَيت  املطلقة)  (اغلبية  بَيت 
ئةطةر  بَينيتء   (  ٥٠+١) سةرؤك 
ئةو  نةطةيشتنة  ركابةرةكان 
رَيذةية، ئةوا هةَلبذاردن دووبارة 
سةرؤك  ئةوةي  بؤ  دةكرَيتةوة 
اليةني  متمانةي  شةرعييةتء 
هةبَيت،  ميللةتي  نيوةي  كةمي 
نةك وةك ئةوةي كوردستان كة 
سةرؤك بة زؤرينةي سادة براوة 

دةبَيت
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بووني دةستوور بؤ هةر هةرَيمء 
طرنطة،  ثَيداويستييةكي  وآلتــَيــك 
شَيوزاي  دةستوورةوة  رَيطةي  لة 
دياريدةكرَيت،  وآلت  حوكمإاني 
بةشَيوةيةكي طشتي طرنطي دةستوور 
ديــاري  ئاستدا  دوو  لة  دةتوانين 
دةبَيتة  كة  دةرةوة  ئاستي  بكةين، 
هؤي ئةوةي شةرعييةتي دةستووري 
دونياي  بداتء  سياسي  رذَيمي  بة 
دةرةوةش وةكو قةوارةيةكي خاوةن 
دةستووري  شةرعييةتي  سةروةرء 
بكات،  لةطةَلدا  مامةَلةي  بيناسَيتء 
دةبَيتة  نـــاوةوةش  ئاستي  لةسةر 
مافةكان  بؤ  طةرةنتي  ئةوةي  هؤي 
سةرةكيء  ثرسة  بكاتء  ــاري  دي
بةمةش  ستراتيذييةكان جَيطيربكاتء 
بؤ  كؤمةآليةتي  سياسيء  ئاراميي 
بة  سةبارةت  بكات.  فةراهةم  ناوخؤ 
ثَيشئةوةي  كوردستان  دةستووري 
خوَيندنةوةي بؤ بكةينء قسة لةسةر 
هةية  كؤنسَييتَيك  بكةين.  بابةتةكاني 
بؤ  دةستوور  ــات  دةك ئــةوة  باسي 
رةخنة  ئةوانةي  طرنطةو  كوردستان 
كوردستان  ــت  ــةوَي ــان دةي دةطـــرن 
دةستووريدا  بؤشايي  قؤناغي  لة 
نةبَيت.  دةستوور  خاوةن  بمَينَيتةوةء 
كوردستان  بؤ  دةستوور  بَيطومان 
سياسيي  قانوونيء  ثَيداويستييةكي 
دةبَيت  ــةك  ن واتــة  طرنطة،  زؤر 
دةبَيت  بةَلكو  هةبَيت،  دةســتــوور 
خاوةني  ببَيتة  كوردستان  بةجدي 
ئةمةية،  ثرسيارةكة  بةآلم  دةستوور، 
مانايةكي  بة  يان  دةســتــوور؟  كام 
ديكة، ئايا هةموو دةستوورَيك دةبَيتة 
ئازادييةكانء  مافء  ثاراستني  هؤي 
بيناكردني ديموكراسي؟ ئايا مَيذووي 
ثَيمان  لةطةالن  بةشَيك  دةستووري 
ناَلَيت بةشَيك لةرذَيمة ستةمكارةكان 
دؤزةخَيكي  دةستوورةوة  ناوي  بة 
هةر  بةرهةمهَيناوة.  جَيطيريان 
بةو  خوَيندنةوانة  تَيبينيء  ئةم  بؤية 
دةســتــوورةي  ئــةم  كة  ئاإاستةية 
ئَيستا ناتوانَيت رذَيمَيكي ديموكراسي 
راستةقينةي مافثارَيز بةرهةمبهَينَيت، 
ــان  ــت ــوردس ــــةوةي ك ـــةك بــؤ ئ ن
دةستووري نةبَيت. طرنطي دةستوور 
ــاوةإؤكء  ن لة  سةرةكي  بةشَيكي 
بةشةكةي  ــة،  ــداي ــةي ــةرةك ــةوه ج
كة  شَيوازانةداية  رَيطةو  لةو  ديكةي 
هَيزي  ثَيدادةنرَيت،  دةستوورةكةي 
بةتةنيا  دةســتــووري  شةرعييةتي 
هاوآلتيانةوة  دةنطداني  متمانةو  بة 
لةو هَيزة رةمزيء  بةَلكو  ناوةستَيت، 
كة  دةطرَيت  رؤحييةشةوة سةرضاوة 
كؤمةَلطة وةكو وزةيةكي كؤمةآليةتي 
ضةندة  دةستوور  ثَييدةبةخشَيت، 
دوو  قانوونيية،  وةسيقةيةكي 
ئةخالقيء  وةسيقةيةكي  ئةوةندة 
لة  بةشَيك  طةورةية.  كؤمةآليةتي 
هؤشيارييةوة  لةو  دةستوور  هَيزي 
بة  خةَلك  كة  ســةرضــاوةدةطــرَيــت 
ئةو  دةبةخشن.  دةســتــوورةكــةي 
هؤشيارييةي هاونيشتمانيان لة ماناي 
بة  تَيطةيشتوونء  مادةكاني  بإطةء 
هؤشيارةوة  ــراءو  زان ئيرادةيةكي 

لَييتَيطةيشتوون.
دةستوور وةكو ئاشكراية ياساي 
ديكة  دةربإينَيكي  بة  يان  سةرةكي 
دةوترَيت  وةكو  يان  باآلية،  ياساي 
ميتؤدي  قوتابخانةو  ياساكانة.  دايكي 
جياواز هةن كة ثَيناسةو قسة لةسةر 
ثَيناسة  لة  يةكَيك  دةكةن،  دةستوور 

طشتييةكان دةَلَيت، دةستوور بريتيية 
بة  تايبةتة  ياسايةك  كؤمةَلة  لة 
دياريكردني جؤري حوكمإاني وآلتء 
ئازاديية  هاوآلتيانء  مافي  ئةركء 
دياريكردني  كةسييةكانء  طشتيء 
ثسثؤإييةكاني  ثةيوةندييةكانء 
زانستي  لة  هــةروةهــا  ــة.  دةســةآلت
بة  هةية  ديكةمان  بابةتةتَيكي  ياسادا 
ناوي ثلةبةندي ياسا كة مةبةست لَيي 
ياساية  ئةو  ياسايي  هَيزي  بةهَيزي 
كة  بةشَيوةيةك  ديكة  ياسايةكي  بؤ 
ئاسايي،  تةشريعي  ثاشان  دةستوور 
ئةوامر  رَينماييء  رَيــســاكــاريء 
كة  يةكةميان  هي  كة  دةطرَيتةوة. 
(دةستوورة) هَيزي ياسايي لة هةموو 
مانايةكي  بة  زياترة،  ديكة  ئةوانةي 
ديكة نابَيت هيض يةكَيك لةوانةي ديكة 
ثَيضةوانةي  ثرةنسيثةوة  رووي  لة 
دةستوور  طرنطي  بــن.  دةســتــوور 
دةتوانين  طشتيدا  خاَلَيكي  ضةند  لة 
بكةين،  بؤ  ئاماذةيان  كورتي  بة 
ويستء  رةنطدانةوةي  يةكةميان 
دياريكردني  لة  طةلة  ئيرادةي طشتيي 
مؤدَيلي ذياني سياسيء كؤمةآليةتيء 
ئابووريي وآلت كة ئةمةيان لةرووي 
طرنطيي  ديموكراسييةوة  رةهةندي 
هؤي  دةبَيتة  دووةم  هةية.  زؤري 
ئةوةي طةرةنتي مانةوةي دامةزراوةء 
وآلت  حوكمكردني  بنةماطشتييةكاني 
لةكاتَيكدا  ئةمة  بيثارَيزَيت،  بكاتء 
ثَيكهاتةيةك  يان  سياسي،  هَيزي 
مافي  دةست  دةطرنة  دةســةآلت  كة 
شَيوة  دةستكاري  نةبَيت  ئةوةيان 
ئةم  كة  بكةن  حوكم  طشتييةكةي 
ئارامطيريء  رةهةندي  خةسَلةتة 
وآلتء  دامةزراوةكاني  ثارَيزراوي 
طرنطي  لَيرةوة  ــات.  دةك كؤمةَلطة 
ــؤ رةوشــي  ــي دةســتــوور ب ــوون ب

كوردستان بةدةر دةكةوَيت.
هةوَلدةدةين  نووسينةدا  لــةم 
بإطةء  بابةتء  ضةند  بؤ  شيكردنةوة 
بكةين.  دةســتــوورةكــة  مادةيةكي 
لة  ئـــةوةي  طشتي  بةشَيوةيةكي 
كوردستاندا  دةستووري  ثــرؤذةي 
ضةند  بَلَيين  دةتوانين  تةبةنيكراوة، 
يةكةمء  هةية،  بنةإةتي  كَيشةيةكي 
جــةوهــةريــتــريــنــيــان ثــةيــوةنــدي 
ــوورةكــةوة  ــي دةســت ــاوةإؤك بــة ن
ــان ثــةيــوةنــدي بة  ــي هــةيــة، دووةم
ثَيشكةشكردني  بـــةرواري  ــاتء  ك
هاوآلتييان  زانياريي  دةستوورةكةء 
بة  ثةيوةندي  سَييةميان  لةسةريء 
رةهةندي شةرعييةتي ثةسةندكردني 
دةستوورةكةوة هةية، لةم نووسينةدا 
يةكةميان  ــي  ــاَل خ ــةر  ــةس ل قسة 
ناوةإؤكي  بة  ثةيوةندي  كة  دةكةين 
لَيرةوة ئاماذة  دةستوورةكةوة هةية. 
بابةتَيكي  بإطةو  خــاألء  ضةند  بة 

دةستوورةكة دةكةين ئةوانيش: 
يةكةم : بنةما سةرةكييةكان

دةستووري  يةكةمي  دةروازةي 
بنةما  بة  تايبةتكراوة  كوردستان 
سةرةكييةكان لة مادةي (١)دا هاتووة    
( كوردستان_عَيراق، هةرَيمَيكة لة نَيو 
سيستمة  عَيراقدا،  فيدراَلي  دةوَلةتي 
كؤماريء  ثةرلةماني  سياسييةكةي 
فرةاليةني  بة  ثشت  ديموكراتييةو 
لَيكجياكردنةوةي  بنةماي  سياسيء 
دةستاودةستكردني  دةسةآلتةكانء 
لةإَيطةي  دةسةآلت  ئاشتيخوازانةي 
راستةوخؤي  طشتي  هةَلبذاردني 

نهَينيء دةورييةوة دةبةستَيت) 
مانةوةي  مــادةيــة  ئــةم  بةثَيي 
سياسيء  رووي  لــة  كــوردســتــان 
ــو  ــةوة وةك ــي ــداري ــي ــيء ئ ــوون ــان ق
عَيراقدا  ــي  ــةت دةوَل لة  هةرَيميََك 
فيدراَلي  رذَيمي  مانةوةي  بة  بةندة 
ثــةرلــةمــانــي، ديــمــوكــراتــي، بــةآلم 
سيستمي  تَيبينيية  جَيطةي  ئــةوةي 
ثةرلةماني  كوردستان  حوكمإانيي 
كوردستان  دةستووري  بةثَيي  نيية. 
لة  كوردستان  حوكمإانيي  شَيوةي 
دةسةآلتةكاني (ياسادانان، دادوةري، 
جَيبةجَيكردن) ثَيكهاتووةو دةسةآلتي 
ســةرؤكــي  ــة  ل جَيبةجَيكردنيش 
ئةنجومةني  ســةرؤكــي  ــمء  ــةرَي ه
وةزيران ثَيكهاتووة، سةرؤكي هةرَيم 
هةر  جَيبةجَيكردنة  باآلي  دةسةآلتي 
دةستووري  ي   (٦٠) مادةي  لة  وةك 
سةرؤكي  واتة  هاتووة،  كوردستاندا 
زياترة  دةسةآلتي  خاوةني  هةرَيم 
جطة  ئةمة  ـــران.  وةزي لــةســةرؤك 
فةرماندةي  هةرَيم  سةرؤكي  لةوةي 
ئاسايشة  دةزطاي  ضةكدارو  هَيزي 
(٦٠)دا  مـــادةي  هــةمــان  لــة  وةك 
سيستمي  شَيوةية  بةو  دياريكراوة، 
سيستمَيكي  كوردستان  حوكمإانيى 
مانايةي  بةو  سةرؤكايةتيية.  نيمضة 
يةككاتدا  لة  كوردستان  هةرَيمي  لة 
ســةرؤكــي هـــةرَيـــمء ســةرؤكــي 
بوونيان  وةزيرانيش  ئةنجومةني 
سيستمي  لة  كاتَيكدا  لة  ئةمة  هةية، 
ئةنجومةني  سةرؤكي  سةرؤكايةتيدا 
هةَلبذاردني  نيية.  بووني  وةزيــران 
ثَيضةوانةي  بــة  سيستمةش  ــةم  ئ
كة  عَيراقةوةية  حوكمإانيي  شَيوازي 

ثةرلةمانيية. سيستمَيكي 
سةرةكييةكاني  بنةما  لة  بةشَيك 
بؤخؤي  كوردستان  دةســتــووري 
عَيراقة،  دةســتــووري  ثَيضةوانةي 
الدستور)  (سمو  ثرةنسيثي  لةإووي 
لةإووي  هةرَيم  دةستووري  نابَيت 
ناكؤك  بنةماسةرةكييةكانةوة 
فيدراَليدا،  دةستووري  لةطةأل  بَيت 
كَيشةيةكي  بؤخؤي  ئةمة  كةواتة 

تانةي  دةتوانين  طرنطةء  دةستووري 
هةروةها  لَيبدةين،  نادةستووري 
كوردستان  سياسييةوة  ــةإووي  ل
لةبةردةم  كة  بةسةرؤكَيكة  ثَيويستي 
بَيتء  بــةرثــرســيــار  ثــةرلــةمــانــدا 
كارةكانء  ضاودَيري  ثةرلةمانيش 
هؤي  دةبَيتة  ئةمة  بكات،  ــةداي  ئ
دةسةآلتةكان  كوردستاندا  لة  ئةوةي 
ئةم  بكةين،  دابــةش  هاوسةنطي  بة 
دابةشكردنة هاوسةنطةش بؤ ئةوةية 
دةسةآلتةكان  لة  يةكَيك  ئةطةر 
هات،  خراثةكاري  الدانء  تووشي 
بكةون،  فرياي  ديكة  دةسةآلتةكاني 
نةكةين  موجازةفة  ديكة  بةمانايةكي 
لة  زؤر  ــي  ــك ــَي دةســةآلت بــــةوةي 
دامةزراوةيةكدا كؤبكةينةوة كة بةالدا 
خراثبووني  بةهؤي  ئةوا  رؤيشت، 
توشي  كؤمةَلطةش  هةموو  ئةوةوة 
لــةوةي  جطة  ئةمة  بكات،  هةَلدَير 
دةمانةوَيت هاوسةنطي هَيز رابطرين، 
كة ئةوة بؤخؤي رَيطةيةكة لة رَيطاكاني 
ديموكراسي.  ــةراوةي  ث زةمانةتي 
هةَلبذاردني  ضؤنَيتيي  بة  سةبارةت 
ــووري  ــت ــــةرؤك، بــةثــَيــي دةس س
لةاليةن  ســةرؤك  عَيراق  فيدراَلي 
لةسةر  دوو  دةنطي  بة  ثةرلةمانةوة 
لة  وةكو  دةردةضَيت  ئةندامان  سَيي 
فيدراَلي  دةستووري  (٦٧)ي  مادةي 
كاتَيكدا  لة  ئةمة  كراوة،  بؤ  ئاماذةي 
دةستووري  ي   (٦١) مادةي  ثَيي  بة 
لةاليةن  راستةوخؤ  سةرؤك  هةرَيم 
سةيرتر  هةَلدةبذَيردرَيت،  طةلةوة 
لةاليةن  كة  هةرَيم  سةرؤكي  لةوة، 
بة سيستمي  هةَلدةبذَيردرَيت  طةلةوة 
البسيطة)  (اغلبية  سادة  زؤرينةي 
دةردةضَيت وةك لة مادةي (٨) ياساي 
هةرَيم  سةرؤكايةتيي   (١) ــارة  ذم
لة  ئةمة  هاتووة.  (٢٠٠٥)دا  ساَلي 
كاتَيكدا لة سيستمي وآلتاني زؤرَيكي 
دونياي ديموكرات دةبَيت بة شَيوازي 
سيستمي زؤرينةي رةها بَيت (اغلبية 
 ( بَيت واتة سةرؤك (٥٠+١  املطلقة) 
بَينيتء ئةطةر ركابةرةكان نةطةيشتنة 
ئةو رَيذةية، ئةوا هةَلبذاردن دووبارة 
ئــةوةي ســةرؤك  بؤ  ــتــةوة  دةكــرَي
كةمي  اليةني  متمانةي  شةرعييةتء 
وةك  نةك  هةبَيت،  ميللةتي  نيوةي 
بة  سةرؤك  كة  كوردستان  ئةوةي 

زؤرينةي سادة براوة دةبَيت.

دةسةآلتةكان
دةستووري  سَييةمي  دةروازةي 
دةسةآلتةكاني  بة  تايبةتة  كوردستان 
ئةوانيش  كــوردســتــان،  هةرَيمي 
(ياسادانان، جَيبةجَيكردن، دادوةريي) 
ئاماذةمان  لــةســةرةوة  هــةروةكــو 
دوانةيي  كوردستان  لة  بؤيكرد 
كة  هةية،  جَيبةحَيكردن  دةسةآلتي 

خويَندنةوةيةك بؤ دةستـــــووري كوردستان 
نةك دةبَيت دةستوور 

هةبَيت، بةَلكو دةبَيت 

بةجدي كوردستان ببَيتة 

خاوةني دةستوور، بةآلم 

ثرسيارةكة ئةمةية، 

كام دةستوور؟ يان بة 

مانايةكي ديكة، ئايا 

هةموو دةستوورَيك 

دةبَيتة هؤي ثاراستني 

مافء ئازادييةكانء 

بيناكردني ديموكراسي؟ 

ئايا مَيذووي دةستووري 

بةشَيك لةطةالن 

ثَيمان ناَلَيت بةشَيك 

لةرذَيمة ستةمكارةكان 

بة ناوي دةستوورةوة 

دؤزةخَيكي جَيطيريان 

بةرهةمهَيناوة. هةر بؤية 

ئةم تَيبينيء خوَيندنةوانة 

بةو ئاإاستةية كة 

ئةم دةستوورةي 

ئَيستا ناتوانَيت 

رذَيمَيكي ديموكراسي 

راستةقينةي مافثارَيز 

بةرهةمبهَينَيت

بؤ  ئاماذةيان  كورتي  بة  دةتوانين  طشتيدا  خاَلَيكي  ضةند  لة  دةستوور  طرنطي 

دياريكردني  لة  طةلة  طشتيي  ئيرادةي  ويستء  رةنطدانةوةي  يةكةميان  بكةين، 

مؤدَيلي ذياني سياسيء كؤمةآليةتيء ئابووريي وآلت كة ئةمةيان لةرووي رةهةندي 

طةرةنتي  ئةوةي  هؤي  دةبَيتة  دووةم  هةية.  زؤري  طرنطيي  ديموكراسييةوة 

بيثارَيزَيت،  بكاتء  وآلت  حوكمكردني  بنةماطشتييةكاني  دامةزراوةء  مانةوةي 

دةست  دةطرنة  دةسةآلت  كة  ثَيكهاتةيةك  يان  سياسي،  هَيزي  لةكاتَيكدا  ئةمة 

مافي ئةوةيان نةبَيت دةستكاري شَيوة طشتييةكةي حوكم بكةن كة ئةم خةسَلةتة 

رةهةندي ئارامطيريء ثارَيزراوي دامةزراوةكاني وآلتء كؤمةَلطة دةكات. لَيرةوة 

طرنطي بووني دةستوور بؤ رةوشي كوردستان بةدةر دةكةوَيت
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بةرهةمهـَين سياســـــةتي بؤ سياسةتةوة بةرهةمهيَناني لة

نةتةوةء دروستکردني بؤ حيزب
کوردي. دةسةآلتدارَيتي لؤکالي

سياسةت ــردةي ک ئةزمووني
ساآلنةي چةند لةم کوردستان لة
بة سياسةت کة پَيماندةَلَيت دواييدا
خؤيدا مَيژوويي قةيراني گةورةترين
دةرئةنجامي قةيرانة ئةم تَيپةإدةبَيت.
سياسةت بزاوتة ناوةکيانةية کة ئةو
خؤيدا پراکسيسي ــي ــوَي دووت لة 
کؤمةَلگة لةناو حيزبةکانء  لةناو
بکةرةکانيشي بةرهةميهَيناوةء
بةرپرسيارَيتية لةو ناتوانن چيدي
ئةو هةندةسةي کة خؤدزةبکةن
بَيپةروا داإشتووةء سياسةتةيان
چونکة لةگةَلدابکةن، هةَلسوکةوتي
سياسةتة ئةو بةرهةمةکاني ئةمإؤ
توندي مشومإي ــــةإووي رووب
کؤمةآليةتييةکان هَيزة خةمي ناو
ــةکــي ــةوةي ــن ــزوت بــــووةتــــةوة. ب
چيدي کة لةدايکبووة کؤمةآليةتي
پاراستني بةرگريء  گوتاري  بة
بةوة کَيشةکاني نابَيت، رازي بوون
پَييانبگووترَيت: چارةسةرناکرَيت
لةناو مَيژووداينء لة ئَيستا ئَيمة
بين، بةختةوةر دةبَيت جيهانداينء
بــزووتــنــةوة ــةم ئ پرسي چونکة 
لة پرسة کؤمةآليةتيية فيکريء
گةإانة جيهاندا، لةناو بوون ماناکاني
ئةم لةناو ئازادي بةهاکاني بةدواي

مَيژووةخؤکردة.
کوردستان لة سياسةت قةيراني
وةزيفةي ونبووني يةکةم پلةي بة
لة مةبةست سياسةتة. يةکةمي
بة سياسةت سةرةکييةکاني وةزيفة
مانا بة بةَلکو نا، ئيدارييةکةي مانا
فةلسةفيء ئؤنتؤلؤژييةکةي، بةماناي
فةلسةفةي لة سياسةت کاري ئةوةي
ئازاديية، بةرهةمهَيناني ديموکراسي
بؤ خؤشگوزةرانيية بيناسازي
پَيکهَيناني سياسةت کاري مرؤڤةکان.
کؤمةَلگةيةک پلؤرالة،  کؤمةَلگةيةکي 
بةَلکو پَيکنةهاتبَيت، گشت يةک لة کة
ئةتؤمي پَيکهاتي چةندين کؤي لة

کؤمةآليةتيکةهةريةکةيانشوناسء
بة خؤي تايبةت خةمء بةرژةوةندي
بنيادناني سياسةت  کــاري  هةية.
نَيوان لة کؤمؤنيکاتيڤة پةيوةندييةکي
ئاخافتنء کة کؤمةَلگة دةســةآلتء
خةسَلةتي ديالؤگ گفتوگؤکردنء
ئةو ببَيتة قسةکردن بَيت، سةرةکي
کة سياسةت ناو گرنگةي  فاکتةرة
بةردةوامي دروستکردني لةسةر
نَيوان پةيوةندييةکاني ــةء رايــةَل

کاردةکات. کؤمةَلگة دةسةآلتء
سياسةتکردني لة ساأل هةژدة پاش
کؤمةَلگةي حيزبيانة،  هةرةميانةي 
بنيادناني ــة ل ــار  ک ــان کــوردســت
دةکات گؤإان نوآء  پةيوةندييةکي 
دةســـةآلت. سياسةتء لــةنــَيــوان
قسةدةکات، خةَلک  ديكة بةمانايةکي 
نوَيي گرنگي قؤناغَيکي ئةمةش
راستةقينةکاني مانا  گــةإانــةوةي
سياسةت. کايةي ناو  بؤ سياسةتة
کؤمةَلگةي ناو نوَييةي هَيزة ئةم
وةزيفةکاني دةســتــکــاري ئَيمة 
يةکةميش بةپلةي دةکات، سياسةت
بةرخؤرييةوة پرؤسةي لة سياسةت
بةرهةمهَينان. پرؤسةي بة دةکات
بــزووتــنــةوة ــةم ئ ــؤ ســيــاســةت ب
قؤناغي لة نوَيية کؤمةآليةتيية
بةرهةمهناهَينَيت، شةهيد ئةمإؤدا
ـــري چـــاودَي ــدء ــي ــاه ــو ش ــک ــةَل ب
بةرهةمدةهَينَيت، کؤمةآليةتي
دروســتــدةکــات هؤشمةند تاکي 
لة بةشداربوونة ــاري خــوازي کة 
مَيژووي سياسةتء نةخشاندني
وةکو کة تاکَيک خؤي. کؤمةَلگةکةي
پرؤسة بةسةر هؤشمةند شاهيدَيکي
کاربکات، کؤمةآليةتييةکانةوة
بــةوةي بةرامبةر هؤشمةندبَيت
تياي دةيبيستَيتء دةيبينَيتء کة
گؤإانء خواستي کة تاکَيک دةژي،
بةشَيک بة ببَيت ژيان چاککردني
هاونيشتمانيبوونء هةستي لة

سياسيي. ئَيتيکي بةرپرسيارَيتيء
کؤمةَلگةي لة ئَيستادا لة ئةوةي

گوتاري دوو دةيبينين کوردستان
گوتارَيکيان بةيةکة. ناکؤک جياوازء
چةمکي بةرهةمهَينةري ئَيمة دةَلَيت
سياسةتَيک کوردستان، لة سياسةتين
ــتــي ســةروةرَي ــةســةر ل ئيش  کــة 
داهاتوو بؤئةوةي دةکات رابردوو
ئةم بکات. (قؤنتةرات) کؤنتراکت
مَيژووي خاوةني بة خؤي گوتارة
دةزانَيتء شؤإشگَيإانة شةرعيةتي
ـــردووة راب ــةم ل هةرکةسَيکيش
لة بةشَيک بة نابَيت بةشدارنةبووة
پَيماندةَلَيت کة گوتارَيک  داهاتوو،
ئَيستا کة بين مةمنوون دةبَيت ئَيمة
ئامادةبوونمان جيهانداينء لةناو
ترسناکيدايةء لة هَيشتا جيهانة لةم
شؤإشگَيإةکاني بــة پَيويستي
هَيزَيک گــوتــارةش لــةم دوَينَيية.
رابردوو دةيةوَيت کة بةديدةکرَيت
موَلکي بة بکات مَيژوو لةوَيشةوة
هَيزَيک کاتَيک هةر  خؤي. شةخسيي
شةخسي، موَلکي  بة بکات رابردوو 
دةيةوَيت کة بترسين لةوة دةبَيت
مناَلةکاني لــةســةر ــووش ــات داه
دووةميشيان گوتاري تاپؤبکات.
بؤ گةإانةوةية گوتاري تَيپةإبووني
جيهان. لةناو ئامادةبوونة جيهانء
گؤإانة خوازياري نوَيية گوتارة ئةم
لةناو مانةوة بــوونء گوتاري لة 
گةإان گوتاري  بة  گوإيني  جيهانء 
ماناکاني بةدواي گةإان جيهان، بةناو
بةدواي گةإان جيهان، لةناو بوون
کؤمةآليةتي، عةدالةتي ــازاديء ئ
مَيژووي کة بوونَيک بةدواي گةإان
کة بوونَيک  دروستبکات، خــؤي 
کؤمةآليةتييةکاني تايبةتمةنديية
پلورالييةکةي کؤمةَلگةء گروپةکاني

وةربگرَيتةوة.
بکةرة هَيزء ترسي گةورةترين
لة ســيــاســةت ســةرةکــيــيــةکــانــي
دروستبووني کــوردي کؤمةَلگةي
کار کة کؤمةآليةتيية بزووتنةوةيةکي
جارَيکي ديكة مانا لةسةر ئةوة بکات
سةرةکييةکانيسياسةتبگةإَينَيتةوة
واتة سياسةتکردن. چةمکي نــاو
لة دةمإاستييةوةء لة سياسةت
گروپَيکي يان کةسَيک چةند وةزيفةي
بگؤإَيت کؤمةآليةتييةوة دياريکراوي
کؤمةآليةتي فراواني پرؤسةيةکي بؤ
هــةبــوون، ــةش ب ــوونء ــدارب ــةش ب
بَيدةنگييةوة ــي دؤَل لة سياسةت
ــةي ــف نـــاو وةزي ــةوة ــت ــوازرَي ــگ ب
لة کؤمؤنيکاسيؤن قسةکردنء
ئةم بةرهةمي گشتيدا. مةجالي
بةهاکاني گةإانةوةي پرؤسةيةش
کايةي ناو بؤ هاوآلتيبوونة چةمکي 
هاوآلتيبوون بةبآ چونکة سياسةت،
بکةين. سياسةت لة باس ناتوانين
بةرهةمهَيناني بةبآ پرؤسةيةش ئةم

مةحةَلة. پلورال کؤمةَلگةيةکي
سياسي پَيشمةرجي پلورالَيتي
سياسةت کة ئامانجَيکة بةَلکو نيية،
کاري ديموکراسييةکةي مانا بة
پلورالَيتي بةبآ بووني دةکات. لةسةر
سياسةتکردن لة  سياسةت  خودي
ماناي کارکردني دةکةوَيت. پلورالَيتي
گشتبووندا، کايةي لةناو سياسيية
شوَينَيک هةر لة تاکإةوَيتي. نةک
تاکإةويء داوي ناو کةوتة سياسةت
زةمينةسازي سياسي، خؤئاخافتني
دةکةوَيتة ستةمگةرايي بةرهةمهَيناني
شوَينةدا لةو تةنيا سياسةت کار.
بکات خؤي ئةزمووني  دةتوانَيت 
رووبــةري لةناو بةشداربوون کة 
هةموو بــؤ  يةکسانيانة گشتيدا
فةراهةمبَيت. کؤمةآليةتي هَيزَيکي
کؤمةَلگةيةکدا هةموو لة سياسةت
هةية. خــؤي تايبةتي ــةي ــف وةزي
پَيينابةخشرَيت، وةزيفةية ئــةم
ــنــرَيــت. ــو پــَيــيــدةنــةخــشــَي ــک ــةَل ب
سياسي بيناي دروســتــکــردنــي

نةک دةستةجةمعية، پرؤسةيةکي
نةک گشتيية، بإيارَيکي تاکبإياري،
گروپَيک جيهانبيني پةراوَيزخستني
ئامادةيي هَيزةکؤمةآليةتييةکان، يان
گوَينةبيستيء نــةک تَيگةيشتنة
ديكة، دةنگةکاني فةرامؤشکردني
نــةک ــة، ــؤگ ــال دي ــي گــيــانــي ــوون ب
کردارء بيرء لة تاکإةوي بَيزمانيء
پرؤسةي وآلتــَيــک لةهةر بــإيــار.
بؤ نةگؤإدرا سياسي بةرهةمهَيناني
ئةنجامي کة بةرهةمهَين، سياسةتَيکي
نزيكکردنةوةء ناوةکي ديالؤگَيکي
ــة ــؤچــوون ــروب ــي ــي ب ــدن ــجــان گــون
سياسي، بةرهةمَيکي بؤ جياوازةکانة
بةرهةمدةهَينَيتء دابإان درزء ئةوا
بة کؤتايي جاريشدا  هةندَيک  لة
کةرةسةي وةکو ئاخاوتن ديالؤگء
دةگؤإَيت دَيتء سياسةت سةرةکي
توندوتيژييء وةگةإخستني بؤ
يةکتريء ئازارداني بؤ ستراتيژَيک
ـــگء ـــروزةن زةب ــنــانــي بــةکــارهــَي
خراپکردني حاَلةتدا  لةخراپترين 
هةَلوةشاندنةوةي بةرهةمةکةء
سياسيي بــيــنــاســازي پــــرؤژةي 

کؤمةَلگة.
ئَيمةدا دونياي لة  گؤإانَيک هةر
فيکرء هةَلگري دةبَيت دروستببَيت
لة بَيت ئيشکردن نوَيي فؤرمي
تَيگةشتن لة نوآ قؤناغَيکي سياسةت.
کــردووة چةکةرةي  سياسةت  بؤ 
بةدواي چيدي ئَيمة پَيماندةَلَيت: کة
ئــةوةي بؤ ناگةإَيين جيهانَيکدا
ئيش بةَلکو بدؤزينةوة، تَيدا نيشتماني
کة دةکةين نيشتمانَيک بنيادناني لة
دروستبکةين، تَيدا خؤماني جيهاني
جوگرافييةوة رووبةرَيکي لة نيشتمان
- سياسي رووبةرَيکي بؤ بگؤإَيت
رةنگاورةنگ، کلتووري کؤمةآليةتيء
بؤ بــگــؤإَيــت خــواســت بــؤ ژيـــان
ــازادي، ئ دروستکردني ئــيــرادةي
تاکإةوَيتي ــإانء داب تةنهابوونء
پلوراليزمء پَيکةوةژيانء بؤ بگؤإَيت
گوتارَيکي جياوازي. قبووَلکردني
لةدايکبووة ئَيمةدا کؤمةَلگةي لة نوآ
جيهاندا (لةناو پرسي چيدي کة
بةدواي نيية گةإان پرسي بوون)
بوونمان، جيهانة بؤ لةناو ئةم پنتَيک
ماناکاني ــةدواي ب گةإانة بةَلکو
لةناو بوونمان بؤ عةدالةت ئازاديء

جيهانة. ئةم

پــرؤســةي ــک ــَي ــةر وآلت ــةه ل

نةگؤإدرا سياسي بةرهةمهَيناني

بةرهةمهَين، سياسةتَيکي بؤ

ناوةکي ديالؤگَيکي ئةنجامي کة

گونجاندني نزيكکردنةوةء

بؤ جياوازةکانة بيروبؤچوونة

درزء ئةوا سياسي،  بةرهةمَيکي 

بةرهةمدةهَينَيتء ــإان داب

کؤتايي جاريشدا هةندَيک لة

وةکو ئاخاوتن ديــالــؤگء بة 

سياسةت سةرةکي  کةرةسةي 

دَيتءدةگؤإَيت بؤوةگةإخستني

بؤ ستراتيژَيک توندوتيژييء

بةکارهَيناني يةکتريء ئازارداني

لةخراپترين ــگء ــروزةن زةب

بةرهةمةکةء خراپکردني حاَلةتدا

پــرؤژةي هةَلوةشاندنةوةي

بيناسازي سياسيي کؤمةَلگة

ئةزموونيکردةيسياسةتلةکوردستان

کة پَيماندةَلَيت  دواييدا ساآلنةي چةند لةم

مَيژوويي قةيراني  گةورةترين بة  سياسةت

دةرئةنجامي تَيپةإدةبَيت. ئةم قةيرانة خؤيدا

لة سياسةت  کة  ناوةکيانةية بزاوتة  ئةو 

حيزبةکانء لةناو خؤيدا پراکسيسي دووتوَيي

بکةرةکانيشي بةرهةميهَيناوةء کؤمةَلگة لةناو

خؤدزةبکةن بةرپرسيارَيتية لةو ناتوانن چيدي

داإشتووةء سياسةتةيان ئةو هةندةسةي کة

لةگةَلدابکةن، هةَلسوکةوتي بَيپةروا

سياسةتة ئةو بةرهةمةکاني ئةمإؤ چونکة

هَيزة خةمي ناو توندي مشومإي رووبةإووي

بزوتنةوةيةکي بووةتةوة. کؤمةآليةتييةکان

گوتاري چيدي بة کة کؤمةآليةتي لةدايکبووة

نابَيت رازي پاراستني بوون بةرگريء
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ئاراس فةتاح

تاوةکو سياسةت مَيژووي گةر
کوردستان لة راپــةإيــن قؤناغي
پرؤسةيبةردةوامبةرهةمهَينانةوةي
بؤ بووبَيت (بــوون) ــةوةي گــةإان
بؤ بووبَيت  گةإانيش جيهانء ناو 
جيهان، لةناو رووبةرَيک دؤزينةوةي
ماناکاني راپةإينةوة دواي لة ئةوا
بةسةردا قووَليان گؤإاني سياسةت
سياسةت نوَييةدا قؤناغة  لةم دَيت.
گوتاري هةَلگري  تةنيا بة  چيدي
پاراستني بوونء لة بةرگريکردن
گوتارة ئةم لةپاأل بةَلکو  نيية،  بوون
کة سةرهةَلدةدات نوآ گوتارَيکي
(بوون)دا ماناکاني بةدواي دةيةوَيت
جيهان. لةناو  بوونة ئةم بؤ بگةإَيت 
لة قووأل  گؤإانَيکي قؤناغةوة لةم
لةسةرخؤي بؤخؤيء  کورد  ديدي
گوتاري واتــة ــدةدات، ــةَل ــةره س
بؤ ــةوة ــةإان گ ــوونء ب پاراستني
گوتاري بؤ دةگؤإَيت جيهان ناو
مانايةک بةخشيني ئامادةبوونء
ديدَيکي جيهان. لةناو  بوونة بةو
لةدايک مــَيــژوو چةمکي بؤ نــوآ 
تةنيا بةمَيژووکردن چةمکي دةبَيت.
جيهان، ناو بؤ نيية  گةإانةوة  ماناي
ئازادي لةناو بؤ گةإانة بةَلکو ماناي
مَيژوو بؤ تَيگةشتن لة گؤإان جيهان.
ئازادي، بؤ تَيگةشتن لة گؤإانة ماناي
هاوئاهةنگبووني بةماناي مَيژوو
بة ئازادي. لَيرةوة پةيوةندي (بوون)
وةکــو ـــازادي ئ ء ــژوو ــوان مــَي ــَي ن
گراماتيکي زمانء نَيوان پةيوةندي
رَيکخستني زمان چةندة واتة لَيدَيت.
بؤ رستة لةناو وشة وشةء لةناو پيتة
رستة، ئاوهاش بة بةخشيني مانايةک
رَيکخستني مَيژوو  لة ئامادةبوون 
لةناو ئازاديية گراماتيکي ماناکاني

جيهان.
– (پؤست بةعس دواي قؤناغي
چةمکي بةعسيزم)، قؤناغي گؤإانة لة
هةآلوَيردني بؤ بوونةوة پاراستني
هةَلبژاردني واتــة بــوون، چةشني
مــانــاء ــانء ــةوةژي ــک ــَي ــي پ ــؤرم ف
ناوةإؤکي ئازادي، ژيانء چةشني
سياسةتء ــوان  ــَي ن ــدي ــوةن ــةي پ
ئةم دةستنيشاندةکات. کؤمةَلگة
کة ناوةکيية ملمالنَييةکي شــةإة،
خؤيدا لةناو ــوردي ک کؤمةَلگةي
هاوکَيشة چيدي بةرهةميدةهَينَيتء
شميد) ـــارل (ک بةناوبانگةکةي
لة تةنيا سياسةت  کة کارناکات، 
دوژمندا دؤستء  نَيوان پةيوةندي 
چةمکي ئَيستا لة ئةوةي دةبينَيتةوة.
هاتووةء بةسةردا گؤإاني سياسةت
لة حيزبييانة سياسةتکردني
قووَلة مانا لة لَييتَيناگاتء کوردستان
ناتوانَيت بَيئاگايةء فةلسةفييةکاني
بؤ تيؤري خوَيندنةوةي  بچووکترين 
وةزيفةکاني ماناء لة گؤإانة بکات،
بؤ گةإانةوة قؤناغي لة سياسةت
بةخشيني قؤناغي بؤ جيهانء ناو
ئامادةبوونة يان بوونة بةو مانايةک
لةو ئيشکردنة واتة جيهان، لةناو
پرؤسةي سياسةت چيدي کة چةمکة
بوون بةرهةمهَينانةوةي بةردةوام
جيهان، ناو  بؤ گةإانةوة لة  نيية
ماناکاني بةهاو بةرهةمهَيناني بةَلکو
ئةم لةناو بوونمان بؤ ئازاديية
بنجبةستکردني گؤإانة ئةم جيهانة.
جياوازي، لة يةکبوونة گوتاري
لةپَيناو جياوازييةکان کوشتني نةک
بةرگريکردنء گوتاري هَيشتنةوةي
گةإانة گؤإانة ئةم  بوون.  پاراستني
کؤمةآليةتيء دادپةروةرَيتي بةدواي
پلورالَيتيء جياوازيء قبووَلکردني
کة کؤمةَلگةيةک بةرهةمهَيناني
نةکات شؤإشگَيربوون ناسنامةي
رَيساء هاوآلتيبوون، بؤ پَيوةر بة

نوَيي کؤمةآليةتي رَيکخستنَيکي
هاوآلتيبوون چةمکي کة ــت دةوَي
بةئةندامبوون بة نةکات هاوتا تةريبء

حيزبَيکدا. لةناو
حيزبة سياسةتکردني کــردةي
هةژدةساَلة مــاوةي کوردييةکان
فـــةزاي ــة ل ــي چــةشــنــَيــک ــووش ت
بکةرةکاني تةنيا کة بووة، مةستبوون
لــَيــوةربــگــرن. ــژي ــَي دةتــوانــن چ
قؤناغَيکةوة بة شانازي سياسةت
پَيينامؤية، نوآ نةوةي کة دةکات
مةستبووني قــؤنــاغــي ــش  ــةوي ئ
بانمَيژوويکردني شؤإشگَيإانةء
شؤإشگَيإَيتي ــة. ــةي ــوون ب ــةم  ئ
نيية کؤمةآليةتي کاراکتةرَيکي
بةخؤي، بيبةخشَيت دةســةآلت کة
کة نيية بايةلؤژي خةسَلةتَيکي
کةسانَيکي هةيانبَيتء کةسانَيک
ستايلَيکي بن، بَيبةري لَيي ديكة
گروپ هةندَيک کة نيية کؤمةآليةتي
بةو پَيوةبکةن شانازي کةسانَيك يان
کؤمةآليةتي خؤدابإاني مؤدَيلةش
شؤإشگَيإَيتي ــکــةن. ــب دروســت
بزووتنةوةيةکي بة دةبةخشرَيت
فؤرمي لــة ئــةوســا کؤمةآليةتي
لة بَيت گؤإان خواستي ئاشتييانةي
بة يان دةســةآلت، پةيوةندييةکاني
شؤإشگَيإبوون توندوتيژي. فؤرمي
بةَلکو نيية، مَيژوو دةرةوةي لة
کَيشةي بــةآلم مَيژووداية، لةناو
کة لةوةداية کورد سياسةتمةداراني
تَيدةگةن، رابردوو بة مَيژوو چةمکي
قؤناغَيکي بؤ کورتدةکةنةوة مَيژوو
بةشداربوون خؤيان  کة  مَيژوويي
نووسينةوةي، دروستکردنء لة
الپةإةيةک بة دةکةن  مَيژوو  ئةوان
خؤيان، دوَينَيي يادةوةرييةکاني لة
دةمَينَيتةوةء نةمري بة کة دوَينَييةک
خؤي بةهاکاني پيرؤزةء هةميشة بؤ

ونناکات.
دةســـةآلتـــي شــؤإشــگــَيــإانــة
تيايدا ستراتيژي مةيلَيکي هةميشة
نرخي ــت ــةوَي دةي کــة ــت ــزوَي دةب
دياريبکات. ئازادي بةرهةمهَيناني

مَيژوويي تَيچوونَيکي نرخة ئةم
تةنيا کة کاردةکات پشتييةوة لة
بيکإن. دةتوانن دوَينآ بکةرةکاني
گيرفاني کة دي، ئةوانةي هةموو
ئةم کإيني بؤ نيية پآ مَيژوويان
ئةم دةرةوةي دةچنة رابـــردووة،
بانمَيژووييةي هةَلسةنگاندنة بازنةي
واتة شؤإشگَيإَيتييةوة.  چةمکي 
رابردووي مَيژووي دةبَيتة مَيژوو
پرؤسةي لةناو کة کةسانةي ئةو
ئــازاديــيــةدا ــةم  ئ بةرهةمهَيناني
مؤنؤپؤلکردني کــاريــانــکــردووة. 
مؤنؤپؤلکردني ماناي کايةية ئةم
مَيژوو لة شؤإشگَيإَيتي چةمکي
ماناکاني ــي ــردن ــووردارک ســن ء 
دوو خؤبةمَيژووزانة ئةم ئازاديية.
يةکةم، هةية: ســةرةکــي ئةرکي
سياسييةوة کردةي لة شةرعييةت
سياسي کارةکتةرَيکي بة دةکــات
سياسةت واتــة سياسةتمةداران، 
گؤإانء لة بةردةوام کردةيةکي لة
گشتي فةزاي لةناو پةيوةندييةوة
ناو بؤ ــةوة ــت ــوازَي دةگ کؤمةَلگة
کةس کة بانمَيژوويي پَيدراوَيکي
چونکة وةدةستيبهَينَيت، ناتوانَيت
دياريکراوةء گروپَيکي مَيژووي
سياسي ــي ــةت رةواي ــشــةوة ــةوَي ل
دابةشکردني دووةميان وةردةگرن.
بؤ گةورةية  باجةکةي  مَيژووة  ئةم 
تيايدا، بةشدارنةبوون کة ئةوانةي
دةبَيتة سامان دابةشکردني بؤية
کة هةيانة ئةوانة تةنيا کة مافَيک
باشترين مَيژووةن. ئةم خاوةندارَيتي
کة ــيــش ــت ــدارَي ــؤرمــي دةســةآلت ف
شؤإشگَيري حيزبي دوو دةسةآلتي
بريتيية بةرهةميانهَينابَيت کوردي
لةم پةنجاء بة پةنجا پرنسيپي لة
ستراتيژي رَيککةوتني دوواييةشدا
وةرةســــةي ــي ــردن ــک ــةش ــة داب ل
بة گةر دةسةآلت. شؤإشگَيإانةي
قسةبکةين ڤَيبةر) (ماکس زماني
دابةشکردن) (بةشکردني بَلَيين دةبَيت
ئابووري کة سياسةتي رَيسايةية ئةو
چــوارچــَيــوةي لــةنــاو نَيوگروپي 

دةسةآلتدارَيتييةکةيان فؤرمي
بةرهةمهيانهَيناوة.

دياردةيةکي شؤإشگَيإَيتي
سيفةتَيک دةسةآلت، بة نيية پَيدراو
مةدالياي وةکو سياسةتمةدار نيية
ببةخشَيت. ــةخــؤي ب ــةتــي ــازاي ئ
قؤناغَيک شؤإشگَيإي دةسةآلتي
ديــمــوکــراســيء ــوان ــَي ن ــة  ل نيية 
کاتَيک هيچ دةسةآلت ديکتاتؤري. 
هيچ شؤإشگَيإبَيت، ناتوانَيت
سةر ــا ت سياسةتمةدارَيکيش
بةسةر شؤإشگَيإَيتي خةسَلةتي
چرکةساتةي لةو نامَينَيت. يةخةوة
دةکةن دةسةآلت شؤإشگَيإةکان کة
مانةوةء فؤرمةکاني لة فؤرمَيک بة
دةسةآلتدارَيتي بةردةواميپَيداني
ــوو ــةم ه ـــان، ئـــةوکـــاتـــة ـــؤي خ
شؤإشگَيإَيتي کارةکتةرةکاني 
گرفتي ــدةدةن. ــت ــةدةس ل خــؤيــان 
ــة ــةوةداي ل کـــوردي دةســةآلتــي
وةک بةتةنيا شؤإشگَيإَيتي کة
سةرکردةکاني حيزبء کارةکتةري
قؤناغَيکي لة کة دةنوَينَيت، خؤيان
لةبةرةي مَيژوويي دياريکراوي
بــوون. ديكة بةدةسةآلتَيکي دژ
تــاکء خةباتَيکي هــةمــوو ئيدي 
(پؤست کؤمةَلگةي ئةم گروپةکاني
عةدالةتي ئازاديء بؤ شؤإشگَيإيية)
بؤ ترسناکيةک بة دةبن کؤمةآليةتي
ناکرَيت شؤإشگَيإء دةسةآلتدارَيتي
شؤإشگَيإانة خةسَلةتي هةَلگري
دةسةآلتي بة ناکؤکن چونکة بن،
بؤية ــآ. ــن دوَي شــؤإشــگــَيــإانــةي
دةدؤزرَيتةوة، بؤ ديكةيان نازناوي
دةستي ئاژاوةگَيإء نموونةي لة

پَينجةم. تابوري خائينء دةرةکيء
سياسةت بؤ حيزب  تَيإوانيني 
ميکانيزمَيکي لةژَير کوردستان لة
جةنجةإئاسا پرؤسةيةکي داخراوء
هةموو تَيإوانينة ئةم کاردةکات.
لة ئَيمةي کؤمةَلگةي ــژووي مــَي
ــژووي ــَي م ــةي ــان خــةرم دةوري 
خَيَلة خَيزانء حيزبةکانء  سياسي
کــؤکــردووةتــةوة. سياسييةکاندا
دورستکردني کؤکردنةوةء ديارة
ــتــيء ــي دةســتــةجــةمــعــَي هــةســت
لةوَيوة گروپء بؤ پةيوةندارَيتي
سياسييةش خَيَلة ئةو وَيناکردني
کة بوو وةزيفةيةک نةتةوة، وةکي
بؤ خةبات لة سةردةماني  سياسةت
بةرهةميهَينابوو. بوون لة بةرگري
شؤإشگَيإةکاني سياسةتمةدارة
قؤناغةدا لةم کة نابينن ئةوة دوَينآ
سياسةت ماناکاني تةنيا ــةک ن
ــووة، ــات ه ــان بــةســةردا ــي ــؤإان گ
گؤإاني وةزيفةکانيشي بةَلکو
گةر هاتووة. بةسةردا جةوهةرييان
ساآلني تاوةکو حيزبي  سياسةتي
بةرهةمهَيناني هَيزي راپةإين پَيش
کردبَيت، خؤي کاري هةبووبَيتء
راپةإينةوة لةدواي لةراستيدا ئةوا
گرتبوون کؤبوونةوةء گوتاري
سياسي يةکةي يــةک ـــةدةوري ل
جياوازيء گوتاري بؤ دةگؤإَيت
گةورةتر يةکةيةکي دؤزيــنــةوةي
لة کارکردن بؤ خَيأل  حيزبء لة 
بيناکردني ئــةويــش ســيــاســةت،
بان- بان-حيزبيء کؤمةَلگةيةکي
سياسةت، لة  بيناسازي  بؤ  خَيَليية 
گشتي ئــيــرادةي بيناکردني ــة  وات
دامودةزگاييکردنء بة لةإَيگةي
ــةت، ــاس ــي س ــي ــردن ــک ــي ــاي ــاس ي
کؤمةَلگةيةکي دروســتــکــردنــي
جارَيکي مرؤڤةکان کة سياسيية
راستةقينةکاني شوناسة ديكة
خةوني وةدةستبهَيننةوةء خؤيان
بةخؤشيان تايبةت کؤمةآليةتي
فةنتازيا خةونء ئةم بةرهةمبهَينن.
ناکؤکء لة جةوهةردا کؤمةآليةتيانة
فةنتازياي خــةونء  بــة ناتةبان

بةرهةمهـَين سياســـــةتي بؤ سياسةتةوة بةرهةمهيَناني لة
سياسةتکردني ــردةي ک

ماوةي کوردييةکان حيزبة

تووشي ــة ــاَل ــةژدةس ه

فـــةزاي ــة ل چــةشــنــَيــک

تةنيا کة بووة، مةستبوون

چَيژي دةتوانن بکةرةکاني

سياسةت لــَيــوةربــگــرن.

قؤناغَيکةوة بة شانازي

نوآ ــةوةي ن کة ــات دةک

قؤناغي ئةويش پَيينامؤية،

شؤإشگَيإانةء مةستبووني

ئةم بانمَيژوويکردني

شؤإشگَيإَيتي بوونةية.

کؤمةآليةتي کاراکتةرَيکي

دةســــةآلت نــيــيــة کــة

ــؤي، ــةخ ب بيبةخشَيت

نيية بايةلؤژي خةسَلةتَيکي

هةيانبَيتء کةسانَيک  کة

بَيبةري لَيي ديكة کةسانَيکي

کؤمةآليةتي ستايلَيکي بن،

گروپ يان هةندَيک نيية کة

پَيوةبکةن شانازي کةسانَيك

خؤدابإاني مؤدَيلةش بةو

دروستبکةن. کؤمةآليةتي

دةبةخشرَيت شؤإشگَيإَيتي

ــي ــةک ــةوةي ــن ــزووت ــة ب ب

فؤرمي لة ئةوسا کؤمةآليةتي

گؤإان خواستي ئاشتييانةي

پةيوةندييةکاني لة بَيت

فؤرمي بة يان دةســةآلت،

شؤإشگَيإبوون توندوتيژي.

نيية، مَيژوو دةرةوةي لة

مَيژووداية لةناو بةَلکو

هةميشة شؤإشگَيإانة دةسةآلتي

کة دةبزوَيت تيايدا ستراتيژي مةيلَيکي

ئازادي بةرهةمهَيناني نرخي دةيةوَيت

تَيچوونَيکي نرخة ئةم دياريبکات.

کة کاردةکات پشتييةوة لة مَيژوويي

بيکإن. بکةرةکاني دوَينآ دةتوانن تةنيا

گيرفاني کة دي، ئةوانةي هةموو

ئةم کإيني بؤ نيية پآ مَيژوويان

بازنةي ئةم دةرةوةي دةچنة رابردووة،

چةمکي بانمَيژووييةي هةَلسةنگاندنة

دةبَيتة مَيژوو واتة شؤإشگَيإَيتييةوة.

کة کةسانةي ئةو رابردووي مَيژووي

ئةم بةرهةمهَيناني پرؤسةي لةناو

کاريانکردووة ئازادييةدا
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طؤأان مؤراَلي سايكؤثيـــــــتيء ئاكاري ءتن، هونةري
شارستانيةت لة دوور مةدةنيء نا ضيايي
رامــي ثَيويستة ثَييواية دةزانــَيــتء
بكرَيت. كؤمةآليةتي ذياني شارستانيةتء
بابةتيانةيان خوَيندنةوةي  كة  دوذمنانمان
طشتي بة هةية خؤرئاوا كلتووري بؤ
ناثرسةكاني ءتة لة طةورةيان سوودَيكي
توركيا لةوانة ءةرطرتووة، ئَيمة بةرثرساني
كوردةكان ناضارم  من دةَلَيت ئاشكرا  بة
ضيايينء فَيري ذياني بكوذم، ضونكة ئةوان
ناو دةيانهَينينة زؤر  بة  نابنء شارنشيني
دةدةنء ئازاريان ئةوان  بةآلم  كؤمةَلةوة،
دةكةن شارةكانيش ذياني  دةيانكوذنء
دةيانهَيننة بؤية ضياو  جةنطةألء  ذياني بة
بذين، سروشتي مرؤظي ءةكو خوارةوة
خوَيندنةوةي كورد سةركردةيةكي كاتَيك
شوَيني كلتووري قسةكردنء زةمةني بؤ
زةمةندا هةمان كلتوورو هةمان لةنَيو نييةو
نةك دؤستيبوو، ضياكان تةنيا كورد دةَلَيت
دؤزي لة  طةورةي زيانَيكي بةَلكو سوود، 
بةَلطةي بة كرد دوذمنةكاني ءتةي كوردداو

سةلمَينراو.
ــردةي ســةرك هةشتةمين بيستء
لةءتن بةر ثَييوابوو ءَيَلسن، ودرؤ ئةمريكي،
طوتار ثَيويستة ئامادةكراوو راظةكراو بَيت
بمَينَيتةوةو خةَلك  الي كة بةشَيوةيةك
سةعاتَيك بة طــوتــارةي ــةو  «ئ ــت: ــَي دةَل
دَيت» كؤتايي سةعاتَيكيش  بة  دةثَيورَيت
سَييةمين كة  جيرفرسؤنيش تؤماس  الي
دانايي ثَييوابوو بوو، ئةمريكا سةركردةي
سياسةتمةدار سياسيبووني ءتــاري،
طرنطي «لة كوَيدا ثَيشيوابوو دةسةلمَينَيت، 
كَيشةكان بة لةوَيدا ريسكةوة، ءتن كةوتة
سياسي، كَيشةي بة دةبن  ثَيناس حوكمي
بوونةوةرَيكي بة ــات دةك مــرؤظ ءشة 
رووةوة زؤر لة ئةوةي سياسي»لةطةأل
كوردستان ئــةمــإؤي ــي  ــداران دةســةآلت
مامةَلةكردن لة  نواندووة لَيهاتووييان 
ءتةو هةموو دراوسَييانةي ئةو لةطةأل
لةناوبردني دؤإانء بؤ مامةَلةيةكيان
لةهةمانكاتدا بــووة، كــوردي ئةزمووني
ثراكتيك خوديان سووكبيني  ــار زؤرج
دؤإان هيض بةهايةكي كة جطة لة كردووة

نةبةخشيوة، ءتنةكة طفتوطؤ بة ديكة
دةسةآلتدارةكة خودي تةنيا بارةدا لةم
نةبووةتةوة، تةنطةذةية ئةو رووبةإووي
خودي كة ئةوةية  راستةقينة تةنطةذةي 
خودي نوَينةرايةتي ــدارةكــة دةســةآلت
لةكاتَيكدا دةكات.  طشتي دةستةجةمعي، 
ئةو دةتوانَيت  كةمجار طشتي خــودي 
راستبكاتةوة، سةريهاتووة بة بارخوارييةي
ستراتيذي، سياسي، رووي زؤر دةكرَيت
لة رَيطربَيت مؤراَلي دةروونيء مَيذووي،
بةآلم كورد، طةورةي  خةوني بةديهَيناني 
راطرتني ئاستي بؤ ءتن ئاستي نةثَيواني
بؤ ميللةتَيك بردني ميللةتَيكء هةستي
لة ءشة هةَلداني نابووتيء خود، ئاستي
بَيطؤي طفتوطؤي  سازداني ءتن، ثَيناوي 
ءتنَيك نا ناومان ئةوةي دةرئةنجام بآ
نةك دةيةوَيت  بةرامبةر ئــةوةي ءةكــو
با بة شاعيرانةمان خةوني تةنيا خؤت،
دةباتة هةستي مرؤظانةشمان بةَلكو نادات،
بكةيت ءتةبَيذ مةرطي ضاوةإواني ئاستَيك
هيض نةهامةتية، جؤرة  لةو  ثَيشطيري بؤ
كورد دةسةآلتداري ءةكو دةسةآلتدارَيك
خؤزطةي خــةونء  نةكردووة جورئةتي
لةكاتي بكات،  بَينرخ بَيبةهاو ميللةتي 
دبلؤماتيةتي بة باوةإي  تةنيا  قسةكردندا

اليةنةبَيت. يةك
مرؤظة ثيشةي اليةنة دبلؤماتيةتي يةك
ئةم بووة، كورتةكان ديدةبينية تاكإةوو
رةزامةنديةكي كاتيء لةثَيناوي تاكانة ءتة
لؤذيك ذيريء هةَلدةإذن، اليةنة يةك
كؤمةَلةوةيةو سةرو  لة ثآ  خؤيان بيني
ئامادةكاري لة ثَيشينة باوةإيان بة راوَيذو
سايكؤثاتي كةسَيتي ئةمانة كورتي بة نيية.
سايكؤثاتيش كةسَيتي Psychopathicن.
كةسَيتين مةترسيترين ثإ ترسناكترينء
كةسَيتيانة ئةم مرؤظايةتي، كؤمةألء بؤ
بةآلم ذيربن، تواناو بة زيرةكء دةكرَيت
ءيذداني زيندوو مرؤظانة، هةستي بةتاَلن لة
بةرذةوةندي راستيء لةطةأل هةَلكردن  و
خود رؤحي خؤثةرستيء لَيتةذين بة طشتي.
نادؤستانة، داوي تةَلةو درؤو ئامانجي، ـ
ثينتة لــة دوورةثـــةرَيـــز دووفــاقــيــةتء

زؤر كةسَيتية ئةم دروستةكان. مؤراَلية
دزيء بة دةردةكةوَيت منداَليةوة لة هةر
توندوتيذ ـ ئةطرَيشن كرداري درؤكردنء
ميتؤدة ئةم كات زؤربةي ثَيدةكاتء دةست

ئةنتي  Sociopathic ءاتة هاوتاي ضةمكي
كاريطةرية ئــةو بةهؤي كؤمةآليةتي،
بةثَيي هةيانة كؤمةأل  لةسةر ترسناكةي
بةهؤي كةسَيتيانة  ئةم دةرووني زانستي 
دةطةنة زؤرجار كةسَيتيانةو هةمةضةشني
يةك هةميشة بةآلم فةرمانإةوايي، ئاستي
بووة، كؤتاييان ضارةنووسي ئاكامطيري
خوَينإشتني لةناوبردنء كوشتنء ئةويش

دوايي خؤيان. كؤمةألء سةرةتا
ئَيستا كــورديء كؤمةَلي  ــردووي راب
لَيثرسراو، فةرمانإةوا، بة سخناخة تةذيء
ثَينووس ءتةبَيذء كةناألء رؤذنامة، تاك،
تةذي كؤمةَلَيكي سايكؤثاتي، وةشَيني
سايكؤثاتي، ئاكاري نيةتء بإيارو بة
داهاتووي داواي ئاكاريش هةمان بة هةر
بؤ ئةمإؤ ــةوةي ئ ــات. دةك ذياندؤست
طرنطترة خؤشي سةربةخؤيي لة كورد
ميتؤدية سياسيء كؤمةآليةتيء طؤإاني
سةربةخؤش ضؤن رووةكانةوة، هةموو لة
لة ناطرآء سايثؤتآ  بارة ئةو  بةرطةي
باردةضَيت. لة تــةطــةرةدا بضووكترين
ئومَيديء بَيشومار جةماوةريةكي ئةوةي
ثَيهةَلسثاردووة، جياوازي تَيإوانَيكي
دةستَيكي ــو  ءةك طشتيية  طؤإانَيكي
ذيانيةكاني يةكة هةموو لة ئةفسوناوي
ميللةتاني لةوةي  نابين  طلةيي  بة  كورددا،
ثَيويستيان هةميشة كؤَلؤنياأل ثؤست ثاش
فــريــادإةسء هَيزي دروستكردني بة 
لةاليةك ــةآلم ب فريادإةسة، ثاَلةواني
لة فريادإةسةو هَيزة  ئةو  بؤ دَلسؤزي
طؤإانة ئةو بؤ خؤيان دَلسؤزي اليةك
ديكةوة لةاليةكي ــراوةو ــك ــاوةإوان ض
دةكةوَيتة فريادإةسيش هَيزي متمانةي
كةرةستةي هةمان بة  كاتَيك  طومانةوة
لَيدوانةكان دةربإينء مامةَلةو سايكؤثاتي
جؤرة ئةو  لةكاتَيكدا كؤمةأل. بة  دةطةن
دةرنةكةوَيت ءتندا هونةري لة سايكؤثاتية
هَيزَيكي ضاوةإواني كورد طةلي هةموو

مرؤظدؤستة دؤستةو ئاشتي ذياندؤستء
كوردستاندا. لة

توندو هانداني  ثةردةيةكدا هةر لةذَير 
زيان لة  جطة سايكؤثاتي ءتني تيذيء 
بةكارهَينةري اليةني ئامانجي بة طةياندن
خؤي لة ديكة بةرذةوةنديةكي زمانة ئةو
ثَيويستة ئةمإؤ ئةزمووني ناطرَيت.
دوَينآ سايكؤثاتي زماني توندي بة
مةدةني ذياندؤستء زمانَيكي رةتبكاتةوة،
ئةمإؤي طؤإاني جَيطيربكات، شوَينيدا لة
ثَيويستة ئاكاريةك  هةر لة بةر  كوردي
دةستثَيبكات، زمانةواني طؤإانَيكي بة
تاكةكان بؤ رَيز زمانةوانيةوة لــةإووي
كةرةستة ــةو ئ زمــان بطَيإَينَيتةوة،
ناوخؤدا شةإى ملمالنَييةي لة  ترسناكةية
توندو لة ثإاوثإ طةلَيكي برا، ئاقارَيكدا بة
ئةتككارو زمــانــةوانــي ضةكي تيذيء 
ئةو بةرهةمهَينا. سكَيكشواليزم كؤنسَيثتي
مردن خؤراكي  كردة ذني سةدان زمانة 
دةيان ئةتككارو زماني قورباني ءةكو تةنيا
كورد دؤزي خزمةتي لة لَيهاتوي كةسي
نيشتمان لة الوي هةزاران دةرخستةوةو 
ياداشتي خةريكين زمان هةمان بة تؤران.
داهاتوو خةوني رةتدةكةينةوةو رابردوو

دةنووسينةوة.
رؤذنامةي ئةمإؤش هةتا ئةوةي لةطةأل
هونةري هةيةو جيهاندا لة زةردبوونيان
ئةتككارانةية، هونةري  تةنيا  ءتنيشيان
ئايدياي بة نةبووة كةناآلنة جؤرة ئةم بةآلم
ثيرؤزي مرؤظدؤستي ضةمكي خةَلكانَيك كة
مةدةنيةكان كؤمةَلة مةشخةأل.  بة  كردبَيت
برد، طــؤإان بــةرةو خؤيان كؤمةَلي كة 
نَيوان طفتوطؤي زمانةوانيء هونةري تةنيا
ثؤزةتيظ اليةني بة ئؤثؤزسيؤنةكانيان
ثيشة ــارو ك زمــانــي بةَلكو ــؤإي، ــةط ن
كة طؤإي بةشَيوةيةك مرؤييةكانيشيان
نموونة ئاراستةبكرَيت، بؤ تاكي لَيوة رَيزي
نامةبةر، بة طــؤإي نامةيان ثياوي كة 
سةَلت، بؤ قةيرة ماَإلاطر، بؤ خزمةتكار
بةردةستي بشؤري، كارطوزاري بؤ بشؤر
سةدان فإؤكةو ناو ضاودَيري بؤ فإؤكة ناو
رؤذانــة زماني نَيو  بؤ  ديكة طــوزارةي

كؤمةَلي كة طرت سةرضاوةي  ــةوةوة ل
دةطرَيت مرؤظ ءةكو تاك رَيزي مةدةني
بة روشَينةربوو زماني جياوازي، بةبآ
ذياني رؤذانةو لة ض زمانَيكي نةفرةتلَيكراو

كَيشةكاندا. بةكارهَيناني لة ض
كارةكتةرَيكي بة ــان زم هــةروةهــا
طؤإيني بؤ ــرا زان كؤمةآليةتي طرنطي
زؤربةي شارةزاياني هةتا ئَيستاش ئاكارو
لةإَيطةي ثَييانواية كؤمةآليةتي بــواري
زبرو زمانة بؤية دةطؤإَيت، ئاكار زمانةوة
بؤ توندي ياسايي ســزاي ناشرينةكان
بوون طشتي كةسَيتي هةزاران بة دانراوةو
كاتَيك زؤر سةرمايةيةكي خاوةني بة
زمانَيكي ضوارضَيوةي  لة ناويان كةناَلَيك 
مرؤييةكان بةها لة دوور نةطونجاوو
ياسايي سزاي بةكارهَيناوة، بةرامبةري
بةو شَيوةية كردونةتةوة، قةرةبووي مادي
كلتووري مامةَلةو زمانء بة ئَيستابووة

خؤرئاواييةكان.
هةلَيكي مـــؤراألء بؤ ئةطةر  ــورد ك
هةنوكةيي ئةركي  دةطةإَيت، مةدةنيانة 
بةردةر خوَين توندوتيذو زماني ئةوةية
بَيبةهرةو طروثة تاكء مؤزةخانةي بخرَيتة
زؤر ثَيويستة  سايكؤثيةكانةوة، جاهل 
بطؤإَيت ءتني هونةري ذيرانة ءريايانةو
كةسةيت ئةو ئةطةر شايستة، هونةرَيكي بؤ
ئةوةيت مةشخةَلةكةت بةدةستطرتووة يان
ئومَيدتة بإيوةو رووناكيةكةي لة ضاوت كة
ئةو ضرايةك، بة بكةيت مؤمَيك رووناكي
زؤر نوآ زمانةواني مؤراَلي  بةبآ ضراية
زماني با لة كةواتة سانايي دةكوذَيتةوة. بة
دةستثَيبكةين، خؤمانةوة كةسَيتي ءتنء
سيستمي طؤإاني مؤراأل طؤإاني ضوون
طؤإاني تةنيا ءةلــَى دةطةيةنَيت، طشتي
طؤإاني دةموضاوةكان دةطةيةنَيت. سيستم
لة باشترو بؤ  بــاشــةوة لة طؤإانيش 
ئةريك ميتؤدةي بةو تازيار  بؤ باشترةوة
ئةركي «يةكةم ثَييواية كة دةكرَيت فرؤم
دايكبوونةوةي خؤيةتي لة لة ذياندا مرؤظ
دةكرَيت، ضاوةإَيي بةوةي ببَيت ئةوةي بؤ
رةنجةكانيشي بةرهةمي بةنرخترين

كةسيَيتي خؤيةتي».

نيشــــــــتمانييكوردستانةوة ديديكؤنطرةي لة رةوتيطؤأان نةتةوةييء هؤشياريي

ــة ل ــــةوةي تــا رادةيــــــةک ئ
ئةمجارة پةرلةماني هةَلبژاردني
ميتؤدةية ئةو جــؤري  جــيــاوازة،
بؤ بةکاريدةهَينن ليستةکان کة
ريکالمء بؤ هةَلبژاردن، هةَلمةتي
مسؤگةرکردني پإوپاگةندةي
ليستء ــؤ ب ـــگ دةن زؤرتـــريـــن

اليةنةکانيان.
بؤ  ــةوارة ق ليستء هةندَيک  
ــارةء پ دةنـــگ، مسؤگةرکردني 
بةسةر دةبةخشنةوة  شيريني 
هةرچةندة ئةمة هــاوآلتــيــانــدا،
قَيزةونه ناشرينء  ميتؤدَيکي 
ءاية، ئةسأل کة لةوةي جگة (ئةمة 
نةبَيتء سةرماية خاوةني حيزب
بإة لــةو جگة نةبَيت، ـــارةدار پ
لةاليةن ياسا پَيي بة کة زؤرکةمةي
دابيندةکرَيت، بؤي حکومةتةوة
کة ئةندامةکاني)، ئابوونةي لةگةأل
جؤرة ئةم ديموکراسيدا ءآلتاني لة
بةَلکو تاوان، بة هةر نةک ميتؤد لة
جؤرة بةم اليةنةي  ليستء ئةو
بةدةستبهَينَيت، دةنــگ بيةوَيت
ئةندازةي تا تونددةدرَيت سزاي
بةشداريکردن مافي له بَيبةشکردن
متمانةي چونکة هةَلبژاردن، لة

متمانةيةکة خةآلتَيکةء هاوآلتيان
يان ناکرَيت ببةخشرَيته کةسَيک کة
بة بَيتء بَيمتمانةييدا لة که اليةنَيک

بکإَيت. خةَلک دةنگي پارة
ميتؤدة، ئــةم بةپَيچةوانةي
هةن، ديكة ليستي اليةنء هةندَيک
بة پارة داني دةنگکإينء بري لة
کؤمةک يارمةتيء داواي هاوآلتيان،
لة ئةوةي بؤ دةکةن، هاوآلتيان لة
قةوارةکةدا ليستء پإوپاگةندةي
ميتؤدةيان ئةم کة بةکاريبهَينن،
بَيسنوور ديمؤکراتيدا ءآلتاني لة
کؤي کة ميتؤدة تاقة  بةربآلوةء
پشتي ليستةکان قــةوارةء گشتي
حيزب دواجار چونکة پَيدةبةستن،
خاوةني تا نيية بازرگاني کؤمپانياي
وآلتاني لة پارةبَيت، سةرمايهء
لةگةأل لَيپرسينةوة ديموکراتيدا
ئةگةر دةکرَيت ليستةکاندا حيزبء
خاوةني کة لَيبکةن ئةوةي گوماني
بةثَيضةوانةوة زؤره،  پارةيةکي
فةلسةفةي بيروإاء خاوةني حيزب
دةيةوَيت که جياوازة، حوکمإاني
ئاقارةدا بةو كؤمةَلطة رَيگةيةوة لةو
دةزانَيت سوودمةندي بة کة ببات

كؤمةَلطة. بؤ

کؤکردنةوةي ئةم  نموونةي
كةمثةينى بؤ  يارمةتية هاوکارييء 
نزيکترينيشيان زؤرن، هةَلبژاردن
سةرؤکايةتي بؤ ئؤباما كةمثةينى
لةکاتي ئؤباما ئةمريکاية، کردني
کانديداتةکةيدا، يةکالييبوونةوةي
بآلوکردةوة حيسابي ژمارةيةکي
هاوکاري يارمةتيء کؤکرنةوةي بؤ
هــةَلــبــژاردن، پإوپاگةندةي بؤ 
کة يارمةتيانةي  ئةو گشتي کؤي 
لةإَيگةي کؤکرايةوه  ئؤباما  بؤ
دة بــانــقــةوة ، حيسابي ـــارة  ژم
لةاليةن کة پارةيةبوو، ئةو قاتي
بؤ ئةمريکاوة هةَلبژاردني ياساي
سةرؤکايةتي کانديدي هــةردوو
ئةخالقَيکي ءةک  بؤية دانرابوو، 
ئاشکرا بة ئؤباما ديمؤکراتييانة،
بإة ئةو کة کرد ئةوةي ئيعالني
بؤي ياساوة لةاليةن پــارةيــةي
دةيگَيإَيتةوة ءةرناگرَيتء دانراوة،
چونکة ءآلت، گشتي بودجةي بؤ
كةمثةينى بؤ پارةيةي کة ئةو بإي
دة کردبووةوة کؤي هةَلبژاردن
بةمةش زياتريشبوو،  هَيندةء 
گشتي بودجةي بؤ  خؤي رَيزگرتني
خاوةنيةتي، ئةمريکا خةَلکي کة

لة   change بةرنامةي نيشانداء
جَيبةجَيکرد. دا عةمةلي

ــت ــَي دةب لـــةم روانــگــةيــةوة
بةرةو دةنگکإين بزانين، ئــةوة
ميتؤدَيکي دةبـــاتء ـــان دواوةم
بة کردنة بَيإَيزي  ناياساييء 
ليستء گــةنــدةَلــي ــاکء ت مافي 
کة بةوةي دةردةخات حيزبةکان
دةنگ ليستانةي ئةو  دةَلَيت  پَيمان
پارةکةش پارةن، خاوةني دةکإن
گةندةَلييةوة ناشةرعيء لةإَيگةي
حيزبء ئةگينا ءةدةستهاتووة، 
لة ــوو؟. ب کوآ لة ــارةي پ ليست 
لة کؤکردنةوة کؤمةک کاتَيکدا
قــةوارةکــان ليستء  بؤ خةَلک
مؤدَيلي باشترين جوانترينء
نيشاندةري دونيايهء ديمؤکراتي
ليستء ــة ک راســتــيــيــةيــة ئـــةو 
سةرمايةي خاوةني حيزبةکان
خاوةني بةَلکو  نين، ناشةرعي 
سياسيء بةرنامةي فةلسةفةء
بةإَيوةبردنى بؤ تايبةتين ئابووري
بة که شَيوةيةي بةو كؤمةَلطة

دةزانن. سوودمةندي

Arei1976@hotmail.com

پارة بة دةنگکأين ميتؤدي

ئاري ئةبو بةکر

طةلء... جةماوةري خواستي
ضوارةمي خاَلي لةطةأل هتد
كــؤنــطــرةي ــي ــان ــةك ــةرك ئ

طونجاون. نيشتمانيدا
ناكؤكيشمان خاَلي هةَلبةت
هةية، طؤإاندا  ثةيامى لةطةأل 
دؤزي لةبارةي تايبةتي بة
ديكةي ثارضةكاني لة كورد
ضؤنَيتي ــداو ــان ــت ــوردس ك
كَيشةكانيان ضارةسةركردني 
ئةو دةسةآلتةكاني لةطةأل
لةبارةي هةروةها  وآلتــةدا، 
هةرَيمء ثةيوةندي ضؤنَيتي
عَيراقء ناوةندي حكومةتي
ضؤنَيتي عَيراقء  دةستووري 
ــوكء ــةرك ك ـــةوةي ـــةإان ط
ضؤنَيتي دابإاوةكانء ناوضة
دادطاي فيدراألء ئةنجومةني
بة ثابةندبوون ــدراألء ــي ف
هةندَيك عَيراقء  دةستووري 
ئةوانةو كة ديكة، اليةني
ئةم زياتري روونكردنةوةي
وتارَيكي بابةتي دةبنة وتارة،
ديكةدا، هةلَيكي لة ديكةمان
ئَيستامانة: مةبةستي ئةوةي

بةطؤإانة. ثَيويستمان
ــــي رةوت بــةهــيــوايــن

طؤإاندا لة خؤيشي طؤإان،
سةربةخؤيي ــةرةو  ب بَيت
لة هةميشة كــوردســتــانء
قؤستنةوةي بؤ  بؤسةدابَيت 
داإشتني يا ديكة، هةلَيكي
ئةو بؤ زانستي بةرنامةيةكي
ثةيإةوكردني يا مةبةستة،
لةوجؤرة، بةرنامةيةكي هةر
توانا هــونــةري سياسةتي
ــةري ــون ه ــو ــك ــةَل نــيــيــة، ب

تواناية. دةستةبةركردني

jeerkamil@yahoo.com

لةبارةي زياتر زانياريي بؤ *
لةو ثارتايةتييةوة زيانةكاني
هَيشتا كــة كؤمةَلطةيانةدا
نةخةمَليوة، تَيدا  ديموكراسييان 
خــةبــاتــي ــي ــاغ ــؤن يــا لــة ق
ــاري وت بــإوانــة ــدان. ــاري رزط
ضةكةرةي ثارتايةتيء (خةزاني
(٥٠٣) ذمارة   (٨) الثةإة طؤإان)
رؤذنامةي ٢٠٠٩/٧/٢ي بةرواري
طؤإان (رةوتي وتاري رؤذنامةو
رؤذنامةي هةمان لة كوآ) بةرةو

 ٢٠٠٩/٧/١٢ رؤذي (٥٠٩) ذمارة
.(٩) الثةإة



جيهاندا لة خوازياري  كة بة طؤإانة  «ئةو
بيبيني ـ طاندي»

سةرةكيترينء لة يةكَيكة ءتن هونةري
ناسينةوةي ثرةنسيثةكاني طرنطترين
ثَيوةرة ئاكارناسيء بنةماكاني  بةرامبةرو

ـ. ئةخالقناسي ـ مؤراَليةكان
عةقَلة، «وةرزش»ي راهَينان وتــن
ءةرزش دذة لةشَيكي لة ضــؤن ءةكــو
سستدةكرَيت، ئاوةزي جوَلةو ضاوةإواني
بةرطةنةطرتني الوازيء ــي ــاوةإوان ض
لة ئاواش دةكرَيت، تةندروستيةكان كَيشة
ضاوةإواني ءتن هونةري ناهؤشياراني
داإوخانيان نابةجَييء كــرداري ئــاوةزو
دةكرَيت، دةرةكيةكان كَيشة بةرامبةر
هاوبةشي هونةريةكي هــونــةرة ــةم  ئ
جيهانة، سةركةوتووةكاني مرؤظة نَيوان
هةية هونةرةيان ئةم  هؤشياري  ئةوانةش
خاوةني ئةوانةي ءاتة سةركةوتوون، بة
هؤشيارن، لةءتنيشدا فاكتةرةن ضوار ئةو
لة هؤشياريةن ئةو خاوةني ئةوانةش
رَيكخراوو كؤمثانيء ليستي ســةروي
جيهان، كؤميونيكةيشني بةشةكاني حيزبء
بة ثَيويستي هونةرَيكة ضونكة دةذمَيردرَين،
متمانة حيكمةتء هؤشياري، رؤشنبيري،
متمانةو ضونكة ئةمانة دةتوانن بةخؤبوونة،
بةرنةوة. ئاسانتر بةرامبةر خؤشةويستيي

دةسةآلتة باآلدةسترين هونةرة ئةم
بطةإَيينةوة ئةطةر ذياندا، كايةكاني لةنَيو

دةخوَينينةوة سةركردة دةيان مَيذوو بؤ
نةك ءتنةوة هونةري ناهؤشياري بةهؤي
مؤراَلي ستراتيذو الوازي بةهؤي تةنيا
جةماوةرةكةي دةنطي زؤربةي سياسيةوة
هةمان بةرامبةريش ئةوةي دؤإانــدووةو
هَيناوةتة ياريةكاني ثَيضةوانةى هؤي
نموونةي خؤي. بــةرذةوةنــدي مةيداني
ئةمريكي سةركردةي هــةردوو نزيكيش
ئةمريكي طةلي ئةوةندةي  ئؤبامان،  بؤشء
طوتارو لَيدوانء  ناهؤشياري لة شةرميان 
شانازي ئةوةندةش دةكرد، بؤش ءتنةكاني
ئؤباماوة هةَلسوكةوتي ءتنء هؤشياري بة
كارةكانيان ثةيمانةكانيانء ئةوةندة دةكةن،
رؤذانةيان، طفتوطؤكاني نَيو نةهاتووةتة
خةَلك، راي ءاتة رؤذانةش طفتوطؤكاني
بة باوةإي  ريزناكات، ءشة خةَلكةي ئةو 
لةوَيوة هةيةو  خؤي نةستيةكاني ثاَلنةرة 
دةبةخشن، بةخشين دةنط متمانةي بةدةنط
سياسةتناسيء ــواري  ب لة تةنيا نــةك
فيكريشدا ءَيــذةو بواري لة ئاكارناسي،
كةرةستةي بة بووة ءتن هونةري ئةوانةي
ساكاريان كارَيكي زؤرجار هؤشيارييان،
سةرساميي شاكار طةورةترين هَيندةي
تةنيا نةك نيية، رَيكةوتيش بردووةتةوة.
سياسةتناسيء بةهَيزي فاكتةرَيكي ءةكو
ضوارضَيوةي كلتوورناسي ئاكارناسيء
تةنانةت بةَلكو كَيشاوة، بؤ بايةخي زَيإيني
ئةو كةسيش بضووكي بزنزَيكي  ئاستي لة
نوَينةرايةتي رووبــةإوو كة كةسانةي
لَيدوان قسةو بة ــةن  دةك يةكةية  ئــةو
لة ءانابن ثرؤفيشناألء كةسانَيكي ثَيويستة
بةشي بإوانامةي النيكةم ءتنداو هونةري

هةبَيت. كؤميونةكةيشنيان
ثَييانواية كؤميونيكةيشن شارةزاياني
يةكَيكيان ئةوانيش دوانن. ءتن جؤرةكاني
ديكةشيان ئةوي ءتنداو ثَيناوي لة ءتنة
دياريكراودا. مةبةستَيكي ثَيناوي لة ءتنة
ءتندا ثَيناوي لة ءتن بــاردا زؤربــةي لة 
ناسينء ئةوانيش دةخةمَلَينَيت ئامانج دوو
لةثَيناوي ءتن طؤإينةوةي بيروإاية، بةآلم
ذمارةي هَيندةي دياريكراودا مةبةستَيكي
ئةو ئامانجدارن. جياوازةكان مةبةستة

هونةري بة ثَيويستيان  مةبةستانةش 
بةرامبةرة راكَيشاني سةرنج دةربإينة:
ئامانجي لةطةأل يةكانطيربَيت، ئاقارَيك بة
لة باوةإكةوتن رَيساو  شوَين  ثَيشينة،
طشتي بةرذةوةندي ثاراستني دةربإيندا،
زياني بة دركــانــدن لةبةرضاوبطرَيت،
ئةوي يان  خؤي  ض اليةكدا هيض بةسةر
بكات هاوسةنطي نةكةوَيتةوة، بةرامبةر
هةرة ثرةنسيثة ئةمانة ــط. دةن لةتؤني
ءتنن، طفتوطؤو هونةري سةرةتاييةكاني
لة نةخوَيندةواريش مرؤظَيكي تةنانةت
لَيي. بةهرةمةندة ثَيشكةوتووةكاندا كؤمةَلة
بةشَيكة ءتــن هؤشياريي قةيراني
كؤمةَلة طشتي، هؤشياري قةيراني لة
جؤرة ئةم بةرهةمهَينةري دواكةوتووةكان
بةآلم طشتيدا، ذياني لة ناهؤشياريةن
لةو كؤمةَلَيك كارةساتكردني لة روو
ذمارةيةكي كة دةستثَيدةكات زةمةنةدا
تاكة نووسةرو سياسةتمةدارو زؤري
بةتاَلن هةطبةية كؤمةَلة ئةو طشتييةكانى
دووضاري ءةكو كورد هؤشيارية. ئَيمة لةو
هونةري لة بةتاَلةكانمان هةطبة نوَينةرة
بووينةتةوة. سايكؤثاتي ئاكاري ءتنء
حورمةتي طشتي ذياني بوونيةك دووضار
طشتيمان ذياني  شَيواندووين. دةرةكيشي 
حيزبة دةســةآلتء نَيوان ملمالنَييةي لة
كاتةي ئةو سةريهةَلدا، جياوازةكانةوة
تانةو هونةري  بة  طؤإي ءتنيان  هونةري 
ديالؤطء هونةري هؤنينةوةو  تؤمةت
خؤدةرخستنء هونةري بؤ لَيدواندانيش
ئةم بةشَيوةيةك نابوتكردن، هةإةشةو
رؤذانة خواردني بة كرا  ناشرينة نةريتة
ئةمإؤ طشتيء كلتووري بة كرا هةتا
هةموو شؤإشطَيري. ثاَلةواني  بة بووة
بَيزةرةوةن كلتوورة ئةو لَيهاتووي ئةوانةي
لة سياسي ــي  دةســةآلت ــيء ــةروةري س

دةخوازن. بةرامبةريدا
دةروونيشدا كؤمةآليةتيء زانستي لة
فاكتةر دوو بة تــةذآ ءتن  دؤإاوتــريــن 
دةتةوَيتء خؤت كة نةَلَيت ئةوة ئةوانيش
بةرامبةر ئةوي يان خةَلك كة بَلَييت ئةوة
خود سوكبيني لــةءتــنــدا دةيـــةوَيـــت،

مرؤظي لةهةمانكاتدا بةرجةستةبكةيت،
ءتندا لة  ئةوةية اليان دروست دةروون
ضؤن ئةوةي ءةكو دةطرَيت بةرامبةر رَيزي
هةروةها بطيرَيت،  خؤي رَيزي دةيةوَيت 
دةثارَيزَيت. خود حورمةتي متمانةبوونء
فةلسةفةء هونةرو هةموو تةنانةت ئةطةر
ضوار ئةم تةنيا بخرَيتء ثشتطوآ طوتن
كورد ئةوا ءةربطيرَيت، بةهةند فاكتةرة
بة دةربإينة، هؤشياري هةذارترين هةَلطري
وتووةو ئةوةيان دةسةآلتةكانمان ئاشكرا 
دةيةوَيت، بةرامبةر  كة دةَلَين ئةوة  تةنيا
كاتةكاندا زؤربةي  لة بةرامبةر لةكاتَيكدا 
ئامادةبوون ءتنةش ئةو بؤ دوذمنانبووة،
مةرجَيك بة زويربكةن خؤيان طةلي هةموو
ساكارترين رازيبكةن. بةرامبةر ئةوي
طفتوطؤو ئاخافتنء لة دةطات لةوة سياسي
خؤي الوازييةكاني يةكةم؛ لَيدوانةكانيدا
دوو؛ ئامادةبكات، بؤ خــؤي بزانَيتء
بزانَيت بةرامبةر بةهَيزةكاني فاكتةرة
باشء زانياري سآ؛ خواستةكانياندا، لةطةأل
لةإووي ضوارةم؛ جيهانبينيبةرفراوانبَيت،
جوطرافيةوة كلتووريةوةو مــَيــذووي
جؤري طؤإيني شوَيني زةمةنء ئاطاداري
بةهؤي ئةم ئامانجبَيت، ءتنء داإشتنةوةي
كؤمةَلة لة كؤتايي خاَلي بةتايبةت خاآلنةو
زؤر سياسةتمةداران ديموكراتيةكاندا
هيض دةثارَيزن، زؤربَلَيى قسةو لة خؤيان
ثرسيارَيك ءةآلمي سياسةتمةدارَيكيش 
كة طفتوطؤيةكةوة ناو ناضَيتة ناداتةوةو
ءةكو ثيشةو ءةكو  نيية، ئةو  طفتوطؤي
هةرطيز نييةتَييدا، ثرؤفيشناأل ئةركيش 
نموونة بؤ دابينكردني لة لَيثرسراوَيك
ثرسيارَيك ءةآلمي هةذاران خانووبةرة بؤ
بينا ضاكسازي بة سةبارةت ناداتةوة،
كاري كة توَيذ هةمان بة ــارةت ســةب
طةرضي نــاداتــةوةو فةرمانطةية هةمان
الي بؤ دةينَيرَيت البَيت ءةآلمةكانيشي
كارانة ئةو فةرمانطةيةدا لةو كةسةي ئةو
لةو ئةوان بووني ضونكة رادةثةإَينَيت،
ئةرآء متمانةو ناوبانطي ئةوةية شوَينةدا بؤ
يةكةيةبكةن، ئةو  بةشي بة  راست ءتةي
ءآلتَيكي هيض لة بَيباكي طةندةَليء نةك

سياسيء ثنتَيكي هيض لة ديموكراسيدا
قسةي راو بةطشتي ذياني كؤمةآليةتيء
طشتطير نييةو دابةشكرابَيت بةسةر هةموو
تةنيا سياسييةك ءاتة سياسةتمةدارةكاندا،
لةسةر را نيية سياسيية بؤي لةبةرئةوةي
بدات، سياسييةكان كاية  كَيشةو هةموو
تَيداية، ئةكتيظي خؤي كة يةكةيةي لةو جطة
هةموو هةية، طشتطير دةسةآلتي بةآلم 
بإيارة هةية لة هاوآلتيةكء سياسييةك بؤي
هةبَيت، بةشداربووني راو سياسييةكاندا
نازانستي ناديموكراتيء ءآلتي لةكاتَيكدا
بإياردان هاوشَيوةكاني كوردستانء ءةكو
طشتطيري طشتطير،  ءتنيش تــاكــإةوةو 
ئةندام تةنانةت دةسةآلتدارةكانء نَيوان 
ئةوةي لةطةأل حيزبيةكانيشء سياسيةكان 
ءتني ءةردةدةنء شت  هةموو لة دةم
بة هةموو كَيشةو ئامادةي خؤيان بةرامبةر
ئةمةش هةيةو ديكة جياوازةكاني كاية
دروستكردووة قسةكردني دووفاقيةتي
هةروةها جياوازةكاندا،  كةسة لةنَيوان 
لة بةآلم ءتنيش، كردارء نَيوان دووفاقيةتي

تاكإةون. دةسةآلتدا
خاَلةكاني لة ئةوةي ديكةوة اليةكي لة
دةرةكيةكاندا طوتارءتنة ميانةي لة ثَيشوودا
بةرامبةرة، خواستي تةنيا ثَيكردووة دركي
بَيئاطا ديدطاو بآ ديكةدا فاكتةرةكاني لة
جــيــاوازي نموونة بــؤ دةركـــةوتـــوون،
عةرةبَيكء نَيوان كلتووري خوَيندنةوةي
شَيوازي بةرينة ثانء ضةند ئةمريكيةك
جياوازي هةمان  ءتنيش  طوتاريشء 
ءروذانــي ثَييواية كة عــةرةب ثَيويستة،
لة فاكتةرة طرنطترين بةرامبةر سؤزي
كورديش تؤي ئاسايية زؤر ءتندا، هونةري
لةطةأل مامةَلةي عةقَلي خؤي ءةكو بتةوَيت
هيض ضياكان لة جطة  كورد بَلَييت  بكةيت،
ئةمريكي تاكَيكي بةآلم نيية، ديكةي دؤستي
ثَيشةكيةك بةبآ ثَيضء ثةناو راستةوخؤ كة
خاأل كَيشةكانةوةو هةموو  ناو دةضَيتة
نةك ءتةى اليان، ئةو سةر ءشةكان دةخاتة
ثؤزةتيظ بةشَيوةي سؤزيان ئةوةي لةبري
دوذمنةكةتدا بةالي بشكَينَيتةوة تؤدا بةالي
مرؤظَيكي بة تؤ ضونكة دةشكَينَيتةوة،
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طؤأان مؤراَلي سايكؤثيـــــــتيء ئاكاري ءتن، هونةري

سالَح كازيوة

نيشتمانيي كؤنطرةي سةرؤكي
كوردستان

باشوور سةركردايةتيي

نةتةوةيي هؤشياريي الوازي فرة
دةوَلةتي لة كــورددا، نةتةوةي لةناو
ــةوةي ب دةكــرَيــت، مـــادةوة بـــةدي
ــاي دةرط جــؤرَيــك بة ــة ــةت ئــةو دةوَل
لة كــة ــوو ــردب بــؤ فــارســةكــان واآلك
فارسةكان كودةتاييدا، كردةوةيةكي
كوردا، لةضاو ذمارةياندا كةميي لةطةأل
فةرمانإةواييان جَلةوي ئاساني بة
كوشتاري كةوتنة ــةدةســتء ــرت ط
جياتي لة كوردةكانيش  كــوردةكــان. 
ئامادة خؤيان شارةكاندا لةناو ئةوةي
هةآلتن ثَيضةوانة، كودةتايةكي بؤ بكةن

ضياكان! ناو بؤ
نةتةوةيي هؤشياريي كةمَيك ئةطةر
ئةيوبيدا سةآلحةديني ــةري س لــة
زؤرةي توانا هَيزو  ئــةو  هةبواية، 
كوردي دةوَلةتَيكي دامةزراندني بؤ
ثاساوَيك هيض ئةوةش  بةكاردةهَينا. 
هؤشياريي ســةردةمــة، ئةو كة نيية 
نةبووة. موسَلماناندا لةناو نةتةوةيي،
رؤذانــي لة  عةرةبةكان، موسَلمانة 
كردووة. عةرةبايةتييان ئةمةوييةكانةوة
شيعةطةرَيتييان فارسةكان، موسَلمانة

فارسي نةتةوايةتيي ثاراستني بؤ
توركةكانيش، موسَلمانة بةكارهَينا،
بؤ خةالفةت ناوةندي طواستنةوةي بة 
نةتةوايةتيي هةر نةك خؤيان، بندةستي
خؤيشيان بةَلكو ثاراست،  توركيان
لة ئيمثراتؤريةت طةورةترين كردة

ناوضةكةدا.
مايةوة، بةتاأل  دةستي  بة ئــةوةي
دواي وةنةبآ  بــوو، كوردةكة تةنيا
دروستكردني هةلي رووداوانةش، ئةو
ئةو نةرةخسابَيت، كوردي  دةوَلةتَيكي
هةَلكةوتء زةند خاني كةريم بؤ هةلة
ميرنشينة ــةر ــةط ئ ــدا. ــي ــت دةس ــة  ل
نةتةوةييان هؤشياريي كوردييةكانيش
سةربةخؤيي يةكياندةطرتء ببواية،
رؤذطارةشدا لةو رادةطةياند. خؤيان
دةوروبــةر، دةوَلةتةكاني لة هيضكام
قةوارةيةكي بةسةر نةبوو هَيزةيان ئةو
هةر ــن. ــب ــدا زاَل ــوردي ــؤرةي ك ــةوج ل
نةبووني هؤشياريء نةبووني ئةو
مةحمود شَيخ وايكرد بوو يةكَيتيية
نةيةت. دةرةقةت بمَينَيتةوةو باأل تةنيا
كوردستانيش حكومةتي بةهةمانجؤر
نزيكيشياندا. مَيذووي لة مةهاباد. لة
نةتةوةيي هؤشياري نةبووني هةر
كوَيرانة كوردييةكان ثارتة كة بوو
لة ــان كــوردي ــةوةي ــةت ن ستراتيذي 

ثَيكةوةذيان بؤ  طؤإي سةربةخؤييةوة 
دةهؤَلكوت بة داطيركةرانء بوون لةطةأل
طةورةترين سؤظيةتةي يةكَيتي ئةو بؤ
ئةنجامدا، كورد بة  بةرامبةر  تاواني
فارسي توركء ثشتي  هةميشة  بةوةي
لةسةر بةوةي كوردو  دذي  لة دةطرت
خؤي بندةستي كوردةكاني تورك داواي
ثةرشوبآلوي هةَلكةندو خؤيان زَيدي لة
خؤي هةر ثارتايةتي،  ئينجا كردنةوة. 
لة نيية دروست دياردةيةكي بةخؤي
نةتةوةييدا. رزطاريي خةباتي قؤناغي
كة بــوو ثارتايةتي ذةهـــراوي ــةوة  ئ
كوردايةتي لة ثَيشمةرطةي مَيشكي
دةستيان كة لَيكردن واي شتةوةو
واتاي ئةطينا  يةكدييةوة.  خوَيني  بضَيتة 
ثَيناوي لة كة بوو ئةوة  ثَيشمةرطايةتي
كوشتن، بة بدات خؤي  نةتةوةكةيدا
لةدواي ثارتةكةيدا. ثَيناوي لة نةك
رذَيمي كةوتني لةكاتي راثــةإيــنء
رةخسا، سةربةخؤيي هةلي بةعسيشدا،
هؤي بووة هةر نةك ثارتايةتي، بةآلم
بووة بةَلكو هةلة، ئةو لةدةستداني
رذَيمَيكي دروستكردنةوةي هةوَيني
ئةو سةرباري بةغدا، لة دذوار ديكةي
لة ثارتايةتيةوة بةهؤي طةندةَلييةي

هةرَيمدا بةربآلوة!
كوردستان نيشتمانيي كؤنطرةي

قؤناغةدا ثَينج لةم لةإووي كردةييةوةو
طرتووة: لةئةستؤ سةرةكيي ئةركي

بواري لة كورد كَيشةي ناساندني ١ـ
نَيودةوَلةتيدا.

سياسييةكاني باَلة يةكطرتني ٢ـ
كوردستاندا سةرتاسةري لة كــورد
جياتي لة  بةرةييدا ضةترَيكي لةذَير 
خةباتي قؤناغي لة ثارتايةتي فــرة

رزطاريماندا.
روونةدانء بؤ نةتةوةيي كؤششي ٣ـ

ناوخؤ. شةإي راطرتني بؤ
هؤشياريي ــةوةي ــردن ــآلوك ب ٤ـ 
بةرزنرخاندنء كــورديء نةتةوةيي
لةوبارةيةوةو هةوَلَيك هةر ثشتطيريي
نةهَيشتني بؤ ديكة  هةوَلَيكي  هــةر
دةسكةوتةكاني ثاراستني طةندةَليء
حكومةتي طةشةثَيداني  راثــةإيــنء 
ضةسثاندني كوردستانء هةرَيمي
دةستةبةركردني يــاســاو حوكمي

يةكساني. ئازاديء
بــــةرةو ـــةكـــردن ـــاإاســـت ئ ٥ـ 

سةربةخؤيي.
بنةما بــةو ثشتيبةست كؤنطرة،
ليستي رةوتء هةوَلةكاني طشتيانة،
كوردستاندا، بــاشــووري لة ــؤإان ط
دةكات. ثشتطيريي بةرزدةنرخَينَيتء 
خاآلنةوة لةم هةَلوَيستةش، ئةم هؤكاري

دةطرن: سةرضاوة
بازنةي لة خؤي طؤإان، رةوتي أـ
بة دةربازكردو بوو داخراوي ثارتايةتي
دةشَيت كة طشتطير جةماوةريي بزاظَيكي
جَيطرةوةي ببَيتة بزاظة رةوتء ئةم
لة جؤرَيك  بة ئةمةش ثارتايةتي. فرة 
لةطةأل هاوئامانجة هاوإاو جؤرةكان،
خاَلي لة كة كؤنطرةمان خواستةكاني
بؤ كراوة. ئاماذةي دووةمي سةرةوةدا
بة بوو ــة رةوت ئةم هةركات  ب- 
مةترسي ئيتر ثارتي، فرة جَيطرةوةي
دةنرَيت. طــؤإ لة ثارتةكان شــةإي
كوردةو جةماوةري خواستي ئةوةش
سَييةمي خاَلي لةطةأل هاومةبةستة

سةرةوة. لة بؤكراومان ئاماذة
بؤ طــؤإان بةرنامةي ثةيامء ج- 
طؤإيني بة طةندةَلي،  لةناوبردني 
هةرَيمةو طةندةَلي دةسةآلتَيكي هةر
بة زامــةكــان، ثةنجةخستنةسةر  بة 
حكومةتي ثةرلةمانء رووي جوانكردني
بؤ روانين بة كوردستان، هةرَيمي
شارستانيء طــةشــي  ئايندةيةكي
حكومةتي بةهَيزكردني بة دادثةروةري،
هةإةشة بةرطةي كة جؤرَيك بة هةرَيم
رؤشنكاريء بة بطرَيت، دةرةكييةكان
ئازادي بة تاريكةكان، ذوورة وةالناني
لةسةر دةسةآلت دةستاودةستكردني

نيشــــــــتمانييكوردستانةوة ديديكؤنطرةي لة رةوتيطؤأان نةتةوةييء هؤشياريي

ذير كاميل
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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

ريكــالم info. rozhnama@gmail.com

كوردستان هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

رانية لة بةرايي دادطاي
٢٠٤/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٧/١٢ بةروار/

ئاطاداري
نيشتةجآ ـ شوَيني راثةإين ـ  حاجياوا ـ على امين  داوالَيكراو/ محمد بؤ

ئَيستادا لةكاتي ناديارة بوونت
لةمدادطايةلةسةري داواي ذمارة(٢٠٤/ب/٢٠٠٩) داواكار(عبداهللاحمه عبداهللا)

 ٣٦ (١/٥٤٣٩)م ذمارة موَلكي تؤماركردني داواي تيايدا كة كردووي تؤمار
بوونت نيشتةجآ  ئةوةي شوَيني  لةبةر  دةكات  ناوي خؤيةوة  بة ميرةبط 
رؤذي (٢٧٢٣) بة ذمارة حاجياوا ثؤليسي بنكةي نووسراوي ناديارة بثَيي
لة (١٣٩٢) ذمارة حاجياوا شارةواني ئةنجومةني ئةشعاري وة ٢٠٠٩/٧/٨
بةهؤي ئاطاداركردنةوةتان  بة دا بإياري دادطا بؤية  ،٢٠٠٩/٧/٦ بةرواري

دانرا   ٢٠٠٩/٧/٣٠ بةرواري لة كة ناوخؤيةوة رؤذانةي رؤذنامةي دوو
بة بآ ئامادة ياساييتان بريكارَيكي يان خؤتان كة دادطاية لةم دادبيني بؤ

ياسا. بةثَيي ئةبينرَيت داواكة ثَيضةوانةوة
دادوةر

عبداهللا رفيق كمال

دادوةري ئةنجومةني
سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي

ثشدةر بةرايي دادطاي
٣٠٧/ب/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٧/١٩ بةروار:

ئاطانامة
(هاين) ناكامةكةي كضة لةبري محمود حمه احمد داواكار/

كارةكةي رَيراي ثشدةر/ شارستاني باري تؤماري راستطري داوالَيكراو/
كردؤتةوة دادطاية لةم  سةرةوةي ذمارةي داواي محمود) حمه  (احمد داواكار
طؤإيني ناوي بؤ كارةكةي وَيإاي ثشدةر/ شارستاني تؤماري لةسةر راستطري
شارستاني باري ياساي لة (٢١) ماددةي بةثَيي دةريا وة هاين بؤ لة ناكامي كضي
لةم هةية رَيطرتني مافي هةركةسآ ناوطؤإينة، ئةم بآلوكردنةوةي بة بإياردرا 
لة ثاش دة رؤذدا (١٠) ماوةي دادطايةوة لة بةم بكات ثةيوةندي طؤإينة با ناو
ئةبينرآ داواية ئةم بةثَيضةوانةشةوة وة رؤذنامةيةدا، لةم بآلوكردنةوةي رؤذي

ياسا. طوَيرةي بة
دادوةر

عمر عوني سركوت

((راطةياندن))

نائاسايى كَونوسى ذمارة(٦)ى خَوى بِريارى كَوميسياران ئةنجومةنى

دةركرد: خوارةوة شَيوةى بةم ٢٠٠٩/٧/١١ بةروارى (٤٨)لة

بارزانى عبدالسالم بةِرَيز لةاليةن ثَيشكةشكراو  سكاآلى رةتكردنةوةى •

دذى كوردستانى ضاكسازى بزوتنةوةى ثَيدراوى دةسةآلت نوَينةرى

كة راستةقينة بةَلطةى نةكردنى ثَيشكةش هَوى بة بارزانى مةسعود بةِرَيز

بسةلمَينَيت. سكاآلكة بابةتى رووداوى ناوةرَوكى

دادورةى دةستةى لــةبــةردةم تَيهةَلضونةوةية شياوى بِريارة ئةم 

رَوذى لة كة رَوذ سَى  ماوةى لة كوردستان هةرَيمى لة  هةَلبذاردنةكان

ثَيدةكات. دةست بِريارةكة بآلوكردنةوةى دواى

كَوميسياران ئةنجومةنى

(( راطةياندن ))

نائاسايى(٤٨) كَونوسى ذمارة(٥)لة خَوى بِريارى كَوميسياران ئةنجومةنى

دةركرد: خوارةوة شَيوةى بةم ٢٠٠٩/٧/١١ بةروارى لة

هةَلبذاردنةكانى ثاَلَيوراوى ميراودةلى) (د.كةمال بةِرَيز غةِرامةكردنى •

(٢,٠٠٠,٠٠٠دينار)دوو بِرى بة دارايى غةرامةيةكى بة هةرَيم سةرَوكايةتى

بةشى لة نَوزدةهةم ثَينجةم و بِرطةى هةردوو ثَيى بة  ئةمة دينار مليَون

.٢٠٠٩ ساَلى هةَلبذاردن ذمارة(٤)ى هةَلمةتةكانى ثةيِرةوى سَييةم لة

دادورةى دةستةى لــةبــةردةم تَيهةَلضونةوةية شياوى بِريارة ئةم 

رَوذى لة كة رَوذ سَى  ماوةى لة كوردستان هةرَيمى لة  هةَلبذاردنةكان

ثَيدةكات. دةست بِريارةكة بآلوكردنةوةى دواى

كَوميسياران ئةنجومةنى

(( راطةياندن ))

نائاسايى كَونوسى ذمارة(٤)ى خَوى بِريارى كَوميسياران ئةنجومةنى

دةركرد: خوارةوة شَيوةى بةم ٢٠٠٩/٧/١١ بةروارى (٤٨)لة

عبدالكريم ئاكَو بةِرَيز لةاليةن ثَيشكةشكراو سكاآلى رةتكردنةوةى •

و سكاآللَيكراو كةسى سكاآلكةيدا ناوةرَوكى لة لةبةرئةوةى دةروَيش

سكاآللَيكراو. كردارى بة هةَلسان بَو نةكردووة ديارى تاوانبارى اليةنى

دادورةى  دةستةى لةبةردةم تَيهةَلضونةوةية شياوى بِريارة ئةم  

رَوذى لة كة رَوذ سَى  ماوةى لة كوردستان هةرَيمى لة  هةَلبذاردنةكان

ثَيدةكات. دةست بِريارةكة بآلوكردنةوةى دواى

كَوميسياران ئةنجومةنى
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ئاطاداري
كة دةكةينةوة بةإَيز خوَينةراني سةرجةم ئاطاداري
بةردةستي دةكةوَيتة زووانة بةم سانديدة رؤذنامةي

كوردستان. خوَينةراني سةرجةم
لةاليةن طشتيية  ئةهلي فيكري  نيوةمانطَيكي  سانديدة 
شاري لة دةردةضَيت سةربةخؤوة طةنجي كؤمةَلَيك
بآلودةكرَيتةوةبةطشتيشارةكانيكوردستاندا. سلَيماني،

بآلودةبَيتةوة. سؤراني كوردي ـ زماني بة سانديدة

ئةردةآلني ئةرسةالن سةرنووسةر: ئيمتيازو خاوةني

ئاطاداري

كة دةكةينةوة بةإَيز خوَينةراني سةرجةم ئاطاداري
بةردةستي دةكةوَيتة زووانة بةم سانديدة رؤذنامةي

كوردستان. خوَينةراني سةرجةم
لةاليةن طشتيية  ئةهلي فيكري  نيوةمانطَيكي  سانديدة 
شاري لة دةردةضَيت سةربةخؤوة طةنجي كؤمةَلَيك
بآلودةكرَيتةوةبةطشتيشارةكانيكوردستاندا. سلَيماني،

بآلودةبَيتةوة. سؤراني كوردي ـ زماني بة سانديدة

ئةردةآلني ئةرسةالن سةرنووسةر: ئيمتيازو خاوةني
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ئةمين ئيسماعيلحةمه

چيرؤكي سةهؤَلةكة، شةقامي چيرؤكي
كة كؤمةَلَيك رؤشنبيري خةوبينةربوو شوَيني
خؤرئاوادا لةبةردةم داوكةتني لةطةأل ئَيواران
بضووكدا ءةجاخَيكي سةفةرييء چايخانةيةكي
بضووكي باخچةيةكي لة يةكياندةگرتةوة.
دوكانةكة ــزة ري دوكاني يةكةم بـــةردةم
چاكترءاية باسيان، درةنگانَيك، تا  دادةنيشتنء
ءجوديةتء لةبونيةوييةتء باسمان بَلَيم
ماركسيةتءئةدةبءسورياليةتدةكرد..چؤن
يةكمانگرت چؤن كؤبووينةوة، لَيرة هةمووان
ءةك چاوي گومانةوة بة شةقامه!، چؤن لةو
بَيگومان پــات،  التء ــودي) (وج كؤمةَلَيك
بةردةوامةكاني جةنگة لة هةآلتوو سةربازي
ئاوةها لةدواييدا چؤن سةير دةكراين!، سةدام
بة كرد كؤچمان  مةنفاكان بةرةو هةمووان 
كؤچي دواي كة هاوإَيمانةوة، چايچيةكةي
تاراوگةكاندا لة ئةويش كةوتبؤوةو تةنيا ئَيمة
راپةإين چؤن هةمووان لةدواي گيرسيايةوة.
بةشةإ يةكتر  لةطةأل سياسي هؤكاري لةبةر
پَيبوواية پارةمان ئةگةر ئَيوارانيش دةهاتينء
لة بةتايبةت بازرگاني، يانةي لة دةچووين
هةرزاندا ئةرةقي پَيكي هةَلداني  لةطةأل پايزدا
دةخوَيندةوة. بؤ يةكتري چيرؤكمان يان شيعر
نة گؤڤار، نة هةبوو،  نة رؤژنامة ئةو زةمةنة 
هةية كورسييةكي بَلَين پَيي هةبوو دةزگايةك

خةوبينةرةكان. هونةرء بؤ ئةدةب، بؤ
لةنَيو بووين نــةوةيــةك ئَيمة، ــةوةي ن
ريشؤَلةي كؤمةَلَيك ءةك جةنگةكانةوة،
چايخانةي (لة شوَينه لةو تَيكشكاو كؤچةرييء
سةناعةءپاشانلةسةهؤَلةكة) يةكماندةگرتةوة.
كوةيت جةنگي بةرةكاني لة هاوإَييةمان ئةم
ناسنامةي ساَلةهابوو  ديكة ئةوي هةآلتبوو، 
چيرؤكنووسَيكي ئةميش  پَيبوو،  ساختةي
بةرةكاني لة هةآلتوويةك  ءةك بوو خةياَليي 
لةبةردةم هونةرمةنده ئَيمةدا لةطةأل جةنگ
دةگيرساينةوه. هةمووان  بضووكةكه  باخچة
(باخچةي نابوو ناومان بضووكة باخچة ئةو
ريشهَيشتنةوةمانء جلةكانمانء  ءجــود).
لةبةركردنمان، ــؤن ك ــؤ) ــاوب (ك جينزي 
كؤنزةرفاتيڤء رَيبواراني  سةرنجي  جَيگةي
داوَيكي لةهةمانكاتيشدا كؤنةخوازةكانبوو،
ئةو لةگةأل  يةكترناسينمان بؤ بوو جــوان
لة بةالچاو تَيپةإدةبوونء بةوَيدا كيژانةي
دؤزةخي لةنَيو ئةو هَيماكانيان تَيدةگةيشتين.
شوَينَيك بة بوو ئَيمة بؤ سةهؤَلةكة جةنگةدا،
تَيدا خؤماني خةوني زةمةني دةمانتواني
ئةو ئَيمة بؤ ءجود) (باخچةي درَيژبكةينةوة.
لة غةزةلنووس  دةكرد خةياَلييةى  باخة لةو 
پَييدا خةياَلدا باخةكاني غةزةلنووسء رؤماني
دووركةوتنةوة بؤ بوو شوَينَيك تَيپةإدةبوو.
خؤي كة خؤمان رياليستي دنياي سةختيي لة
دةبينييةوة ئاسؤگةيةك هةموو داخراني لة
ــك رؤژَي ــةوةي ب ترسَيك لةبةردةمماندا.
لة يان زيندان سووچَيكي لة دةمانگرنء
بؤ هةآلتوو سةربازي وةك كةالوةيةكدا
دةكةن، گوللةبارانمان ترساندن تةمَيكردنء
هةآلتوويةكي هةموو بةردةوام بوو ترسَيك
لةو بؤ هةآلتن ئَيمة دةدا. ءةك ئَيمةي ختوكة
بةم بةوةي باوكانمان بؤَلةي پرتةو ترسةء
ئَيواران ءَيراندةكةين، ماَليان سةركَيشيةمان
باسمان سةهؤَلةكة لة يةكماندةگرتةوة،
لة نة دةكرد  جةرگبإانة شةإة ترسةء لةو 
باسمان دةخواردين، هةناوي ماَلةكانماندا
سةرةإاي كة دةكرد سةيرة نة بَيپارةيية لةو
باآلبووين، كةچي بإوانامةي خاوةني ئةوةي
دةچووة ئَيواراندا هةندَيك لة چايةك پارةي
لةو باسمان قةرزارييةكانمان. ليستي سةر
چاوةإَيي كة  نةدةكرد ناديارة چارةنووسة 
ئةوانةمان هةموو باسي نةخَير دةكردين،
نةدةكرد،بةَلكوباستةنياباسيشيعرءئةدةبء
زؤربةيان زةمةنة كة ئةو گؤإينةوةبوو كتَيب
پاشة بة خــةون  بــوون.  عةرةبي زماني بة 
شَيوةكاراني پَيشانگاكاني بتوانين كة رؤژَيك
بكةين، نمايش پَيشانگاي تايبةتدا لة هاوإَيمان
ئَيمةو بةدينةهاتووة.  تائَيستا بوو خةونَيك 
دةگيرسانةوة، سةهؤَلةكة لة كة ديكة زؤري

رووخاني دواي دنيايةك بة دةبيني خةونمان
بيرمان ئَيمة شَيوةيةي بةو خةونة ئةم سةدام،
دةكردةوة، رؤشنبيريي دةزگاكاني بووني لة
ئةو زةمةني لة خؤي  ءةك  ئَيستاش  تاوةكو

باَلةفإةيةتي. شوَينةدا
ئةگةر لةوةدابوو قةدةر  گاَلتةجاإييةكاني 
تَيپةإاناية بةوَيدا بةعس ئاسايشي هَيزةكاني
كؤمةَلة ئةم دةبَيت نةدةپرسي، ئَيمةيان لة
توانايةكيان چ خةوبينةرة سةرلَيشواوه، گةنجة
دةكردء تَيپةإ  ئةمةيان لةبةرئةوة هةبَيت، 
دةكرد لةوانة  ناسنامةيان داواي دةچــوون 
جلي كوردييان ئةستووترةء سمَيَليان رةشترء
بووين كؤمةَلة ريشؤَلةية ئَيمة ئةو لةبةرداية.
مابووينةوة. خةوبينةريي بة هةَلؤكاندا لةنَيو
ئَيمة لة هةندَيك كة نةياندةزاني بةعسييةكان
شيوعيء رةنجدةرانء  كؤمةَلةي ئةندامي 
رؤژي لــة  بــوويــن، سياسييةكان پــارتــة 
دةهات جارجارة يةكةم كةس كة راپةإينيشدا
دةكرد ئؤپَيرايةكي ثرؤذةي باسي ناومانء بؤ
راپةإيندا بةرةبةياني لة  (هاملَيت)، ناوي بة
ئؤپَيرايةكةي ثرؤذة لة هاملَيت شةهيدبوو.
ئؤڤيليا دوو كة بوو ئةوة جياوازي ئــةودا
ديكة ئةوي رةشء يةكَيكيان هةبوو، بوونيان
شةهيدمان هاوإَيي خةوني ئؤپَيراية ئةم سپي.
كة بوو دةوَلةت) عومةر مامؤستا (مةريواني
ئازيز شاعيري  لةاليةن تَيكستةكة تةواوي
كة مةريوان ئامادةكرابوو، رةزا) (ئةحمةد
اللَيويةوة جگةرةيةكي بة المان بؤ دةهات
فليمة نَيو تةمومژاوي ئةكتةرَيكي لة كة
ئؤپَيراية لةو باسي دةچوو،  سپيةكان رةشء
لةنَيو دةكرد ئؤپَيرا ئاَلؤزيي لة باسي دةكرد،
جةستةيان، مانةوةي ترسي هَيشتا خةَلكانَيكدا
زينداني گوللةء بةر سبةي لةوةى ترسيان
گرانة. كارَيكي نــةكــةون، بةعس  ئةبةدي
ئؤپَيرا لة چَيژ نةبَيت خةَلكَيك ئةوةي ترسي
ئيشكالييةتَيكي ئةمة بَيگومان ءةرگرَيت،
جارجارة كة بوو فةلسةفي سياسيء هونةري
مةريوان دةكــرد، باسمان مةريواندا لةطةأل
يةكةم بة راپةإيندابوو رؤژي بةرةبة ياني لة
هةموو ئةم  دواي هونةرمةند...من شةهيدي 
ئةو رؤحي هةستدةكةم ءا هةميشة ساَله،
شوَيني دةگةمة كة هَيشتا لةوَيدايه، ئؤپَيراية
بير ءجود) (باخچةي بضووكةكةمان باخچة
دةكةمةوة، سپي رةشء ئؤظيلياي هةردوو لة
دةچرپَينن، هاملَيتدا گوَيچكةي بة پَيكةوة
كوشتني توَلةسةندنةوةي بة خومار هاملَيتي
تؤَلةء بة سةرمةست مامي، دةستي بة باوكي
بة مامي كردووةتةوة شووي كة لة دايك رق
بَيت، بــةردةوام پادشاهي تةختي ئةوةي  بؤ 
بَيئاگا هاملَيت دةسةآلت. پيشةكاني ياريية لة
لة ئاگاي خةونةكاني، بة سةرمةست دنيا، لة
ئةمجارة مةريوان بةآلم نيية، ئؤڤيليا ئةشقي
تةواوي كاراكتةرء دوو بة كردبوو ئؤڤيلياي
لة گؤإيبوو..هَيشتا شانؤيةكةي تؤبؤگرافياي
فإَييةتي... باَلة ئؤپَيراية ئةو رؤحي سةهؤَلةكة
ءنبووبوو، ئَيمةي شوَيني سةهؤَلةكة ئاوةها
دينة هاتوودا بة خةوني جةنگء كة لةنَيو ئَيمة
سةرةإاي ئةمة بووين. ئةبةدي خةوبينةري
كؤيدةكردينةوة، هونةر ئةدةبء فيكرء ئةوةي
ئةزمووني خؤمان ژياندا ديكةي زؤر بواري لة
بوو ساأل چةندةها تَيماندابوو هةبووبوو،
بةآلم بوو، سياسي زينداني پَيشمةرگةبوو،
قارةمانء لة  پَيوةبَيت ئَيستاشي شَيوةمان، 
لةبةرئةوة ناچين، پإؤتاگؤنيست پاَلةوانء
مامةَلةمان هاوكَيشةية ئةو دةرةوةي لة ئَيمة
بةَلكو نةبووين، قارةمان ئَيمة دةكرا، لةطةَلدا

تاَلة. ءاقيعة ئةم گؤإاني بة خةوبينةربووين
شَيوة هةمان  بة راپةإينةوة ــةدواي  ل
هةبوو روانيني هةمان  كــوردي  دةسةآلتي 
باخچةي ئَيواراني هةَلنيشتووي ئَيمةي بؤ
كؤإةوةكة لةدواي سةهؤَلةكة ئيدي ءجود.
تاوةكو يةكتري، هةواَلي پرسيني شوَيني بووة
لة ديكةوةء ئةزموونَيكي بة ديكةء جارَيكي
ئازادييةكيءةحشةتگةري كة زةمةنَيكيديكةدا
دةمء يةكمانگرتةوة، هةبوو، ميلليشيايي
كؤإةودا لة باوكي يةكيانگرتةوة، ئةم چاوةكان
گياني لةدةستدابوو،ئةمبرينداربوو،ئةوي ديكة
ئةزمووني ئاوةها لة هاتبووةوة، ئَيرانةوة نة لة
كة بةرةَلآلييةك بؤ هةآلتووييةوة سةربازي
چةكةكانيةوة بة يةكَيتي پارتيء ميلليشياي
ئةوانء خةوني تَيدةپةإين،  بةردةماندا  بة
ديسانةوة يةكينةدةگرتةوة. يةكَيتييةكاني ئَيمة
شةإي لة خةونيان هونةرمةندان، نووسةرانء
خواردبوو. گيري زةردا ــةوزو س ليستي
حيزبي، رؤژنامةي  پةيدابووني ســةرةإاي 
راستةقينة، ئةدةبي بؤ نةبوو رووبةر هَيشتا

هؤَلي سةرةإاي بووني بؤ رةخنة، خةون، بؤ
ئةو بؤ نةبوو شانؤ تةختةيةكي نمايش،
خواردنةوة چا لةطةأل ئَيوارة  شانؤكارانةي
ستانسالڤسكي، ئارتؤ، بيكَيت، لة باسيان
دةكردءلةهةموو شوَينَيكي هونةريفةرامؤش
گؤڤارَيك نةبوو، هاوإَيكانيشم منء دةكران. بؤ
بؤ بَيت باش رووبةرَيكي نةبوو رؤژنامةيةك
ئَيواران هةر جاران ءةك ئيدي بآلوكردنةوة.
لة باسمان خةونةكةنمان شوَيني لة لةوآ،
بونيةوييةتء فؤكؤء  كامؤء  داليء  ئةدةبء
سةير دةكرد، فرؤيد تيؤرةكاني مؤدَيرنةء
شَيوةكارييء زؤربةمان لةو بواري لةوةدابوو
دةرچووي كؤمةَلناسيدا، سايكؤلؤژياء شانؤء
لة بةغدابووين.. سةآلحةدينء زانكؤكاني
لةوآ ئَيواران دةزگاكان، هةموو دةرةوةي

دواإؤژةوة. بة دةبيني خةونمان
شوَينَيكدا، لــة گــردبــوونــةوةيــه ــةم  ئ
زيندوودةكاتةوة، شوَين) (ئاماژةكارييةي
بةرهةمدَينَيت، خؤي ئاماژةكاييةكاني  شوَين
سمبوَله خؤي، رةمزييةتي شوَين بــةوةي
بؤ خؤي، ئاماژةگارييةكاني خؤي،  ناديارةكاني
شوَين دةكاتةوة. ژيان لة شَيوازَيك مَيژوويةك،
بوترَين، لة بيروإاكان بَيئةوةي تةعبير دةبَيتة
شوَين بكرَيت. بؤ ئاماژةي زةقي بة بَيئةوةي
تايبةت، فولكةيةكي شةقامَيك، پاركَيك، ءةك
ئاماژةيةك دةبَيتة گؤإپانَيك تةالسازييةك،
بؤ بيرةوةرييةك، بؤ بؤكراوَيك، ئاماژة بؤ
بزووتنةوةيةكي بيروإايةك، رووداوَيـــك،
لةم شوَين فيكري..هتد. ئةدةبيء يان هونةريي،
زةمةنَيك لة تةعبيرة سةرةتاييةدا خوَيندنةوة
زةمةنَيكة بةَلكو نيية، خؤي ءاقيعي زةمةني كة
بةرامبةر لة مرؤڤةكان خةوني لة تةعبيرة
لة بةغداء رزگاري گؤإةپاني دنيادا. لةوانةية
باشترين سةليم) (جةواد ئازاديي مؤنؤمَينتي
زةمةني سياسي دةرةوةي لة كة نموونة بَيت
عةرةبي، نةتةوةچَيتييةكي حكومةتء هةموو
ئيستاتيكاية. ئازادييء ماناكاني هةَلگري
بةخشيويةتي هونةر زةمةني كة ئازادييةك
زةمةني تَيكةَلي هونةر لَيرةوة گؤإةپانةكه. بة
حكومةتء زةمةني نةك دةبَيت، شوَين تايبةتي
گؤشةنيگايةوة لةم سةهؤَلةكة سياسةتةكان..
تةعبيربووة كة سلَيماني لة بووة شوَينة ئةو
بريندار. رؤح  دَلشكاوء نةوةيةكي خةوني   لة
مةنفاكاني بؤ  جةنگةكانةوة لة  نةوةيةك
نَيو بؤ ژيان، مةنفاكاني ءآلتء دةرةوةي
نائومَيديي جگة لة كة پارتيء يةكَيتي زؤنگاوي
ناوخؤي شةإي  پَينةبةخشراوة. چيتريان 
لةو جوانةي گردبوونةوة ئةو يةكَيتي پارتيء
لة يةك لةدواي يةك ئيدي كوشت، شةقامةدا
ئةمجارة نةدةگرت، ئؤقرةمان شوَينَيك هيچ
لةنَيو بةَلكو نةبوو، ئَيمة دةرةوةي لة دوژمن
دراوسَييةتيء هاوإَييةتيء ماناكاني خؤماندا،
شةإَيكي راپَيچي كوردبووني هاوشارييء
مؤإالة ئةو  رووخاني لةطةأل كردبوو، بَيمانا
شوَيني بة بوو سةهؤَلةكة ژياندا، ساكارانةي
بةجَيهَيشتني بؤ سةفةرَيك چــاوةإوانــي
يةك، لةدواي يةك ريشؤَلةكان ئيدي نيشتمان،
سوداني، رؤماننووسي  ساَلحي، تةيب  ءةك
كرد...زؤربةي كؤچيان باكوور «بةرةو دةَلَيت:
نَيو ءجودييةكاني ئةديبةكان، هونةرمةندء
سةير چؤَلكرد، سةهؤَلةكةيان باخچةكة
خاوةن هاوإَيمان، چايچيةكةي لةوةدايه
كؤچي دواي ئةوَيش بضووكةكةمان، چايخانة
ئيدي كرد».  كؤچي پَيچايةوةء جانتاي ئَيمه 
سمبولةكاني لة شوَين ءةك سةهؤَلةكة
ئةو تةنيا ئةوةي كة مابووةوة رووتدةبووةوة،
خةوبينيني بؤ شوَينَيك  ءةك بوو  ناوبانگةي

جةنگ... خةوبينةرةكاني نةوة
ديكة جارَيكي شوَينة بيؤگرافياي ئةم
كاتَيك بةرهةمدَينَيتةوة، خؤي سمبولةكاني
سةوز)ي ئةحمةد (سةروةت  جادةكة  لةوبةر
لةبةردةم ئؤتؤمبَيل  رووداوي بة هونةرمةند 
ئيدي ــدةدات. ــت دةس لة گيان سةهؤَلةكة 
شوَيني دةبَيتة دوايدا ساآلني لة سةهؤَلةكه
هونةرمةند، سةوزي ســةرةوةت ساَليادي
رؤژنامةنووسانة نووسةرء ئةو شوَيني دةبَيتة
بةپَيچةوانةي ئةمجارةيان لةوآ، ئازادانةي
لةوسةريئةوسةر زةمةنيئَيمةيكؤچكردوو،

كؤدةبوونةوة.
مةنفا ــة  ل ــكــانــم هــاوإَي ــنء  م كــاتــَيــك 
دةبينين، يةكتري دةزانين لةوآ دةگةإَيينةوه،
نووسةرء ئَيواران لةطةأل جارَيكي ديكة تاوةكو
بة خةوبينةرة رؤژنامةنووسة شاعيرء
دةبَيت بكةين. گفتوگؤ گةنجةكان تةمةن
ژَير كة  بكةم،  ــارام) ئ (گةلةري بة ئاماژة
جَيگاي بووةتة ئَيستا كلتوورييةء زةمينَيكي

تايبةت. پَيشانگاي كؤإو چةندةها سازداني
هؤَلةكاني لة بةدةر شوَينَيكة ئارام گةلةري
لة كلتوور، دوورةپةرَيز ءةزارةتي رؤشنبيريي
تَيزي خاوةني  كة خةوبينةرانةية ئةو جَيگاي 
كؤمةَلگة. ــةآلتء دةس لة جيدين رةخنةي
هةميشة سةهؤَلةكه شةقامي  شَيوةيه بةم
كايةكاني دةرةوةي لة كة بوارةبووة ئةو
ئؤپؤزسيؤنَيكي شوَيني حكوميةوة، دةسةآلتي
ئؤپؤزسيؤني لة تةمةني كة بووة، رؤشنبيريي
ئةم خؤشبةختانة بةآلم درَيژتره، هةنووكةيي
رؤشنبيرييء دووئؤپؤزسيؤنة، ئةم جارة
خؤيانء هةوادارةكانيان شوَينَيك بؤ سياسي،

كة شةقامي سةهؤَلةكةية.. دةدؤزنةوه،
قسةكردن  شوَيني لة سةهؤَلةكة ئَيستا  
رةخنةي شانؤء سينةماء هونةرء لةسةر
اليةنگراني كة شوَينةك بووةتة فيكرييةوة
هاوكات لةخؤگرتووه، بيركردنةوةى بزواتي
دوايةدا ماوةيةي لةم سةهؤَلةكة ئةوةى لةطةأل
رةهةندء ثرؤذةي لةسةر گفتوگؤبوو جَيگاي
لةسةر بووة گفتوگؤ  جَيگةي  رؤشنبيراني، 
چيرؤكء لةسةر قسةكردن رةخنةييء تَيزي
كتَيبةكان ءةرگَيإان. هةموو ثرؤذةي رؤمانء
دةكرا، لةسةر تاووتوَيدةكرانء قسةيان لةوآ
لة دةرةوةي ءةزارةتء دةزگا ئةمانة هةموو
بةنَيورؤشنبيرةكاني حيزب روويدةدا.كاتَيكيش
ديكة هؤَلَيكي هةر يان ئارام گةلةري لة گفتوگؤ
سةهؤَلةكةء لةطةأل لة دوايي پَيدةهات، كؤتايي

پَيدةدرا. درَيژةي خواردنةوةدا چايي
عةفةويةتةوه، بةو شوَينة ئةم هةَلبژاردني
كة شوَينة ئةم قورساييةي بؤ ئاماژةية
نووسراوةيةوة نة بيؤگرافياية ئةو بةخؤيء
دةبَيتة بةوةي رةوتة، ئةو سةرشاني دةيخاتة
دواإؤژةوة. بة خةونبينين بؤ پةيامَيك هةَلگري
لةهةَلبژاردني ئاماژةشبةوةبكةينكة پَيويستة
شوَينَيك ديكةدا، هةَلبژاردنةكاني يةكةمء
بؤ جَيگايةك ببَيتة  عةفةويانة ئاوةها  نةبوو
پارتَيكي ليستَيكء اليةنگراني كؤبوونةوةي
بَيتؤبزيء شوَينَيك بتوانن لةوةي تايبةت.
خؤيان، دةسةآلتي بةكارهَيناني زؤركردنء
تةعبيركردن بؤ بةإووبةرَيك بكةن خؤيان بؤ
دووركةوتنةوة ئةو گةواهي بيروإاكانيان، لة
شوَينء لة حيزبةية دوو ئةو گةوةرةيةي
ئةوةي بؤ ئاماژةية كؤمةَلگةية. ئةم خةَلكاني
شكستي دةسةآلت ئةو هةوآلنةي هةموو كة
بة كردني بؤ شوَينةكان، قؤرغكردني بؤ هَينا
ببَيت ئةوةي  بؤ سةروةرييةكانيان، شانؤيي 
بؤ بَيت سؤزدارييةك هةَلگري  شوَينَيك بة
هةردوو دةسةآلتيانةوة سةرةتاي لة ئةوان، 
شوَينةكان هةوَلياندا دةســةآلتــدار پارتي
بؤ شوَينَيك بة پارةبكةن هَيزي زؤرء بة
لةناولَيناني تةنانةت خؤيان، رةمزةكاني
شةهيدةكان، بؤ پةيكةر تةرخانكردني فولكةو
هةَلسوكةوتيان ستةمكارانة ناعاديلء زؤر
ئةو سةنگةرء  شةهيدي بة كرد ئةميان كرد، 
سةركردةء بة ديكة ئةوي سةرجَيگاء بةهي
هةَلبژاردةيةكي ديكة، شتَيكي بة ديكة ئةوي
شةهيدةكانء ريزي لةنَيو گاَلتةجارانةيان
بةجؤرَيك هةآلوَيردةييادةوةريةكانييانداكرد،
رةنگدانةوةيترسناكيهةبوولةسةررووبةري
خةَلكيدا يادةوةري لة  شوَينةكان  شارةكان.
خؤيانةوة، مَيژووي بة نةمابوون پابةند چيتر
بةرؤكدا بة ساختةيان پةلةو ناسنامةي بةَلكو
بةإبةإييةتةي ئةو اليةكةوة هةموو لة دةكرا.
گاَلتةي سياسيية كاَلفامه ئةقَلة بيركردنةوةء
جادة بة فولكةكان، بة گشتييةكان، شوَينة بة
كؤن، شاري نةخشةكاني شارء كؤنةكان
سينةماء كؤنء  سلَيماني  كؤن،  هةولَيري 
كؤنةكاني دةكرد. قةآلي كؤآلنة شةقامء جادةء
ئيدي بَيبةشكراء دَيرينةكاني خةَلكة لة هةولَير
بيناسازيةوة ئارخيتةكتؤرء لةإووي شارةكان
ئيدي كةوت. دةسةآلت هَيرشي گةندةَلي بةر
نَيو باخچةي گشتييء پةيكةري (نالي) دةخرَيتة
دةبَيتة سةرؤك خواستي لةبةر (جةواهيري)
شارةكةمان. لة زةقء ئاشكرا ديارء پةيكةرَيكي
تةنيا دادةنرَيت ديكتاتؤر قةزافي بؤ فولكة
بةبآ ــاوة، ن ــوردا ك بة ــي  دان لةبةرئةوةي
رةچاوكردنيئةوتوخمة ستةمكاريةيئةوزاتة
هَيرشكردني پَيبةإَيوةدةبات. خؤي وآلتي كة
لةإووخاني شوَين، سةر  بؤ  يةكَيتي پارتيء
تَيكداني تاوةكو بيگرة، شارةوة سينةماكاني
بؤ بوو هةوَلدان قةآلكانمانء شارء سيماي
لة تةعبيركردن بؤ رووخسارَيك بة كردنيان

دةسةآلت.. حيزبء خواستي
بة ئةز يادةوةرييةك كة هَيرشكردنه لةسةر
بؤ هةوَلدانَيكة دةبةم، ناوي شوَين) (يادةوةريي
دةرئةنجامي كة شوَين) (زةمةني لةناوبردني

شوَيندا مرؤڤء لةنَيوان قوَلة، پةيوةندييةكي
لةسةر خؤي كار دةسةآلت ءةك دروستبووة.
بةآلم دةكات،  كؤمةَلگة توخمةكاني هةموو 
نةك كوردي مؤنؤپؤَلخوازي بَيئاگاء دةسةآلتي
بةَلكو نادات، شوَينةكان مَيژووي بة گرنگي
كاَلفاميةتء بؤ شانؤيةك بكاتة شوَين دةيةوَيت
ترؤپكي ئيدي خؤي. حيزبيانةي بةإبةإيةتي
كوردي دةسةآلتي هَيرشةي لةو خةَلك رقي
عةفةويانة سوتاندني لة شوَين، سةر بؤ
دةدرَيتةوة. ءةآلمي هةَلةبجةدا مؤنؤمَينتي
ئالؤزة پةيوةندية تَيبيني ئةو وردي بة ئةگةر
كورديدا، دةسةآلتي شوَينء لةنَيوان بكةين
دةسةآلتي كة هةستپَيدةكةين ستةمكارية ئةو
كؤمةَلگةي لة شوَين بةرامبةر لة كــوردي
سيماي گؤإيني ــردووة. ك پيادةي ئَيمةدا
پإنسيبَيكي هيچ رةچاوكردني بةبآ شارةكان
دروستكردني شارةكان، پالنسازي مَيژووييء
شارةكاندا، ناوةإاستي  لة ناشرين  پردي
باران لَيزمة يةكةم بة كة بةنداو دروستكردني
لةسةر كاركردن تةواونةكردني دةإووخَيت،
هؤي بووةتة كة گشتييةكان، شوَينة شةقامء
لةنيوةدا بةجَيهَيشتني شوَينةكانء تَيكداني
نموونةي زؤر ئةمةو  چارةنووسي خؤي. بؤ
بؤ پةالماردانيدا لة ئيداري گةندةأل ئةقَلي ديكة
نيشاندةدات گةورةية نشوستيية ئةو شوَين
دةيسةپَينَيت، شوَيندا بةسةر دةسةآلت كة
كردووة ءةهاي شوَين ئاماژةگةراييةي ئةم
جَيگةي بة ببن  رووبـــةري شــارةكــان كة 
ئاماژةكاني نمايشكردني  زؤرانــبــازيــيء 
ئةم لةطةأل بةآلم  شوَين، سةر بؤ دةسةآلت
پاركي كردنةوةي لةطةأل  هةوآلنةدا هةموو
وةكو دةگاتة تا بيگره، ئازاديء شةهيدةكانةوة
سةروةرييةكاني بةناوي شوَينةكان ناولَيناني
نةيةنانتوانيوة دووپارتة ئةو خؤيانةوة.
خؤإا لة بكةن هاوآلتيةك بة قةناعةت 
هةند بة  شوَيناية ئةو هَيماكاريةكاني رةمزء 
هةبَيت شوَينَيكيان نةيتوانيووه ءةربگرَيت.
لة عةفةويانةء خؤإاء لة خؤيةوه، لة خةَلك
تَيبكاتء رووي بةزؤر، نةك سؤزدارييةوة،
هَيمايانةي ئةم شوَينةدا لةم بةوةبكات هةست
خةَلكي بةپَيچةوانةوة  زيندوون. دةسةآلت 
هَيمان كة دووردةكةوَيتةوه شوَينانة لةو
بَيزارن رةمزانة لةو كوردي، دةسةآلتي بؤ
هةندَيك لة دةكات، پَيوة شانازييان ئةو كة
بةآلم دةكةون، خةَلك توإةيي بةر بؤنةشدا
ئاماژانةي بةو سةهؤَلةكة شةقامي كاتَيك
عةفةويانة شوَينةوة يادةوةريةي بةو خؤيةوة،
گةنجاني گؤإانء بزووتنةوةي شوَيني دةبَيتة
شيعرء خوَيندنةوةي ــارء ش ــورادي  ــام ن
دةبَيتة سةهؤَلةكه كاتَيك گةنجان، هةَلچووني
كاتَيك هةَلبژاردن. كةرنةڤاَلَيكي بؤ شوَينَيك
تةعبيركردن بؤ شوَينايةك دةبَيتة شةقامَيك
قسةكردنء ــازادي ئ بيروإاو  ئازاديي لة 
كاتَيگ دةسةآلتدا، لةطةأل رووبةإءوبوونةوة
دةبَيت، ــةوةي ئ تواناي  تايبةت  بزواتَيكي
كة زةمةني شوَينَيك بة يادةوةرييء ئاشنابَيت
خؤيةتي، نةنووسراوي مَيژوويةكي خاوةني
كة بدؤزَيتةوة ئاوةها شوَينَيكي كؤدةكاني
چيرؤكي بؤ يادةوةرييء چةندةها ئاماژةكاريية
كاتَيك نةوةكان، ناتةواوي پرؤژةي خةونء
ئاماژانةدا ئاشتدةبَيتةوةء لةطةأل ئةو بزواتَيك
شوَينة ئةو  ياخود دةكات، لةطةَلدا ديالؤگي 
كؤدةكاني يةكدةگرَيتةوهء بزواتَيكدا لةطةأل
دةكات. ئةو ديارةكاني  رةمزة تَيكةَلي  خؤي
بكةين شوَينة لةو پرسيار پَيويستة ئةوسا
كؤبوونةوةي شوَيناي شوَينه، ئةو دةبَيت كة
لة نةوةيةكة كؤمةآليةتيء توَيژَيكي  چ
ئاشنايةتيية لةو  دةتوانين ئةوسا كؤمةَلگةدا!، 
ء دياريكراو شوَينَيكي لةنَيوان كة تَيبگةين
دياريكراودا كؤمةاليةتي سياسيء بزواتَيكي
هةميشة سةهؤَلةكة رايــةَلــكــردووه.  خؤي 
بةو گةنجان خةوبينيني بؤ بووة شوَينَيك
هةميشة تَيدةپةإن،  بةردةمياندا بة كيژانةي 
هونةرء بة خةونبينين بؤ بــووة شوَينَيك
هةموو بؤ بووة  شوَينَيك باآلوة، ئةدةبَيكي
نائومَيدي دةسةآلتي كوردي نائومَيدانةي ئةو
بةو سةهؤَلةكة شةقامي لَيرةوة كــردوون..
خؤيةوة، مَيژووييةي قورسايية هةموو
كةرنةڤاَلي نمايشكردني بؤ شانؤيةك دةبَيتة
ئةو هةموو لةهةمانكاتيشدا بيركردنةوة.
بيركردنةوانةدا لةء كة نيشاندةدات ئومَيدانة
سةهؤَلةكة شةقامي چــاوةإوانــدةكــرَيــت،
ئاهةنگسازييةي ئــةو هةموو ســـةرةإاي
هةميشة نمايشدةكرَيت، لةسةري هةَلبژاردن
بؤ نةوةكان، شوَينَيكة بؤ خةوني شوَينايةكة

خةوبينةرةكان....

بيركردنةوة.. بؤ شويَنَيك خةوبينين، شويَنَيكبؤ شةقاميسةهؤلَةكة،
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