
www.rozhnama.com

No.519  Mon  27/ 7/ 2009نرخ 500 دينار ذمارة 519  دووشةممة 27/ 7/ 2009

د. بةرهةم سالَح:

ئةنجامة بةراييةكان تووشى سةرسوأمانى كردين
رؤذنامة

بآلويكردةوة،  ثؤست  واشنتؤن  رؤذنامةى 
ـــةورةى  ط ئةنجامَيكى  ئــؤثــؤزســيــؤن  ــة  ك
ضــاوةإوانــنــةكــراوى بــةدةســتــهــَيــنــاوة لة 
ئةو  كوردستان،  هةرَيمى  هةَلبذاردنةكانى 
رؤذنامة ئةمريكيية لةسةر زارى د.بةرهةم ساَلح، 
سةرؤكى ليستى كوردستانى، دةَلَيت: «لة هةندَيك 
شوَين لة سلَيمانىء هةولَير ئةنجامةكان بؤ ليستى 

كوردستانى خراثنء ضاوةإواننةكراوبوون».
واشنتؤن ثؤست لةإَيى ضةند سةرضاوةيةكى 
حكوميىء حيزبيى دةنووسَيت، لة هةندَيك شوَين 

ئؤثؤزسيؤن دووئةوةندةى ثارتىء يةكَيتي دةنطى 
بةدةستهَيناوة.

لة بةشَيكى ديكةى راثؤرتةكةدا د.بةرهةم بة 
ئةنجامة  دَلةإاوكَيداينء  «لة  دةَلَيت:  رؤذنامةكة 
سةرسوإمان  جَيطةى  ئَيمة  بؤ  سةرةتاييةكان 

بوو».
دةنووسَيت،  ثاشتر  ئةمريكييةكة  رؤذنامة 
كة سيستمى سياسي كوردستان بةهؤى ليستى 
طؤإانةوة طؤإانَيكى نةوعى بةخؤيةوة دةبينَيتء 
ليستى  مستةفاى سةرؤكى  نةوشيروان  لةزارى 
سيستمى  دةمانةوَيت  «ئَيمة  دةَلَيت:  طؤإانةوة 

سياسى بطؤإين، نةك دةموضاوةكان».

ئةنجامة بةراييةكان تووشى سةرسوأمانى كردين

كةمال ميراودةلي: داوادةكةم هةلَبذاردن 

لة هةولَيرء دهؤك بكريَتةوة
بةرهةم عومةر 

د. كةمال ميراودةلي، كانديدي سةرؤكايةتي 
«مةسعود  رايطةياند:  كوردستان،  هةرَيمي 
دةنطي  ــةي  ــن زؤري ساختة  ــة  ب بــارزانــي، 
دةبَيت».  ناشةرعيي  سةرؤكي  بةدةستهَيناوةء 
هةروةها داوايكرد هةَلبذاردنةكاني كوردستان لة 
شارةكاني (هةولَيرء دهؤك) دووبارةبكرَيتةوة.

دوَينَي (٧/٢٦) لة كؤنطرةيةكي رؤذنامةوانيدا 
ئاماذةي  د.كةمال  ئةلبورز،  ئوتَيل  هؤَلي  لة 
بةرامبةري  كة  كــرد  ثَيشَيلكارييانة  ــةو  ب
ئةنجامدراوة، بةوثَييةي (٥٥-٦٠٪)ي دةنطةكاني 
بةدةستهَيناوة لة شاري سلَيمانيء دةوروبةري 
بؤ سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان، هةروةها 
تا كاتذمَير (٤)ي ثاشنيوةإؤ لة هةولَيرء دهؤك 
بةدةستهَيناوة،  دةنطةكاني  (٦٠٪)ي  نزيكةي 
ئةنجامةكةي  ثارتي  خروقاتةوة  «بةهؤي  بةآلم 

طؤإيوةء كؤميسيؤنيش لَيي بَيدةنطة».
راطةياندني  بة  بــوو  تايبةت  كؤنطرةكة 
لة  كــوردســتــانــي  ليستي  خــروقــاتــةكــانــي 
كوردستانء  ثةرلةماني  هةَلبذاردنةكاني 

سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان.
وتيشي:  هةرَيم  سةرؤكايةتي  كانديدةكةي 
«لة ئَيستاوة خؤم بةسةرؤكي شةرعي هةرَيمي 
دةكةم  بارزاني  لة  داواش  دةزانمء  كوردستان 
ناشةرعي  بة  ضونكة  لةكاربكَيشَيتةوة،  دةست 

دةنطي بةدةستهَيناوة».
كة  بةوةشكرد  ئاماذةي  ميراودةلي  كةمال 
دةنطيان  ئاسايش،  ثَيشمةرطةء  هَيزي  (٧٠٪)ي 
دهؤك  هةولَيرء  سنووري  لة  بةآلم  ثَيداوة، 
توندوتيذيي بةرامبةر دةنطدةران بةكارهَينراوةء 
لة  ــاوة،  ــي دن هةموو  «بةثَيضةوانةي  ــي:  وت
فرةيي  نزيكببيتةوة  ثايتةخت  لة  تا  كوردستاندا 

كةمدةبَيتةوةء تؤقاندن زياد دةكات».

سلَيمانى ثَيش هةولَير كةوت
فةالح نةجم 

ناحكوميي  رَيكخراوَيكى  بةرثرسانى 
دةَلَيت: «زؤرترين خروقات لة هةولَيرء دهؤك 
ئةوتؤ  خروقاتَيكى  سلَيمانى  لة  تؤماركراوة، 
راثؤرتى  لة  زانيارييانة  ئةم  تؤمارنةكراوة»، 
ضاودَيرةكانى ئةو رَيكخراوةوة هاتووة كة لة 

بنكةكانى دةنطداندا دانراون.  
هةَلبذاردنى  مانطة  ئةم  (٢٥)ى  رؤذى 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى  ثةرلةمانء 
رَيكخراوى   (١٠٠) لة  زياتر  كة  بةإَيوةضوو، 
لةو  ــر  ــاودَي ض ءةك  بيانى  نــاوخــؤيــىء 
سةرجةميان  بةشدارييانكرد،  هةَلبذاردنةدا 
كؤتايين  راثؤرتى  ئامادةكردنى  سةرقاَلى 
دةربارةى بةإَيوةضوونى هةَلبذاردنةكان، كة 

تائَيستا بآلونةكراوةتةوة.
ئارام جةمال، بةرثرسى ثةيمانطاى كوردى 
بؤ هةَلبذاردن ءتى: «راثؤرتى ضاودَيرةكانمان 
كة  دةخةنةإوو،  ئةوة  دهؤك  هةولَيرء  لة 
ذمارةيةكى زؤر خروقات لةو دوو شارة كراوة، 
ذمارةيةكى لة رَيكخراوةكانى سةرقاَلكردووةء 

تائَيستا سةرقاَلى لَيكؤَلينةوةن».
ضاودَيرى  ءةك  كة  رَيكخراوانةى  ئةو 
هةَلبذاردنةكان مؤَلةتيان لة كؤمسيؤنى باآلى 
هةَلبذاردنةكان ءةرطرتبوو، ثاش تةواوبوونى 
راثؤرتةكانيان، طشت راثؤرتى ضاودَيرةكانيان 
دةكةنة راثؤرتَيكى سةرةكىء بآلويدةكةنةوةء 

نةتةوةيةكطرتووةكاني  كؤمسيؤنء  بؤ 
دةنَيرن.

هةروةها ئارام جةمال ءتيشى: «دوو هَيزة 
سنوورى  لة  كوردستان  دةسةآلتدارةكةى 
تواناى  الوازةو  زؤر  سلَيمانى  ثارَيزطاى 
هةولَير  لة  بةآلم  نيية،  تةزويريان  خروقاتء 
ثَيشَيلكاريى  دةتوانن  ماوة،  توانايان  هَيشتا 

ئةنجامبدةن».
لة سةروبةندى بانطةشةى هةَلبذاردنةكاندا 
بارودؤخةكة ئاماذةى بؤ ئةوة دةكرد، ثارتىء 
بةهؤى  نةمابوو،  قورساييةكيان  يةكَيتى 
ليستى  ءةك  بةهَيزى  ركابةرَيكى  بوونى 
طؤإان، ئةنجامة بةراييةكانى ثاش هةَلبذاردن 
دةركةوت ليستى طؤإان لة سنوورى ثارَيزطاى 
سلَيمانى ثلةى يةكةمى بةدةستهَيناوة، بةمةش 

بةشَيك لة هَيزى دوو حيزبةكة هةرةسيهَينا.
شةمس،  تؤإى  ريكخةرى  ضةتؤ،  هؤطر 
لة عَيراق ءتى:  بؤ ضاودَيريى هةَلبذاردنةكان 
دووجــار  ضةكدارةكان  هَيزة  لة  «هةندَيك 
مةرةكةبةى  ئةو  خراثى  بةهؤى  دةنطيانداوة 

كة ثةنجةى ثآ مؤر دةكرا».
كؤتايى  راثؤرتى  شةمس  تؤإى  تائَيستا 
خؤى دةربارةى بةإَيوةضوونى هةَلبذاردنةكان 
بآلونةكردووةتةوة، بةآلم ثاش كؤكردنةوةى 
ضاودَيرةكانيةءة  لةاليةن  راثؤرتانةى  ئةو 
داهاتوودا  رؤذى  ضةند  لة  ثَييطةيشتووة، 

راثؤرتى كؤتايى بآلودةكاتةوة.

 نةوشيروان مستةفا لةكاتى دةنطداندا                                                                        فؤتؤ: هيوا جةمال
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طـــــةردى هةلَبذاردنةكةوة بكرَيت؟ دةكــريَـت شـانـازى بة بـيـَ
كوردستانىء  ليسته كانى  پؤسته رى 
له  النه برابوون،  داپؤشرابوونء  گؤإان 
كؤميسيؤن  رَينماييه كانى  به پَيى   كاتَيكدا 
بانگه شه   ده بَيت هه ر جؤره  پؤسته رَيكى 
ده نگدانه وه   له  ناوه نده كانى  مةتر   (١٠٠)

دووربَيت. 
به  شَيوه يه كى  ليستى كوردستانى   *
به ربآلو منداَلى بؤ بانگه شه ى هه َلبژاردن 
باره گاكانى  له   به كارهَينا،  گه رميان  له  
گه رميانى يه كَيتىء پارتييه وه  رَينماييان 
فانيله ء  به   منداأل  كه   وه رگرتبوو 
بَينة   (٥٤)ه وه   ليستى  ئاآلى  تيشَيرتء 
منداألء  ئه م  ده نگدانء  بنكه كانى  ناو 
بنكه كانى  زؤربه ى  له ناو  مَيردمنداآلنه  
فه رمانبه رانى  به رچاوى  به   گه رمياندا 
ئاسايشه كانى  پؤليسء  كؤميسيؤنء 

ئه و بنكانه وه  ده سووإانه وه.
ئه حمه دى  مه ال  شه هيد  له  بنكه ى   *
به رپرسى  كؤن،  كه الرى  گه إه كى  لة 
كه سانَيك  ئه وه ى  سه ره إاى  ناوه نده كه  
له  ناوه نده كه دا  ده مانچه وه   به چه كء 
سه عات  چوار  به آلم  سووإاونه ته وه ، 
چاودَيرى  نه داوه ته   سكاآلى  فؤرمى 
بنكه يه   له و  هه ر  ناإازييه كان،  قه واره  
پاسه وانه كانى  ئاسايشء   پؤليسء 
تؤقاندنى  بؤ  چه كه وه   به   بنكه كه  

به ناو  ده نگيان  گؤإينى  ده نگده رانء 
ناوه نده كه دا  سووإاونه ته وه. 

كه   جَيب،  جؤرى  ئؤتؤمبَيلَيكى   *
كوردستانى  ليستى  به  پؤسته راتى 
ده نگدانى  بنكه ى  له به رده م  داپؤشراوه ، 
كه الردا  گازينؤى  گه إه كى  گه رميانى 
ليستى  پؤسته راتى  وه ستاوه ء 
ئه ندامانء  دابه شكردووه ء  كوردستانى 
سه ركه وتنى  كؤميته ى  كاديرانى 
له  ناوه نده كانى  بنكه يه ء  له و  يه كَيتيش 
چپه ى  به رده وام  ئه َلوه نيش  هه َلكه وتء 
ئه و  كارتى  ده كه نء  خه َلك  بؤ   (٥٤)
ليسته يان له كاتى چوونه  ژووره وه دا بؤ 

ده نگدان داونةتَي.
* له  بنكه ى گوندى ساَلح ئاغا جَيگرى 
يه كَيتىء  خانه قى  مه َلبه ندى  به رپرسى 
سه رؤكى  مه َلبه نده كه ء  كارگَيإانى 
دياله   پارَيزگاى  ئه نجومه نى  پَيشووى 
كه  هيچيشيان له م هه َلبژاردنه دا ده نگيان 
نييه  وه ستاونء ده نگيان بؤ ليستى (٥٤) 

كؤكردووةته وه. 
بنكه كاني   زؤربه ي   به رده م  له    *
هه َلبژاردندا لة كةالر خه َلكي  كؤميته كاني  
ليستي   بؤ  بانگه شه   ئاشكرا  به   يه كَيتي  
خه َلك  له   داوا  ده كه نء  كوردستاني  
بده ن،  ليسته   ئه و  بؤ  ده نگ  ده كه ن 
بنكه ي   هه ردوو  له   بانگه شه يه ش  ئه و 
په روه رده   كؤلَيژي   گرده گؤزينه و 
بووه  هؤي  شه إ  تا دواجار  چإتربوو، 
له نَيوان اليةنَيكى  سياسي ء پؤليسه كانء 
اليةنة  سياسييه كه   نوَينه ري   دواجار  تا 

كراية ده ره وه.
* ژماره يه كي  زؤر منداأل به  فانيله ي  
وَينه ي   كوردستانيء  ليستي   لؤگؤي  
به رده م  هَينرانة  بارزانييه وه   مه سعود 
بؤ  كةالر  لة  هةَلبذاردن  بنكه كانى 

بانگه شه كردن.
دة ربة نديخان:

كه   تايبه ت  (١١١)ى  فؤرمى   *
هيچ  بَى  ده توانَيت  خاوه نه كه ى 
به َلگه نامه يه ك دةنطى پَى بدات، دراوه ته  
ليستى  هه وادارانى  له   ژماره يه ك 
كه   ده ربه نديخان،  له   كوردستانى 

ناويشيان هه بووه ء ده نگيان پَيداوه. 
ده نگدانى  بنكه كانى  له    *
پؤسته رء  ئؤتؤمبَيل  به   ده ربه نديخاندا 
ليستى  كآلوى  تيشَيرتء  كارتء 

كوردستانى بآلوكراونةتةوة.
ناو  ده رسيمى  ناوه ندى  له    *
كارتى  ده فته رَيكى  ده ربه نديخان، 
ده نگدان كه  ده بَيت (٥٠) كارت بَيت، كه  

ژمَيردراوه  (٥٦) كارت بووه. 
* به رپرسى مه َلبه ندى ده ربه نديخانى 
بؤ  ده نگداندا  بنكه كانى  به سه ر  يه كَيتى 

ده نگ كؤكردنه وه  بؤ (٥٤) گه إاوه .
ناوه ندى  له   ئاسايش  ئه فسه رَيكى   *
قوتابخانه ى سه عيد كاكى ده ربه نديخان، 

داواى ده نگى له  خه َلك كردووه .
كفرى:

ليستى  بانگه شه ى  كارتى   *
له   ده نگداندا  كابينه ى  له ناو  كوردستانى 
ناو  باوه شاسوارى  ده نگدانى  ناوه ندى 

شارى كفرى دانراوه. 
* له  هه ندَيك له  ناوه نده كانى ده نگدانى 
كفريدا به  مه به ستء بؤ پشَيويى نانه وه  

قه ره باَلغى دروستكراوه .
* پؤليسى به رده م بنكه كانى ده نگدان 
بؤ  ده نگتان  وتووه   ده نگده رانيان  به  

(٥٤)بَيت ئه گينا زه ره ر ده كه ن.
له   ئاسايش  ئه فسه رَيكى  چه ند   *
چاوسووركردنه وه   بؤ  بنكه يه كدا  چه ند 

له  خه َلكء ترساندنيان طةإاون.
رزطارى:

ته نيشت  به   به َلَين  بنكه ى  له    *
سندوقى ده نگه كانه وه  كارتى بانگه شه ى 
خه َلك  له   گوايه   كه   كوردستانى  ليستى 
سه ندراوه ، دانراوه ء به رپرسى بنكه كه ش 
قه واره   ناإه زايى چاودَيرانى  سه ره إاى 

الينه بردووه.  سياسييه كان، 
رزگارى  كؤميته ى  به رپرسى   *
گه إاوهء   بنكه كاندا  به سه ر  يه كَيتى 

ده نگى بؤ ليستى كوردستانىء بارزانى 
كؤكردووةته وه .

ضةند كةسَيك لة رؤذى 
هةلَبذاردندا دةستطيركران

ليستى  ئةندامَيكى  ضةند 
لة  ضاكسازى  خزمةتطوزارىء 
ثؤليسةوة  لةاليةن  سؤران  دهؤكء 
دةستطيركراون، ئةوانيش بةهؤى ئةوةى 
قةوارة  ضاودَيرانى  تةزويري  باجى  كة 
سياسييةكانيان ثَيبووة، بةو هؤيةشةوة 
خستووةتة  تاوانةكةى  باآل  كؤمسيؤنى 
باجى  كة  سياسييةكة،  قةوارة  ئةستؤى 
بؤ كردوونء فةرةج حةيدةرى ئاماذةى 
كراون،  ئازاد  كةسانة  ئةو  كة  بةوةكرد 
رووبةإءوى  سياسييةكة  قةوارة  بةآلم 

ياسا دةكرَيتةوة.
بةهؤى  ديكةيش  كةسَيكى  هاوكات 
دةنطدانى  لة  ساختةكاريى  كة  ئةوةى 
بة  كردبوو،  بةساآلضوودا  كةسَيكى 
بإيارى دادوةر دةستطيركراوة، هاوكات 
لة هةولَيريش دوو كةس بةهؤى ئةوةى 
ثَيبووة،  ضاودَيريان  ساختةى  باجى 

دةستطيركراون.

وةآلمدانةوةى كؤمسيؤن 
سةبارةت بة خروقاتةكان:

له   رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيى 
په يوه ندييه كي  ته له فؤني  ليستي  گؤإانء 
كؤمسيؤنةوة،  به   چوارحيزبه كه دا 
سكاآليان  ليسته   دوو  ئه و  تَييدا  كه  
ليستي   زؤرانه ي   خروقاته   له و  هه بووه  
بةآلم  ئه نجاميانداوه ،  كوردستاني  
رايطه ياندووة:   له وةآلمدا  كؤمسيؤن 
ئه وان ده سةآلتيان نه ماوه و ناتوانن به ر 
سه عاته   له و  كه   بگرن،  خروقاته كان  له  
هه َلبژاردنه كاندا  كؤتايي   زيادكراوةي  

كراون . 
چوار  گؤإانء  ليستي   ئه مه و 
كؤمسيؤن  له   زؤريان  گله يي   حيزبه كه  
هه َلوَيستَيكي   هيچ  چونكه   هه بووه ، 
به رامبه ر  وه رنه گرتووه   توونديان 
ليستي   ته زويره كاني   ده نگه   خروقاتء 

كوردستاني .

رَيطرتن لة كارى رؤذنامةوانى:
ده ستپَيكردني   لةكاتي  
هه َلبژاردنه كاني  په رله ماني  كوردستان و 
له  شارؤچكه ي   هه رَيم،  سه رؤكي  
په يامنَيري   له   كامَيرا  خورماأل، 
كؤمه َل  كؤمه ألء  سايتي   رؤذنامه ي  
كاتژمَير  دوو  دواي   ده سه ندرَيت  نيوز 
باره يه وه   له و  پَيده ده نه وه ،  كامَيراكه ي  
رؤژنامه ي   په يامنَيري   عه لي ،  شاخه وان 
رايگه ياند:  كؤمه َلنيوز،  سايتي   كؤمه ألء 
باآلي   كؤمسيؤني   باجي   له  كاتَيكدا 
پَيبوو،  هه َلبژاردنه كانم  سه ربه خؤي  
بةآلم به رپرسي  بنكه ى ئةحمةدى خانى 
بنكه كه   حه وشه ي   نه  له ناو  نابَيت  وتي:  
رَيگةي   وَينه  بگريتء  هؤَله كه   له ناو  نه  
حه وشه ي   له ناو  تا  وَينه  بگرم  پَينه دام 
به   كامَيراكه ي   ده نگدانه كه دا  بنكه ي  
بؤ  پؤليسَيكيشي   چه ند  لَيسه ندمء  زؤر 
كامَيراكه يان  هه وَلمدا  زؤر  بانگكردم، 
پؤليس  به زؤري   بةآلم  نه ده مَي ،  
به چه كه وه  له ناو بنكه كاندا  لَييان سه ندم 
دواي   كاتژمَير  دوو  نزيكه ي   دواي  
كه   دَلنيابوو،  بنكه كه   به رپرسي   ئه وه ي  
پَييان  نه كردووه    ياسام  پَيشَيلي   من 
دامه وه ، له  كاتَيكدا چه ك هه َلگرتن له ناو 
ئه وان  قه ده غه بوو،  ده نگداندا  بنكه ي  

به چه كه وه  له  ناو بنكه كاندا ده گه إان».
بنكه ي   لة  ديكةوة،  لةاليةكى 
ناوه نديي   خوَيندنگه ي   هه َلبژاردني  
هه َلكه وت، رَيگه يان نه داوه  به  په يامنَيري   
دوو  اليه ن  له   كؤمه ألء  راديؤى 
هه مان  له   هه ر  په الماردراوه   پؤليسه وه  
په يامنَير ي   له   رَيگه يانگرتووه   بنكه   
گه رميان  راديؤي   يه كگرتوو-  ده نگي  
كة بچَيته  ناو بنكه ي  ده نگدان بؤ ئه وه ي   

هه َلبژاردنةكة رووماأل بكات.

فؤتؤكان
هيوا جةمال- بةهادين يوسف
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ثشتيوان سةعدولَآل
شارا عةبدوإلةحمان

ثةرلةمانء  هةَلبذاردنى  ثرؤسةى 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكايةتى 
بةإَيوةضوونى  لةكاتى  كؤتاييهاتء 
كوردستانى  ليستى  ثرؤسةكةدا 
خروقاتيان  ثَيشَيلكاريىء  دةيان 
ليستة  بةوهؤيةشةوة  ئةنجامداوةو 
دةسةآلت  ليستى  ركابةرةكانى 
سكاآليان  زؤر  ذمارةيةكى 
كؤمسيؤن  نووسينطةكانى  لة 
ئةنجامى  ثَيدةضَيت  تؤماركردووةء 
تَيدا  طؤإانكاريى  بنكة  ذمارةيةك 

بكرَيت. 
رؤذى (٧/٢٥)  نزيكةى (٢) مليؤن 
لة  كوردستان  هةرَيمى   دةنطدةرى 
سلَيمانى،  (هةولَير،  ثارَيزطاكةى  سَي 
سندوقةكانى  لة  روويان  دهؤك) 
مةبةستة  ئةو  بؤ  كردو  دةنطدان 
رووى  بة  دةنطدان  بنكةى   (١١٨٥)
دةنطدةراندا كرابوونةوةو هةرضةندة 
بةآلم  رانةطةيةنراون،  ئةنجامةكان 
ليستى  بةراييةكان  ئةنجامة  بةثَيى 
طؤإان  ليستى  يةكةمء  كوردستانى 
خزمةتطوزارىء  ليستى  دووةمء 
هةَلبذاردنةكة  سَييةمى  ضاكسازى 

بوون.
هةَلبذاردنةدا  لةم  كة  بةوثَييةى 
بةشدارييان  جياواز  ليستَيكى  ضةند 
طؤإان،  ليستى  بةتايبةتيش  كردو 
ليستى  طةورةى  ركابةرَيكى  كة 
بةرثرسانى  بوو،  كوردستانى 
يةكَيتىء ثارتى دَلنيابوون لةوةى كة 
لةم هةَلبذاردنةدا شكستدةهَينن، بؤية 
هةموو  هةَلبذاردنةكةدا  رؤذى  لة 
ساختةيان  نادروستء  رَيطةيةكى 
طرتةبةر بةو مةبةستةى كة ئةنجامى 
خؤيان  بةرذةوةندى  لة  ثرؤسةكة 

كؤتايى ثَي بهَينن. 

زؤرترين سكاآل لة دهؤك:
بةدةستهَينانى  بةمةبةستى 
ناوضةكة  لة  دةنط  زؤرترين 
بةرثرسانء   ساختة  بةشَيوةيةكى 
كوردستانى  ليستى  اليةنطرانى 
دهؤك  ثارَيزطاى  سنوورى  لة 
كردووةو  زؤريان  ثَيشَيلكارييةكى  
تائَيستا زياتر لة سةد سكاآل دراوةتة 

ئؤفيسى دهؤكى كؤمسيؤن.
بةرثرسى  دؤسكى،  بةيار   
باآلى  كؤمسيؤنى  دهؤكى  ئؤفيسى 
بة  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
ثرؤسةى  راطةياند:  رؤذنامةى 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانء سةرؤكايةتى 
هةرَيم ثرؤسةيةكى سةركةوتوو بوو 
هاوآلتييان  لة  بةرفراوان  رَيذةيةكى 
كرد،  هةَلبذاردنةكةدا  لة  بةشدارييان 
دهؤك  ثارَيزطاى  سنوورى  لة  بةآلم 
خروقات  ثَيشَيلكاريىء  ذمارةيةك 
لة  زياتر  بةوهؤيةشةوة  كراوةو 
ئؤفيسى  طةيشتووةتة  سكاآل   (١٠٠)
سكاآليانةى  ئةو  كؤمسيؤن،  دهؤكى 
كة لة دهؤك تؤماركراون ذمارةيةكى 
كاتى  لة  زؤربةشيان  زؤرنء 

زيادكراوى ثرؤسةكةدا بوو.
ئيجرائاتى  بة  سةبارةت 
كةسء  ئةو  لةطةأل  كؤمسيؤن 
هةَلبذاردندا  رؤذى  لة  كة  اليةنانةى 
بةرثرسى  ئةنجامداوة،  خروقاتيان 
وتى:  كؤمسيؤن  دهؤكى  ئؤفيسى 
ئةنجومةنى  بؤ  سكاآلكانمان  «ئَيمة 
بةرزكردووةتةوةو  كؤمسيؤن 
لَيكؤَلينةوة  كؤمسيؤنيش  ئةنجومةني 
ئةطةر  دةكاتء  سكاآلكان  لة 
ئةو  ئةوا  دروستبوون،  سكاآلكان 
كةسء اليةنانةى خروقاتيان كردووة 
لةسةر  كاريطةريى  دةدرَينء  سزا 

ئةنجامى هةَلبذاردنةكةش دةبَيت».

خروقاتةكانى هةلَبذاردنى شارى 
هةولَير:

* لة شارى هةولَير ذمارةيةكى زؤر 
لة هَيزى ضةكدارى زَيرةظانى بة زةبرى 
ضةك ضوونة ناو بنكةيةكةوةو دةنطَيكى 
زؤريان داوة بؤ بةرزكردنةوةى رَيذةى 

دةنطةكانى ليستى كوردستانى.
كؤمة َلَيك  كة   بة ياننامة ية كدا  لة    *
دذي   لة   هة ولَير  شاري   طة نجي  
ثَيشَيلكارييانة   ئة و  ئة نجامداني  
ماوة ي   «درَيذكردنة وة ي   نووسيويانة ، 
سة عاتَيك،  ماوة ي   بؤ  هة َلبذاردنة كة  
تة نيا بؤ ئة وة  بوو كة  ليستي  كوردستاني  
ثاش  ضونكة   بدات،  ئة نجام  تة زوير 
ئة وة ي  زانييان كة  خة َلكَيكي  كة م دة نطي  
ماوة كة   بإيارياندا  راستة وخؤ  ثَيداون، 
ليواي   كاتة دا  لة و  بكة نة وة و  درَيذ 
بنكة كاني   ناو  رذانة   زَيرة ظاني   تايبة تي  
دة نطدانء دة ستيانكرد بة  ثإكردنة وة ي  

كارتي  دة نطدان».
* لة  شارؤضكة ي  هة ريري  سة ر بة  
زؤرء  خروقاتَيكي  هة ولَير،  ثارَيزطاي  
بة  بة رنامة لة ماوة ي ئة و سة عاتة ي بؤ 
كاتي دة نطدانة كة  درَيذكراية وة ، كراوة .

* سة رضاوة ية ك بة  سايتى (سبة ي) 
زؤر  «ساختة كارييية كي  راطةياند: 
ليستي  بة رثرسة كاني  تيايدا  كراوة ، كة  
هة إة شة يان  راستة وخؤ  كوردستاني 
بة رثرسي  كؤمسيؤنء  ئة نداماني  لة  
ناوة ندة كان كردووة ، كة دة بَيت هة موو 
سندوقة كان بة  فة رماني بة رثرسي لقي 
بكرَينة وة، جطةلةوة  ثإ  (٢٤)ي سة فين 
ضة ندين  ثارتي  ية كَيتيء  بة رثرساني 
خة َلكيان لة  ناوضة كاني ديكة وة  هَيناوة و 
هة روة ها  دة نطيانداوة ،  هة رير  لة  
ليستي  بة   سة ر  طة نجي  كؤمة َلَيك 
بنكة كان  لة   جارَيك  ضة ند  كوردستاني 

دة نطيانداوة ».
ئاماذة ي  سة رضاوة ية   ئة و 
ليستي  ضاودَيرة كاني  بة وة شكرد، 
كوردستاني لة  كاتي هاتني هاوآلتييان 
بؤ بنكة كان قسة يان بؤ خة َلك كردووة ، 
كوردستاني  ليستي  بة   دة نط  كة  
كة سانة ي  ئة و  لة وة ش  جطة   بدة ن، 
تة مة ندا  لة   نة بووة و  خوَيندة وارييان 
ليستي  بة   دة نط  ثَييانوتوون  بوون، 
كارتي   خؤشيان  بدة نء  كوردستاني 
ثإكردوونة تة وة ،  بؤ  دة نطدانيان 
بنكة كاني  لة   كؤمسيؤن  كارمةندةكانى 
باسرمة،  لة   نوَي  باسرمة ي  (براية تي، 
باتاسء  شة ثؤل،  طؤظة ند،  خانزاد، 
ئاشكرا  راستة وخؤو  بة   شؤرة ت) 
كوردستانييان  ليستي  هاوكاري 

كردووة.
لة  شارؤضكة ي  كؤإَي  ئة نداماني    *
بؤ  (يةكَيتىءثارتى)  حيزبة كة   هة ردوو 
لة و  فَيأل   داوة و  دة نطيان  جارَيك  ضة ند 
نة خوَيندة واربوون و  كة سانة  كراوة  كة  
جارَيكي   بؤ  ثَيشمة رطة ش  هَيزة كاني  
ئة وة ي   دواي   داوة تة وة،   دة نطيان  ديكة 

لة  دة نطداني  تايبة تدا بة شداربوون.
لة  ثارتي   ناوضة ي   بة رثرسي    *
لة  بة ردة م  ضة كة وة   بة   سة روضاوة  
خة َلكي   بة   دة نطداندا  بنكة يةكى 
ليستي   بة   دة نط  كة   راطة ياندووة ، 
هةمان  لة  بدة نء  كوردستاني  
ضووةتة  ية كَيتي   رائيدَيكي   شوَين  
دةنطدةران  لة  داواى  بنكةكةوةو  ناو 
كوردستانى  ليستى  بؤ  دةنط  كردووة 
بدةن. لة هةمان ناوضة اليةنطرانى  سة ر 
ئاإمي   بة  جلء  ليستي  كوردستاني   بة  
مة سعود  وَينة ي   كوردستاني ء  ليستي  
ذووري   هاتوونة تة   بارزانيية وة  

دة نطدانء دة نطيان داوة .
لة  شاري   (قة تة وي)   بنكة ي   لة    *
هة إة شة يان  دة سة آلتداران  هة ولَير، 
طؤإان  ليستي   ضاودَيري   ضوار  لة  
كردووة و دووانيان دة ركردووة و تة نيا 

دوو ضاودَير لة  بنكة كة  ماوة تة وة.
ليستي   بة   سة ر  كة سَيكي   ضة ند   *
كوردستاني  ذمارةيةك سيدييان  لة سة ر 

كانديدي   ميراودة لي   كة مال  دكتؤر 
سة رؤكي  هة َلبذاردني  سة رؤكي  هة رَيم 
شوَيني   هة ندَيك  مزطة وتء  لة ناو 
بة  مة بة ستي   بآلوكردةوة،  ثَينجوَيندا 
دذاية تيكردنء ناوزإاندني  ميراودة لي .  
* سةر لة ئَيوارةى (٧/٢٥) له  كاتي 
كاره باي  ده نگه كاندا  جياكردنه وه ي  
به تايبه ت  هه ولَير،  له شاري  به شَيك 
كه  بنكه ي  ده نگداني  ناوچانه ي    ئه و 
لَيبووة ، بإدراوه  ، كوژانه وه ى كاره باى 
گومانى  جَيگةى  ته واو  ناوچانه   ئه و 
هه نگاوَيكى  به   بوو،  هاوآلتييان 
پرؤسه ى  له   داده نرا  ده سه آلت  ديكةى 

ساخته كاريى له  ده نگداندا.
ده نگدانء  ته واوبووني  پاش   *
خه بات  ناوچه ي  له   بنكه كان  داخستني 
به إَيوه به ري بنكه كاني ده نگدان به  ناوي 
چاودَيراني  به سه رجه م  كؤمسيؤنه وه  
اليه نه   سياسييه كاني  قه واره   ليستء 
هه َلبژاردنه كانيان  به شداربووه كاني 
بإياري  پَيي  به   كه   راگه ياندووه ، 
ده نگدان  ته واوبووني  پاش  كؤمسيؤن 
بنكه كان چؤأل بكه نء بگه إَينه وه  ماَله وه ء 
كؤمسيؤن خؤي ئه ركي جياكردنه وه ي 
ده نگه كان جَيبه جَيده كات، لة كاتَيكدا ئه و 
بإياره كاني  ياساء  پَيچه وانه ي  بإيارة  

كؤمسيؤني باآلي هه َلبژاردنه كانه .
له به رده م  كؤسته ر  پاسي  پَينج   *
پإكرابوو  كه   پارتي  برايه تي  ناوچه ي 
له  گه نجي سةر بة ليستى كوردستاني، 
به إَيكرانء  ده نگدان  بنكه كاني  به ره و 
پيرزينء  شاوه يسء  كؤمه َلگةكاني  له  
مه ال ئؤمه رء به ستؤره ء كؤإَيء  چه ند 
هه موو  له   اليانده داء  ديكة  شوَينَيكي 
ئه وه ي  به بَي  ده دا  ده نگيان  بنكه كان 
نوَينه راني  له اليه ن  رَيگرييه ك  هيچ 
هه َلبژاردنه كانه وه   باآلي  كؤمسيؤني 

بكرَين.

خروقاتةكانى ليستى دةسةآلت 
لة ئاكرَي:

له  ناحيه ى  شه ره فونا  له  بنكه ى   *
په رله مانى  ده نگدانى  سندوقى  (بجيل) 
سندوقى  له  ژوورَيكء  كوردستان 
له  ژوورَيكي  سه رؤكايه تى  ده نگدانى 
ئه نجامدانى  بؤ  داندراون  ديكةدا 

خروقاتء ته زويرى زياتر.
ئه ندامانى  كه له ك  له  بنكه ى   *
ده نگده ران  له گه أل  پارتى  رَيكخراوى 
له پاأل  چوونه ته  ژووره وه  بؤئه وه ى 
چاودَيريى  بده نء  ئه وانه وه  ده نگ 

ده نگدانى ئه وانيش بكه ن.
له  سه عده  سه رى  له بنكه ى   *
 ناحيه ى بجيل، پؤسته رو وَينه ى ليستى 

ده سةآلت دابه شكراوة .
* لةبنكه ى سه رى سه عده له ناحيه ى 
به إه گه زنامه ى  كه س  چه ندين  (بجيل) 
ده نگيان  وَينه   بَي  شارستانى  بارى 

داوة.
ئه ندامانى  (گربيش)  له  بنكه ى   *
ليستى ده سةآلت داوايان له  ده نگده ران 
كردووه، ده نگ به  ليستى ژماره ( ٥٤)ء 
هه رَيم  سه رؤكايه تى  (١٢)ى  ژماره  

بده ن.
رَيكخراوى  (دڤرى)  له  گوندى   *
ئه ندامى  چه ندين  بانگهَيشتى  پارتى 
له م  ئه وه ى  كردووه  بؤ  يه كگرتوويان 
هه َلبژاردنه  ده نگ به  ليستى كوردستانى 
ئه وان  بؤ  ده نگه كانيان  بةآلم  بده ن، 

نه بووة.
* ئه ندامانى ليژنه ى پارتى له  گوندى 
به  مه ده نىء  به  جلوبه رگى  گرده سَين 
ده نگداندا  بنكه كانى   چه كه وه  له به رده م 
رَيكخه ره كانى  له  جَيگه ى  بوونء 
كردووه و  كاره كانيان  كؤمسيؤن 
ساخته كارييه وه   ته زويرو  به كارى 

سه رقاَلبوون.  
به ناوى  پارتى  فه وجَيكى  ئامر   *
ده نگداندا  به  بنكه كانى  چه تؤ)  (لوقمان 
له  ده نگده ران  داواى  سوإاوه ته وه و 
كردووه  كه  ده نگ بؤ ليستى كوردستانى 

بده ن.
ئه ندامانى  گرده سَين  له  گوندى   *
يه كَيتى  ليژنه ى  پارتىء  رَيكخراوى 
ده نگيان  جارَيك  چه ند  بؤ  قوتابيان 
نه يانهَيآلوه   كاتيشدا  له  چه ندين  داوه و 
دةنطبده نء  به  ئازادى  كه  ده نگده ران 

ئه وان ده نگيان بؤ داون .
بؤ  ده نگ  (شه رمن)  له  بنكه ى   *
ئه وه ى  دراوه  به بَي  كه س  چه ندين 
حاَله ته  ئه و  نموونه ى  ببَيتء  ئاگادار 

 ناشارستانييه  تؤماركراوه .
* له  گوندى (سوسنه ) چه ندين كه س 

ده نگيان بؤ كةسانى ديكة داوة .
* ذمارةيةك لة له دايكبووانى ساَلى 

(١٩٩٤) ده نگيان داوه.
له  ئَيواره وه  به كؤسته ر   *
ده سةآلت  به  اليه نى  سه ر  گه نجه كانى 
پَيكراوه،  بؤئه وه ى  بنكه كانيان  هه موو 
چه ندينجار  بؤ  بنكه و  له  چه ندين 

ده نگبده ن.
له دواى   (٧/٢٥) ئَيواره ى  هةر   *
ليستى  ده نگدان،  بنكه كانى  داخستنى 
هه َلساون  به إَيكخستنى  ده سةآلتدار 
چه ند ئؤتؤمبَيلَيكء ئاماده كردنى چه ند 
به  چه ند  سووإانه وه يان  گه نجَيكء 
ناوچه يه كى شاره كه و ئيستيفزازكردنى 

رَيكالمء  كه   به وه ى  هاوآلتييان، 
خؤيان  سه ركه وتنى  بؤ  بانگه شه يان 

كردووه.

طةرميانيش لة خروقات 
بَي بةش نةبوو

له  (٦١) بنكه ى ده نگداندا لة گه رميان 
(١٩)يان  كه الرء  له ناو  (٢٧)يان  كة 
ناحيه ى  له   (٧)يان  ده ربه نديخانء  له  
كفرين،  له ناو  بنكه يان   (٨) رزگارىء 
به  درَيژايى  جؤراوجؤر  خروقاتى 
گه رميانى  تيمى  له اليه ن  پرؤسه كه  
سه ته اليتى  ء  يه كگرتوو  سايتى 
كه ناَلى  يه كگرتوو  ته له فزيؤنى  سپَيده ء 
ئه مانه   كه   تؤماركراون،  گه رميانه وه  

هه ندَيكيانه :
كةالر:

* له  باخچه ى ساوايانى رازاوه  (٨) 
ريكالمى  كآلوى  تيشَيرتء  به   گه نج 
بارزانييه وه   كوردستانىء  ليستى 
ده نگدانه كه وه ء   ناوه ندى  هاتوونه ته  
لَينه كردوونء  رَيگرييان  ئاسايشه كان 
لةكاتَيكدا  لَيره يه،   ده نگمان  وتوويانه  

ناويشيان نه بووه .
* دارتَيلى كاره باء بيناء هه رچوارالى 
به   كه الر  ناو  ده نگدانى  بنكه كانى 

طـــــةردى هةلَبذاردنةكةوة بكرَيت؟ دةكــريَـت شـانـازى بة بـيـَ
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ئيبراهيم عةلي

سكاآلكان لة رؤذى دةنطدانى تايبةت
كؤمسيؤنى  فةرةج حةيدةرى، سةرؤكى 
كؤنطرةيةكى  لة  هةَلبذاردنةكان،  بــاآلى 
رؤذنامةوانيدا رايطةياند: «رَيذةى بةشداريى 
لة رؤذى دةنطدانى تايبةت لة شارى هةولَير 
(٩٠٪) بووةو لة شارى دهؤكيش (٩١٪)ء لة 

شارى سلَيمانيش (٨٦٪).
دةنطدانى  رؤذى  لة  بةشداريى  رَيذةى 
طشتيى لة شارةكانى كوردستان (٧٨٪) بوو، 
هةولَير  لة  (٧٤٪)بوو،  لة سلَيمانى  هةروةها 

(٧٩٪)بوو، لة دهؤكيش (٨٦٪).

دهؤك
ئؤفيسى  بةإَيوةبةرى  دؤسكى،  بةيار 
هةَلبذاردنةكان،  باآلى  كؤمسيؤنى  دهؤكى 
ئاشكراكرد  رؤذنامةنووسان  بؤ  ئــةوةى 
«سةد سكاآل لةاليةن قةوارة سياسييةكانةوة 
ثَيشلَيلكاريانةى  ئةو  لةبارةى  تؤماركراوة، 

كة لة رؤذى دةنطدانى تايبةت هةبوون».
كة  ئاشكراكرد،  ئةوةشى  دؤسكي  بةيار 
لةكؤى (٢٢٣٩٣) كةس كة مافى دةنطدانيان 
دةنطدانى  رؤذى  لة   (١٩٢٢٣) هةبووة، 

تايبةتدا لة ثَينج بنكةى جياواز دةنطيانداوة.
 (٣٢٤١) دهؤك  ثارَيزطاى  سنوورى  لة 
ضاودَيرى ناوخؤييء (٢٠) ضاودَيرى بيانىء 
ضاودَيرى   (٥٣٢٩) رؤذنامةنووسء   (٣١٠)
ضؤنَيتى  ضاودَيريي  سياسي  قـــةوارةى 
بةإَيوةضوونى ثرؤسةى هةَلبذاردن دةكةن 

لةو ثارَيزطايةدا.

مامؤستايانى ئايينى خروقات دةكةن
بةشَيكى زؤر لة مامؤستايانى ئايينى كة 
سةر بة حيزبى دةسةآلت بوون، لة وتارى 
ناإاستةوخؤ  بةشَيوةيةكى  هةينيدا  رؤذى 
كوردستانى  ليستى  بــؤ  بانطةشةيان 
كردووةو ئةمة لة كاتَيكداية كة نابَيت بةهيض 
شَيوةيةك بَلندطؤى مزطةوتةكان لة هةَلمةتى 
بانطةشةكردن بؤ هةَلبذاردن بةكاربَينء لةو 
رؤذةشدا هةَلمةتى بانطةشةكردن بة بإيارى 

كؤمسيؤن وةستابوو.
لة  جةواد  حاجى  مزطةوتى  وتارخوَينى 
ئةو  ئامادةبووانى  لة  داواى  هةولَير،  شارى 
مزطةوتة كرد، كة دةنط بةو ليستة بدةن كة 
ئَيستا زؤرينةية، بؤ ئةمةش فةرموودةيةكى 
كة  هَيناوةتةوة  نموونة  بة  ثَيغةمبةرى 
ئةو  لةطةأل  تةفرةقةدا  لةكاتى  فةرموويةتى، 
مامؤستا  ئةو  زؤرينةية،  كة  بن  كؤمةَلةية 
ركابةر  ليستى  بوونى  فرةليستىء  ئايينية 
بؤ ليستى كوردستانى وةك تةفرةقة داوةتة 
قةَلةمء داواى لةخةَلك كردووة كار بؤ ئةو 

ليستة بكةن كة ئَيستا زؤرينةية.
زؤري  بةشَيكى  لة  جطةلةوةى  ئةمة 
مزطةوتةكانى شارو شارؤضكةكانى هةرَيمى 
كوردستان ئةو مامؤستا ئاينييانةى كة سةر 
بةليستى دةسةآلت بوون، هةمان رَيضكةيان 
طرتووةو بانطةشةيان بؤ ليستى كوردستانى 

كردووة. 

نةثاراستنى نهيَنى دةنطدان
بنكةى  لة  رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيي 
دةنطدانى نةخؤشخانةى لة دايكبوونى منداآلن 
نةثارَيزراوةو  دةنطدةران  نهَينى  هةولَير  لة 
كارتى دةنطدان بةرلةوةى بخرَيتة سندوقى 
دةنطدان لةاليةن كارمةندانى كؤمسيؤنةوة بة 
بيانووى ئةوةى بزانرَيت ئايا مؤري ثَيوةية 
دةنطدةران  كة  زانراوة  كراوةتةوةو  نا  يان 
دةنطيان بؤ كام ليست داوة، ئةوة جطةلةوةى 
ئةو  «سندوقى  شاهيدحاَلَيك  وتةى  بةثَيي 
ثرؤسةى  دةستثَيكى  لة  بةر  نةخؤشخانةية 

دةنطدان نيوةى زياترى ثإكراوةتةوة».
سةرضاوةيةك لة بنكةى ئةحمةدى خانى 
بة رؤذنامةى راطةياند كة  لةشارى هةولَير 
سةر  كة  رائيد  بةثلةى  ئةفسةرَيك  لةاليةن 
بةهَيزةكانى ثارتى بووة، ضاودَيريى ضؤنَيتى 
كابينةكانى  كراوةو  دةنطدةران  دةنطدانى 

دانراون،  ثةنجةرةكانةوة  لةنزيك  دةنطدان 
بؤئةوةى ئةو بةرثرسة عةسكةريية بتوانَيت 
ضاودَيريى ئةوة بكات كة بزانَيت دةنطدةران 

دةنطيان بةكام ليست داوة.
دةنطدانى  رؤذى  لة  سيناريؤ  هةمان 
زؤربةى  لة  ــووةوةو  ب ــارة  دووب طشتيش 
دةنطدان  كابينةكانى  دةنطدان  بنكةكانى 
ثشتيان لة ثةنجةرة بوو بة ئاسانى دةتوانرا 

ضاودَيريى بكرَين.

ثشوودان لةكاتى دةنطدان
بةثَيي زانيارييةكانى رؤذنامة لة بةشَيك 
بةبيانووى  تايبةت  دةنطدانى  بنكةكانى  لة 
نيوةإؤ  دواى  (١)ى  سةعات  لة  ثشووةوة 
تا سةعات (٣) بةشَيك لة بنكةكانى دةنطدان 
داخراون، طواية كاتى ثشووة، ئةمة لةكاتَيكدا 
نابَيت لةوكاتةدا بنكةكانى دةنطدان بة رووى 

دةنطدةران دابخرَيت.

دةنطدانى طشتيى
هةولَير  شارى  هاوآلتييانى  لة  بةشَيك 
طلةيى ئةوةيان هةبوو كة بنكةكانى دةنطدان 
لة  زياتر  طشتيدا  هةَلبذاردنى  رؤذى  لة 
لة  دواكةوتن  خؤيان  وادةى  لة  نيوسةعات 
كاريطةريى  ئةمةش  بنكةكان،  كردنةوةى 
هةبوو لةسةر رَيذةى بةشداريكردن، ضونكة 
بةيانييةوة  (٨)ى  سةعات  لة  زؤر  خةَلكَيكى 
لةبةردةم بنكةكانى دةنطدان ئامادةبوون بؤ 
دةنطدان، بةآلم بةهؤى دواكةوتنى كردنةوةى 
بؤ  رؤيشتوونةتةوة  خةَلكة  ئةو  بنكةكان 
بؤ  نةطةإاونةتةوة  ديكة  جارَيكى  ماَلةوةو 

دةنطدان.

رَيطرييةكانى بةردةم راطةياندن
تا  هةَلبذاردنةكان  باآلى  كؤمسيؤنى 

سةعات (١٢)ى شةو دةرطاى زياتر لة (٩٠) 
واآلكرد،  راطةياندنكاران  لةبةردةم  بنكةى 
هةَلبذاردن  روداوةكانى  رووماَلى  بؤئةوةى 
بكةن، بةآلم بة بإيارَيكى هةندرَين محةمةد 
كؤمسيؤنى  هةولَيرى  ئؤفيسى  بةرثرسى 
ئةم  بةيانى  (٨)ى  سةعات  هةَلبذاردنةكان، 
ئةمةش  بنكة،  ثَينج  بة  كرا  طؤإدراو  بإيارة 
كاران،  راطةياندن  بؤ  بوو  طومان  جَيطةى 
بةوثَييةى لة بنكةكانى ديكة بة رَيذةى زؤر 
خروقات هةبوو، بةآلم بةإَيوةبةرى بنكةكان 
هاتووة  بؤ  فةرمانيان  ئةوةى  بيانووي  بة 
بنكةكان،  ناو  بضنة  راطةياندكاران  نابَيت 
هةندَيك  رووماَلكردنى  لة  كرد  رَيطرييان 

بنكة.

ثؤستةرةكان كَيشة دروستدةكةن
دةنطدان  بنةكانى  ــةواوى  ت نزيك  لة 
ثؤستةرى ليستى كوردستانى هةَلواسراون، 

رَينماييةكانى  بةثَيي  لةكاتَيكدا  ئةمة 
كؤمسيؤن دةبَيت ئةم ثؤستةرانة لة دووريى 
(١٠٠) مةتر بن لة بنكةكانى دةنطدان، بةآلم 
ليستى كوردستانى ثَيشَيلى ئةم رَينماييةيان 
ئاسايش  كارمةندانى  جطةلةوةش  كردووة، 
بنكةكانى  نَيو  لة  مةدةنييةوة  جلوبةرطي  بة 
ئاإمى  زؤربةشيان  هةبوونء  دةنطدان 
خؤيان  سينطى  لةسةر  بارزانيان  مةسعود 

هةَلواسيبوو.
هةولَير  شارى  لة  رووناكى  بنكةى  لة 
ليستى كوردستانى وةستابوو  ئؤتؤمبَيلَيكى 
ليستى  دروشمةكانى  ــةرز  ب بةدةنطى 
كارمةنداني  ثةخشدةكردو  كوردستانى 

كؤمسيؤنيش هيض هةَلوَيستَيكيان نةبووة.

ليَبوونةوةي مةرةكةب
ئةو مةرةكةبةى كة بةكارهات لة رؤذى 
لَيدةكرايةوةو  بةئاسانى  زؤر  دةنطدان، 
دوو  كة  نةمر»،  «بارزانى  بنكةى  لةنزيك 
رَيكخراوى ثارتى هةبوون دانرابوو بؤئةوةى 
مةرةكةبةكة  دابوو  دةنطيان  كةسانةى  ئةو 
لَيبكةنةوة، لةبةرئةوةى بتوانن ئَيوارة دةنطى 

زياتر بدةن.

ديندار زيَبارى خروقات دةكات
زَيبارى،  ديندار  كؤمارى  بنكةى  لة 
كاروبارى  بؤ  هةرَيم  حكومةتى  رَيكخةرى 
بنكةيةى  ئــةو  يةكطرتووةكان،  نةتةوة 
ثاسةوان  كؤمةَلَيك  لةطةأل  بةسةركردةوة 
ثَيبوو،  دةمانضةيان  مةدةنييةوةو  بةرطي  بة 
ئةمة لةكاتَيكدا بةثَيي بإيارةكانى كؤمسيؤن 
نابَيت بةرثرسانى حكوميىء حيزبيى بةهيض 
دةنطدان  بنكةكانى  سةردانى  بيانوويةك 

بكةن.

لة عةنكاوة ثؤليسةكان دووبارة 
دةنطدةدةن

بنكةى  لة  شايةتحاَلَيك  لَيدواني  بةثَيي 
بنكةكة  بةإَيوةبةرى  عةنكاوة،  سةرةكى 
فةرمانى بة ثؤليسةكان داوة كة بإؤن خؤيان 

بطؤإنء جارَيكى ديكة دةنطبدةنةوة.

فؤرمى ١١١، كَيشة طةورةكةى 
كؤمسيؤن

 لة هةولَير زؤرينةى جةماوةرى ليستى 
فؤرمة  ئةو  بوونى  بةهؤى  كوردستانى 
داوة،  ليستةكةيان  بؤ  ــان  زؤري دةنطَيكى 
ئةمةش بةهؤى ئةوةى كة ذمارةيةكى زؤر 
ئةوانيش  بوو،  دةسةآلت  لةالى  فؤرمة  لةو 

ئةو فؤرمةيان داوة بة ئةندامانى خؤيان. 

فؤرمى سكاآل نادرَيت بةقةوارة 
سياسييةكان

بنكةى  لة  رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيي 
لة طةإةكى كوإان، فؤرمى سكاآل  طةرميان 
بنكةية  لةو  كؤمسيؤن  رَيكخةرى  لةاليةن 
تا  وَيستطةكان،  بةإَيوةبةرى  بة  نــةدراوة 
سياسييةكان  قــةوارة  بة  بيدةن  ئةوانيش 
بكةن،  ثَيشكةش  خؤيان  سكاآلى  بؤئةوةى 
بةمةش رَيطرييةكى طةورة خراوةتة بةردةم 
خروقاتةكان  تاكو  سياسييةكان  ــةوارة  ق

بطةيةنن بة كؤمسيؤنى باآل.

بةرثرساني حكوميي، سةربازيي، حيزبييء مةالكانيش خروقاتيان كرد 

هةولَير ضؤن هةلَبذاردني بةأَيكرد؟

فؤتؤكان: ئيبراهيم عةلى   ديندار زَيبارى لة ناوةندَيكى دةنطداندا   

بــةدواداضـــوون



بةرهةم خاليد

ثَيش كردنةوةى دةرطاى بنكةكانى دةنطدان 
هاوآلتيانيى  لة  زؤرَيك  كاتذمَيرَيك  ضةند  بة 
كوردستان، جياواز لة هةَلبذاردنةكانى ثَيشوو 
كردنةوةى  ضاوةإوانى  لة  طوإوتينةوة  بة 
دةرطاى بنكةكاندا ريزيان بةستبوو بؤئةوةى 
ضوارساَلى  نوَينةرانى  خؤيان  دةنطى  بة 
هةرَيم  سةرؤكى  ثةرلةمانء  لة  داهاتوويان 
هةَلبذَيرن، ئةوةش ثاش مانطَيك ضاوةإوانى 
كة بانطةشةيةكى توندي هةَلبذاردنى لةنَيوان 
ليستة جياوازةكاندا دروستكرد، كة بة بإواى 
جؤشء  ئةو  هؤكارى  سياسي  ضاودَيرانى 
 (٧/٢٥) هةَلبذاردنى  خرؤشء طةرموطوإيةى 
جياواز  ــةوارةى  ق ليستء  هاتنةكايةى  بؤ 
ثَيشوودا  هةَلبذاردنةكانى  لة  كة  دةطةإَيتةوة 

بةدي نةدةكرا.
ــةزار  ه  (٥٠٠) مليؤنء   (٢) نزيكةى 
دةنطدةراندابوو،  تؤمارى  لة  ناويان  دةنطدةر 
هةولَير  مليؤنَيكء  لة  زياتر  سلَيمانى  لة  كة 
كةس  هــةزار   (٥٠٠) دهؤك  هــةزارء   (٩٠٠)
لة  بةشداريكردن  بؤ  هةبوو  دةنطدانيان  مافى 
ثةرلةمانء سةرؤكايةتي هةرَيم،  هةَلبذاردني 
كة دابةشكرابوون بؤ (١١٨٥) ناوةندء(٥٣٠٠) 
دهــؤكء  هةولَيرو  ثارَيزطاكانى  لة  بنكة 
سلَيمانيء بةغدا لةثَيناو ملمالنَيكردن بؤ (١١١) 
كورسي ثةرلةمانء سةرؤكى هةرَيم كة (٢٤) 
كانديدى   (٥) ثةرلةمانء  بؤ  سياسي  كيانى 

سةرؤكايةتي كَيبإكَييان دةكرد.
سةركردة سياسييةكانيش وةك هاوآلتيان 
كردء  دةنطداندا  لة  بةشدارييان  طرنطيةوة  بة 
ثرؤسةكة  بةإَيوةضوونى  بة  خؤشحاَلييان 
دةربإي، نةوشيروان مستةفا، سةرؤكى ليستى 
طؤإان لة يةكَيك لة بنكةكانى شارى سلَيمانى 
رؤذَيكى  بة  هةَلبذاردنةكةشي  دةنطيداء 
وةسفكردو  بةرةوطؤإان  هةنطاو  مَيذووييء 
وتي: «دةمةوَيت ئةوةتان ثَيبَلَيم كة ئَيمة وةك 
بة  هةَلبذاردنةكان  ئةنجامى  طؤإان  ليستى 

هةرجؤرَيك بَيت قبوَلى دةكةين».
جةالل  لة  هةريةك  ديكةوة  لةاليةكى 
تاَلةبانى، سةرؤك كؤمارى عَيراقء د.بةرهةم 
ساَلح، سةرؤكى ليستى كوردستانيء كؤسرةت 
هةرَيمء  سةرؤكى  جَيطرى  عةلي،  رةسوأل 
عيماد ئةحمةد، جَيطرى سةرؤكى ئةنجومةنى 
لة  بةشدارييان  سلَيمانى  شارى  لة  وةزيران 
هةَلبذاردندا كردء مةسعود بارزانى، سةرؤكى 
هةرَيمء نَيضيرظان بارزانى، سةرؤكى حكومةتى 
هةرَيمء عةدنان موفتى، سةرؤكى ثةرلةمانى 

سةآلحةدينء  هاوينةهةوارى  لة  كوردستان 
شارى هةولَير دةنطياندا.

هةرَيميش  سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود 
ملكةضى  ئــةوان  كة  ئةوةكرد  بؤ  ئاماذةى 
قبوأل  ئةنجامةكان  ــنء  دةب طــةل  ئــيــرادةى 
دةكةنء ثيرؤزبايي لةو كةسء اليةنة دةكةن 
لة  بارزانى  وتانةى  ئةو  سةردةكةوَيت،  كة 
هات  رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  ميانى 
بنكةكانى  لة  يةكَيك  لة  دةنطدانى  ثاش  كة 
فةرةج  لةاليةن  دواتر  سازيداء  هةَلبذاردندا 
باآلى  كؤمسيؤنى  سةرؤكى  حــةيــدةرى، 
قةَلةمدرا،  لة  خروقات  بة  هةَلبذاردنةكانةوة 
ثاش  تاَلةبانى  ــةالل  ج خؤشيةوة  ــةالى  ل
دةنطدانى لة سلَيمانى ثرؤسةكةى بة «جةذنى 
طةلى كورد» داواى لة خةَلك كرد كة بةشدارى 
سةرؤكى  لة  هةريةكة  بكةنء  دةنطداندا  لة 
هةَلبذاردنةكةيان  جَيطرةكةشي  حكومةتء 
خةَلكى  بؤ  قةَلةم  داية  طرنط  ثرؤسةيةكى  بة 
ثةرلةمانيش  سةرؤكى  هةرَيمء  كوردستانء 
هةَلبذاردنى بة «قؤناغَيكى نوآ» وةسفكرد لة 

مَيذووى كورددا.
لةوانةى  ئةمجارةى  هةَلبذاردنى  ئةوةى 

بةشداريى  ــردةوة  ــادةك ــي ج ــؤى  خ ثَيش 
لة  هةر  كة  ثرؤسةكةدا  لة  بوو  زؤرى خةَلك 
بة  ثرؤسةكةوة  سةرةتاى  كاتذمَيرةكانى 
لَيشاو روويان لة ناوةندةكانى دةنطدان دةكرد 
دياريكردنى  بةشداريكردنء  بةمةبةستى 
ئامارةكانى  بةثَيى  كة  خؤيان  نوَينةرانى 
ثلةكانى  بـــةرزى  ـــةرةإاى  س كؤمسيؤن 
لة  بةشدارييان  بةرضاو  ذمارةيةكى  طةرما 
دهؤك  شارى  بةمشَيوةية:   كرد  ثرؤسةكةدا 
(٧٤,٤٪)ء  سلَيمانى  (٧٩٪)ء  هةولَير  (٨٥٪)ء 
لة  تةنيا (٢٥٪)ء بةشَيوةيةكى طشتيش  بةغدا 
هةرَيمدا رَيذةى بةشداريى هاوآلتيان طةيشتة 
تايبةتدا كة  لة دةنطدانى  ثَيشتريش  (٧٨,٥٪)ء 
بةإَيوةضوو  دةنطدانى طشتيى  ثَيش  رؤذ   (٢)
ثَيشمةرطةو  سةربازء  بة  بوو  تايبةت  كة 
ثؤليسء ئاسايشء كارمةندانى نةخؤشخانةو 
بةندييةكان كة ذمارةيان زياتر لة (١١٩) هةزار 
كةس بوو رَيذةى (٨٥٪) بةشدارييان تَيداكرد، 
ئةوةش بةثَيى بنةما نَيودةوَلةتيةكان رَيذةيةكى 

باشة بؤ بةشداريكردن.
كة  هةَلبذاردنةكان  ئةمنيى  باآلى  ليذنةى 
وةزيرى  سنجارى،  كةريم  سةرؤكايةتى  بة 
ناوخؤى هةرَيم ثَيكهاتبوو رؤَلى باشي هةبوو 
لة دابينكردنى ئاسايشى هةَلبذاردنء ضةندين 
رَيوشوَينيان طرتبووةبةر بؤ ثاراستنى ئةمنيى 
دةنطدان،  بنكةكانى  ثاراستنى  هةَلبذاردنةكةء 
ئؤتؤمؤبَيل  هاتوضؤى  مةبةستةش  ئةو  بؤ 
ئةو  نَيوةإؤوة  ثاش  لة  بةآلم  قةدةغةكرابوو، 
ئةمنيى  ليذنةى  هةَلوةشَينرايةوةء  بإيارة 
رايطةياند كة هاوآلتيان ئازادن لة بةكارهَينانى 
ئاإمى  بةبآ  خؤيان  تايبةتى  ئؤتؤمؤبَيلى 

رَيطةثَيدان لة ناو شارةكاندا.
هةَلبذاردنى  ضاودَيريشةوة  رووى  لة 
ئةمجارة جياوازى زؤر بوو لة هةَلبذاردنةكانى 
ثَيشووتر بةوةى ذمارةيةكى زؤر لة ضاودَيرانى 
كيانة سياسييةكانء رَيكخراوة ناحكوميةكانى 
ذمارةيةكى  هةرَيمء  دةرةوةى  ــاوةوةو  ن
ئةمريكاء  لة  بيانى  ضاودَيرى  لة  بةرضاو 
بةشدارييان  عةرةبي  وآلتانى  ئــةوروثــاو 
هةزار   (٤٥) نزيكةى  ذمارةيان  كة  تَيداكرد، 
ضاودَير دةبوو، عادل عةبدولمةهدى، جَيطرى 
سةرؤك كؤمارى عَيراقيش وةك ضاودَيرَيك لة 
شارى سلَيمانيةوة ضاودَيرى هةَلبذاردنةكةى 
«ثرؤسةكة  لةوةكرد  باسي  دةكرد،  هةرَيمى 
بةباشي بةإَيوةدةضَيتء ئةوةش عَيراق بةرةو 
هؤكارَيكيشة  دةباتء  دامةزراوةيي  وآلتَيكى 

بؤ ئاشتةوايي نَيوان ثَيكهاتةكانى عَيراق».
لةطةأل ئةوةى ميديا ناوخؤييةكان تةواوى 
رووماَلكردنى  بؤ  هةَلبذاردنيان  رؤذى 
ثرؤسةى هةَلبذاردن تةرخانكردبوو زؤربةى 
بة  جيهانيش  بةناوبانطةكانى  كةناَلة  ميدياو 
بة  تايبةت  زانياريةكانى  هةواألء  بايةخةوة 
بةإَيوةضوونى هةَلبذاردنةكةيان دةطواستةوة 
عةرةبيةو  ئةلجةزيرةو  كةناَلةكانى  لةوانةش 
سي ئَين ئَينء بي بي سيء زؤربةى كةناَلةكانى 

ديكة، ئةوةش طرنطيةكى تايبةتى بة ثرؤسةكة 
سةرجةم  بةرضاوى  لة  لةبةرئةوةى  دابوو 

جيهانةوة ثرؤسةكة بةإَيوةضوو.
ئةوةى بووة جَيطةى نيطةرانى ذمارةيةك 
لة هاوآلتيانء كيانة سياسييةكان نةهاتنةوةى 
تؤمارى  لــة  ــوو  ب ــةس  ك ضةندين  نـــاوى 
نةيانتوانى  بةوهؤيةوة  كة  دةنطةدةراندا 
بةشداريى لة ثرؤسةكةدا بكةن، كؤمسيؤنيش 
هؤكارى ئةوةى بؤ «كةمتةرخةمى هاوآلتيان» 
خؤيان طةإاندةوة كة «ثَيشتر نةطةإاون بةدواى 
ناوةكانيانداو بةدواداضوونيان بؤ نةكردووة». 
كؤمسيؤنيان  سياسييةكان  اليةنة  بــةآلم 
نةيتوانيوة  كة  قةَلةمدا  لة  «كةمتةرخةم»  بة 
ناوي  بةوهؤيةوة  كاربكاتء  ثَيويست  وةك 
دةنطدان  لة  نةطةإاوةتةوةو  هاوآلتيانة  ئةو 

بَيبةشبوون.
لةاليةن  توندءتؤأل  رَيوشوَينى  ئةطةرضى 
هةَلبذاردنةكانةوة  ــاآلي  ب كؤمسيؤنى 
خروقاتء  لة  رَيطةطرتن  بؤ  طيرابووةبةر 
ضاودَيران  لة  زؤر  ذمارةيةكى  ساختةكارى، 
دةكرد،  ثرؤسةكةيان  ضاودَيرى  نزيكةوة  لة 
بةآلم دواى تةواوبوونى دةنطدانء داخستنى 

يةكتريان  ركابةرةكان  ليستة  سندوقةكان 
ساختةكارى  خــروقــاتء  ئةنجامدانى  بة 
ليستى  ــةردوو  ه بةتايبةتى  تؤمةتباركرد 
ضاكسازى  ــطــوزاريء  خــزمــةت ـــؤإانء  ط
حيزبي  ـــةردوو  ه هاوبةشى  ليستى  كــة 
ساختةكارى  ئةنجامدانى  بة  دةسةآلتداريان 
نَيوةإؤوة  لةدواى  بةتايبةت  تؤمةتباركرد، 
لَيكردنةوةى  هةروةها  دةنطدانء  دووبارة  بة 
ذمارة  فؤرمى  بةكارهَينانى  ثةنجةو  مؤرى 
(١١١)ي تايبةت بة دةنطدانى تايبةت بةشَيوةى 
ليستى  لة  هةريةك  بةوهؤيةوة  ناياسايي، 
(٥٩)ء  ذمارة  ضاكسازي  خزمةتطوزارىء 
ليستى طؤإان ذمارة (٥٧) لة دوو بةياننامةدا 
كة  كارانةيانكرد  ئــةو  ئيدانةى  بةتوندى 
بؤ   (٥٤) ذمارة  كوردستانى  ليستى  لةاليةن 
ئةنجاميداون،  ئةنجامةكان  طؤإينى  تةزويرء 
باآلي  كؤمسيؤنى  لة  رةخنةشيان  هةروةك 
لة  كة  طرت  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
ئاست ئةو ثَيشَيلكاريانةدا بَيدةنطى نواندووةء 
درَيذكردنةوةى وادةى دةنطدانيان بؤ ماوةى 
ئةنجامدانى  بؤ  بة رَيطةخؤشكردن  سةعاتَيك 
ساختةكارى لة قةَلةمدا لةاليةن دةسةآلتةوة، 
بؤ  ئاماذة  كؤمسيؤن  بةرثرسانى  بــةآلم 
ئةوةدةكةن كة ذمارةيةك سكاآليان بةدةست 

طةيشتووةو دواتر كاريان لةسةردةكةن.
(١١) سةعات  تَيثةإبوونى  ثاش  دواجارء 
بنكةكانى  دةرطاكانى  كــردنــةوةى  بةسةر 
دةرطاكاى  ئَيوارة  (٧)ى  لة سةعات  دةنطداندا 
بة  دةستكردن  بةمةبةستى  داخرا  بنكةكان 
بؤئةوةى  دةنطةكان  ذماردنى  جياكردنةوةو 
لةناو  سةرةكييةكان  بنكة  ــةى  رةوان دواتــر 
جياكردنةوةى  بةمةبةستى  بكرَيت  شارةكان 
بوونى  بةهؤى  ليستةكان  كؤتايي، هةرضةندة 
سةرةتاييةكانى  ئةنجامة  ضاودَيرةكانيانةوة 
ــاشــكــراكــردووة، بــةآلم  هــةَلــبــذاردنــيــان ئ
ئةوة  بؤ  ئاماذة  باآل  كؤمسيؤنى  بةرثرسانى 
دةكةن كة جياكردنةوةى كؤتايي كة بإيارة لة 
هةولَير بةإَيوةبضَيت ضةند رؤذَيكى دةوَيتء 
ئةوكاتة ئةنجامة بةراييةكان ئاشكرادةكرَيتء 
دواتر ئةنجامى كؤتايي رادةطةيةنرَيت، ئةوةش 
هات  رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  ميانى  لة 
شيراتؤن  ئؤتَيل  هؤَلى  لة   (٧/٢٥) شةوى  كة 
حةمدية  هــةروةك  بةإَيوةضوو.  هةولَير  لة 
هةَلبذاردن  بازنةى  سةرؤكى  حوسةينى، 
تايبةتيش  دةنطدانى  كارتى  كة  ئاشكرايكرد 
جيادةكرَيتةوةو  طشتيدا  دةنطدانى  لةطةأل 
ئةنجامةكان رادةطةيةنرَيتء داواى لة ليستء 
ئةوكاتةى  تا  كة  كرد  سياسييةكانيش  كيانة 
ئةنجامَيك  هيض  دةكرَين  ئاشكرا  ئةنجامةكان 

رانةطةيةنن.
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ثانؤراماى هةلَبذاردنةكان لةهةرَيمى كوردستان

بــةدواداضـــوون

فؤتؤكان: هيوا جةمال
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كوردستان بةرةو ديموكراسى
ئا: شاآلو فةتاح

طرنطترين  هـــةرة  ــة  ل يةكَيك  وةك 
ـــى جــيــهــان، هــةَلــبــذاردنــة  ـــان رووداوةك
جَيى  ــووة  ب كوردستان  هةرَيمييةكةى 
بةناوبانطةكانى  سةرنجى زؤربةى رؤذنامة 
جيهان، زؤرَيك لة بآلوكراوة جيهانييةكان ئةم 
هةَلبذاردنة بة «سةلمَينةرى ديموكراسيةت»ء 
ثَيكهَينانى حكومةتَيكى «شةفافء بةرثرسيار» 
لة بةرامبةر هاوآلتيانى كوردستان دةزاننء 
ثَيشيانواية ئؤثؤزسيؤن رؤَلى ئةوةى دةبَيت 
خؤى  كارةكانى  لة  ئاطاى  زياتر  حكومةت 

بَيت. 
ئاذانسى هةواَلى رؤيتةرز لة راثؤرتَيكدا 
دةربارةى هةَلبذاردنةكان (كة دواتر واشنتؤن 
بةنةبوونى  ئاماذة  بآلويكردةوة)  ثؤستيش 
ئةمنيةكان  هَيزة  دةستَيوةردانى  فشارء 
هةروةها  هةَلبذاردنةكاندا،  لة  ــات  دةك
طةورةبةرثرسانى  لَيدوانةكانى  لة  باسيش 
هةَلبذاردنةكاندا،  لة  دةكات  هةرَيم  عَيراقء 
وةردةطرَيت  دةنطدةران  راى  ئةوةش  دواى 
دةســةآلتــدا  لــة  ــوآ  ن خةَلكى  داواى  كــة 
ئَيستا  دةسةآلتى  لة  بَيزاربوونيان  دةكةنء 
رادةطةيةنن، رؤيتةرز لةسةر زارى يةكَيك لة 
«سياسييةكان  دةنووسَيت  دةنطدةرةكانةوة 
تةنيا ثارة لة طيرفانيان دةئاخنن، ئَيمة خةَلكى 
راى  دواجار  ئاذانسة  ئةو  دةوَيت».  نوَيمان 
ثسثؤإَيكى كورد وةردةطرَيت لةسةر ليستى 
دةَلَيت  قسةكانيدا  لة  بةشَيك  لة  كة  طؤإان 
طؤإان  كوردستانىء  ليستى  «جــيــاوازى 
لة  كوردانةترة  طــؤإان  ليستى  كة  ئةوةية 

ليستى دةسةآلت». 
جؤرناَلى  ستريت  وأل  ــةى  ــام رؤذن
لة يةكةمين رووبةإووبوونةوةى  ئةمريكى 
كوردستان  دةسةآلتدارةكةى  حيزبة  دوو 
راستةقينة.  ركابةرَيكى  لةطةأل  ــات  دةك
رؤذنامةكة دواتر باس لة بوونى سيستمَيكى 
لةاليةن  كة  دةكات  دةسةآلت  كؤنترؤَلكةرى 
دوو حيزبة دةسةآلتدارةكةى كوردستانةوة 
طةندةَلىء  بوونى  دةكرَيت،  ئاراستة  ثيادةء 
ناشةفافيةتء خراث بةكارهَينانى دةسةآلتء 
بآ  هاوآلتيانى  لة  هةندَيك  زؤر،  ثةيماندانى 
ئومَيد كردووةو بةدواى هةلَيكدا دةطةإَين بؤ 
طؤإينى دةسةآلتى سياسيى لة كوردستاندا، 

كة ئةو هةلةش ئةم هةَلبذاردنةية. 
تايمزى  ئةنجلس  لــؤس  رؤذنــامــةى 
دةنووسَيت؛  راثؤرتَيكدا  لة  ئةمريكى 
لة  ثةرؤشةوة  بة  كوردستان  «هاوآلتيانى 

زؤرَيك  وةستابوونء  دةنطداندا  ريزةكانى 
دةنطيان  سلَيمانيش  شارى  دانيشتووانى  لة 
بزووتنةوةيةكى  كة  داوة،  طؤإان  ليستى  بؤ 
طةندةَلى  دذايــةتــيــكــردنــى  بــؤ  نــوَيــيــةو 
دروستبووة». رؤذنامةكة راى ضةند كةسَيك 
ناشةفافيةت  طةندةَلىء  بوونى  ــارةى  دةرب
دواتر  وةردةطرَيت،  حكومةتدا  كارةكانى  لة 
توانراوة  «زةحمةت  كة  دةكات  لةوة  باس 
بدؤزَيتةوةء  دةسةآلت  ليستى  دةنطدةرانى 
ئامادةبوون  لة خةَلكى  كةم  رَيذةيةكى  تةنيا 
دواتر  بــدةن».  دةســةآلت  ليستى  بة  دةنط 
رؤذنــامــةنــووس  هـــةردى  ئاسؤس  راى 
«تةنانةت  دةكات  لةوة  باس  كة  وةردةطرَيت 
كةميش  رَيذةيةكى  ئؤثؤزسيؤنةكان  ئةطةر 
تواناى  هَيشتا  بةدةستبهَينن،  دةنطةكان  لة 
بارودؤخى  لة  هةية  ريشةييان  طؤإانى 
بة  ثشت  ناتوانيت  ضونكة  كوردستاندا، 
حكومةت ببةستيت بآ بوونى ئؤثؤزسيؤن». 
خروقاتةكانى  لة  باس  رؤذنامةكة  دواتــر 
لة  كوردستانى  ليستى  كةمثةينى  مــاوةى 
دابةشكردنى ضةكء سامان بةسةر خةَلكيدا 

دةكات تا كاريطةرييان لةسةر دابنَيت. 
ئةسؤشيةيتد  ــى  ــةواَل ه ئاذانسى 
لةوة  باس  راثؤرتَيكدا  لة  (ئةى.ثى)  ثرَيس 
تاقيكردنةوةى  هةَلبذاردنةكان  ــات  دةك
باس  ئةزموونى هةرَيمةو  ديموكراسيبوونى 
كة  دةكــات  سلَيمانى  دةنطدةرانى  راى  لة 
خزمةتطوزارىء  كةمى  بةدةست  «دةناَلَينن 

بوونى طةندةَلى لة دامودةزطاكانى هةرَيمدا». 
ئةى.ثى باس لة دةركةوتنى رؤَلى ئؤثؤزسيؤن 
لة هةَلبذاردنةكانداء هيواى خةَلك بة طؤإينى 
سيستمى دةسةآلتء بنيادنانى دةسةآلتَيكى 
دةكات،  هةرَيمدا  لة  خزمةتطوزار  شةفافء 
دةنطدةرَيك  ضةند  راى  وةرطرتنى  بة  دواتر 
ئــةوة  دةنطةكانيان  ئامانجى  لــةســةر 
خوازيارى  خةَلكى  كة  ثشتإاستدةكاتةوة 

بنيادنانى «حكومةتَيكى نوآ»ن.
دواتر ئةى ثى باسى كاردانةوةى دةرةكى 
لةسةر هةَلبذاردنةكانى كوردستان دةكاتء 
وةك  كةسَيكى  ضةند  راى  رووةشــةوة  لةم 
ســةرؤك  جَيطرى  عةبدولمةهدى  ــادل  ع
لة  ئةمريكا  بةرثرسانى  عَيراقء  كؤمارى 
رؤبَيرت  ذةنـــةراأل  ــت.  ــرَي وةردةط عَيراق 
كاسلَين، فةرماندارى باآلى سوثاى ئةمريكا 
دواى  كة  دةخوازَيت  ئةوة  هيواى  هةرَيم  لة 
هةرَيمء  نَيوان  كَيشةكانى  هةَلبذاردنةكان 
هيواى  كاسلَين  بكرَينةوة،  يةكاليى  بةغدا 
كشانةوةى  (٢٠١١)ء  ثَيش  كة  خواست 
كَيشانة  ئةو  ئةمريكا  هَيزةكانى  ــةواوى  ت
ببنة هؤى  نية  ببن، ضونكة دوور  ضارةسةر 

ناجَيطيركردنى دؤخى عَيراق. 
مؤنيتةر  ساينس  كريستيان  رؤذنامةى 
(سى.ئَيس.ئَيم)ى ئةمريكى باس لةوة دةكات 
لة هةَلبذاردنةكانى كوردستاندا ئؤثؤزسيؤن 
ئةطةر بةتةواويش دةسةآلت نةطرَيتة دةست 
لة  دةطــؤإَيــت  حكومةت  ثَيكهاتةى  ــةوا  ئ

كوردستاندا،  سةربةخؤكةى  نيمضة  هةرَيمة 
لة  ــؤإان  ط داواى  ــى  زؤري لة  باس  ــر  دوات
حكومةتدا دةكات سةربارى تؤمةتباركردنى 
دةسةآلت بة طةندةَلىء بوونى مةحسوبيةتء 
دواتر  ئَيم)  ئَيس  (سى  بةآلم  مةنسوبيةت، 
ئةوة دةخاتةإوو كة كَيشةى كةركوك دةبَيتة 
طةورةترين كَيشةى بةردةم دةسةآلتى نوآ 
لة هةرَيمداو ثَيويستة كَيشةكة بةشَيوةيةكى 
توندوتيذيىء  طيانى  لة  دوور  سياسىء 
بإيارى تاكاليةنة يةكاليى بكرَيتةوة، ضونكة 
اليةنَيك  تةنيا  كة  دةرضووة  لةوة  كَيشةكة 
بتوانَيت بإيارى لةسةربداتء بوونى نةوتَيكى 
كة  ئةوةى  هؤى  بووةتة  شارةدا  لةو  زؤر 
بةدةستةوةدانى  لة  اليةنَيك ضاوثؤشى  هيض 

شارةكة نةكات.
لة  (سى.ئَين.ئَين)  هةواَلى  ئاذانسى 
هةواَلَيكدا باس لةوة دةكات «ئةم هةَلبذاردنة 
بةرةو  هةنطاوَيكة  كوردستان  هةرَيمييةى 
ناوضةيةكة  ديموكراسى، ضونكة كوردستان 
ئاسايشى تَيدا جَيطيرةو ئةوةى ثَيويستيةتى 

شةفافيةتء باش بةكارهَينانى دةسةآلتة». 
كةناَلى ئةلجةزيرة، بةشى ئينطليزى باس 
كوردستان  خةَلكى  لة  زؤرَيك  دةكات  لةوة 
هةَلبذاردنى  يةكةم  بة  هةَلبذاردنة  ئةم 
دةكةنء  ثَيناسة  كوردستان  راستةقينةى 
«يةكةمجاريشة خةَلك بةإاستى باسى كَيشة 
جةزيرة  دواتريش  دةكــةن».  ناوخؤييةكان 
كوردستان  داهاتووى  حكومةتى  كَيشةى 

ناوضة  كَيشةى  ناوةندو  حكومةتى  لةطةأل 
جَيناكؤكةكان بة طةورةترين بةربةستى رَيى 
ئةركةكانى حكومةتى داهاتووى  كوردستان 

باس دةكات. 
باس  ئةمريكيش  تايمى  طــؤظــارى 
بؤ  هةلَيكة  هةَلبذاردنة  ئةم  لــةوةدةكــات 
كوردستانء  ديموكراسيةتى  سةلماندنى 
دةَلَيت: «ثاش ضةندين ساأل لة ثشتبةستن بة 
هةَلبذاردنَيكى  كوردستان  هةرَيمى  ئةمريكا، 
سةرؤكايةتى  ثةرلةمانء  بؤ  سةربةخؤيانة 
دةكاتء لةم هةَلبذاردنةشدا دةبَيت بيسةلمَينن 

كة اليةنطرى تةواوى ديموكراسين». 
بةريتانى  ئيكؤنؤميستى  طــؤظــارى 
ليستى  طــؤإانء  ليستى  ملمالنَيى  لة  باس 
دةسةآلت دةكاتء ثَييواية بوونى طةندةَلىء 
دوو  لةاليةن  دةسةآلت  بةكارهَينانى  خراث 
بة  ئةوةى  هةلى  دةسةآلتدارةكةوة  حيزبة 
ئؤثؤزسيؤن بةخشيوة كة ركابةرييةكى توند 
باس  ئيكؤنؤميست  هةَلبذاردنةدا،  لةم  بكةن 
لة خؤشحاَلى جةماوةرى كوردستان دةكات 
ضيدى  ثَيشيواية  هةَلبذاردنةكةوةو  بةهؤى 
طرتووة)،  يةكيان  (هةرضةندة  حيزبةكة  دوو 
بةآلم ناتوانن دَلنيابن لة بةدةستهَينانى ئاكامى 
دواتر  هةَلبذاردنةكاندا.  لة  يةكالييكةرةوة 
ئيكؤنؤميست باس لةوة دةكات كة حكومةتى 
ئارامىء  لة  (٢٠٠٣)وة  لــةدواى  هةرَيم 
ئاسايشدا ذياوة، بةآلم نةبوونى ثَيشكةوتنى 
راستةقينةى  دةركةوتنى  هؤكارى  سياسى 

ئؤثؤزسيؤنة. 
رؤذنامةى نيويؤرك تايمزى ئةمريكيش 
كوردستانةوة  هاوآلتيانى  زارى  لةسةر 
لةاليةن  دةسةآلت  مؤنؤثؤَلكردنى  لة  باس 
بةستنى  دةســةآلتــدارةكــةوةء  ثارتة  دوو 
بوونى  دةكاتء  ستراتيذى  رَيككةوتنامةى 
طؤإان  بؤ  كوردستانى  خةَلكى  طةندةَليش 
كَيشة  بوونى  رؤذنامةكة  كــردووة،  برسي 
حكومةت  بــةإَيــوةبــردنــى  سياسةتى  لة 
هؤكارى  تاكة  بة  ثارتةوة  دوو  ئةو  لةاليةن 
فراوان  جةماوةرَيكى  دةركةوتنى  سةرةكى 
تايمز  نيويؤرك  ــات،  دةك ئؤثؤزسيؤن  بؤ 
حيزبةكة  دوو  سياسةتى  لة  رةخنة  دواتر 
دةطرَيت بةوةى كة سامانى ميللةتيان لةنَيوان 
شتَيكيان  هةموو  دابةشكردووةء  خؤياندا 
ثةنجا بة ثةنجا دابةشكردووة، سةبارةت بةو 
رةخنانةى كة لةشَيوةى بةإَيوةبردنى هةرَيم 
دةطيرَين راى نةوشيروان مستةفا، سةرؤكى 
دةَلَيت:  كة  ــت  ــرَي وةردةط ــؤإان  ط ليستى 
كوردستان  هةرَيمى  حوكمإاني  «سيستمى 

فؤرمَيكة لة تؤتاليتاريزم».

ئا: محةمةد سالَح حةمةالو

 «ليستةكةي نةوشيروان مستةفا دةسةآلتي 
هَيناوةتة لةرزة»

رؤذنامةي شةرقولئةوسةت لة راثؤرتَيكدا 
نووسيويةتي «هةرضةندة هةرَيمي كوردستان 
بة قةآلي سةربةخؤييء ديموكراتي ناسراوة، 
سةركوتكار  دةسةآلتَيكي  سةردةمانَيك  كة 
مةملةكةتي  بة  ئَيستا  بةآلم  دةكرد،  حوكمي 
يةكَيتيء  دةســةآلتــداري  حيزبي  هــةردوو 
ثارتي فةرمانإةوا ناسراوة بةجؤرَيك زؤرَيك 
ثَييانواية كة هةَلبذاردن بةمجؤرةي ئَيستا لة 

رَيإةوي خؤي دةرناضَيت».
شةرقولئةوسةتدا  راثــؤرتــةكــةي  لة 
طؤإان  ليستي  لةاليةنطراني  يةكَيك  هاتووة 
لة  زؤر  ذمارةيةكي  «دةســةآلت  ثَييواية 
فــةرامــؤشــكــردووةو  خــؤي  هاوإَيياني 
كردووةو  كوردستان  كَيشةي  لة  خيانةتي 
بووني  سةركوتكاري  لة  جؤرَيك  ئَيستا 
ناوخؤي  ــي  ــارودؤخ ب هةربؤية  هــةيــة، 
هةية».  ضاكسازي  بة  ثَيويستي  هةرَيم 
ثارتيء  شةرقولئةوسةت  راثؤرتةكةي 

يةكَيتي بة دووبةشي كرمَيك داوةتة قةَلةمء 
ياخود  بةستن  هاوثةيماني  بة  هةَلبذاردنيش 
كة  قةَلةم  دةداتة  ستراتيذي  رَيككةوتنامةي 
بةهؤيةوة إَيطة بةخؤيان دةدةن حكومةتء 
بواري ئابووري بةسةر خؤياندا دابةشبكةنء 
هَيزي ضةكدارو هةواَلطري تايبةت بةخؤشيان 
هةبَيت، راثؤرتةكة ئةوةشي خستووةتةإوو 
لةبةردةم ضوار  بردنةوة  هيض ضانسَيكي  كة 
بووني  هةرَيمدا  سةرؤكايةتي  كانديدةكةي 
نيية بؤطرتنةدةستي دةسةآلتي سةرؤكايةتي 
هةرَيم، شةرقولئةوسةت باس لةوةشدةكات 
بةشداريكردني ليستةكةي نةوشيروان مسةفا 
ئةنجامةي  ئةو  لةرزةو  هَيناوةتة  دةسةآلتي 
دةركةوتوون  هةَلبذاردنةكاندا  لة  ئَيستا 

ضاوةإوان نةدةكرا.

رَيذةي بةشداربوواني دةنطدةراني 
هةرَيم (٧٨,٥ ٪)  بووة

رؤذنامةي سةباحي ضاثي بةغدا لةسةر 
بةإَيوةبةري  حسةيني،  حةمدية  زاري 
بازنةي هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستان   
ــــذةي بــةشــداربــووانــي  رايــطــةيــانــد: «رَي

هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردستان(٧٨,٥٪) 
بةوةشكردووة  ئاماذةي  حسةيني  بووة». 
هةولَير  ثارَيزطاي  لة  بةشداربووان  رَيذةي 
لة  (٧٤,٥٪)ء  سلَيماني  ثارَيزطاي  لة  (٪٧٩)ء 
رَيذةي  بةغدا  لة  بةآلم   ،(٪٨٥,٩٣) دهؤكيش 
كةمترين  كة  بووةء   (١٥٪) بةشداربووان 

رَيذةية.

هةَلبذاردن بةهَيمني دةستيثَيكردء بة 
رةشةباي طؤإان كؤتاييهات 

ضوارضَيوةي  لة  ثرَيس  مةلةف  ماَلثةإى 
هةَلبذاردنةكاني  دةربارةي  كة  راثؤرتَيكيدا 
بآلويكردووةتةوة  كوردستان  هةرَيمي 
هةَلبذاردني  «ثرؤسةي  لةوةدةكات  باس  
هةرَيمي كوردستان بة كةشَيكي هَيمنء ئارام 
طؤإان  ليستي  رةشةباي  بة  دةستيثَيكرد، 

كؤتايي ثَيهات». 
دواي  بــةوةدةكــات  ئاماذة  راثؤرتةكة 
هةرَيم  سةرؤكي  بارزاني،  مةسعود  ئةوةي 
لة يةكَيك لة ناوةندةكاني هةَلبذاردن دةنطي 
سازكرد  رؤذنامةواني   كؤنطرةيةكي  دا 

حــةيــدةري،  فـــةرةج  لَيدوانَيكي  بةثَيي 
هةَلبذاردنةكان  باآلي  كؤمسيؤني  سةرؤكي 
بنكةكاني  لةناو  بارزاني  «لَيدوانةكاني  
دةنطداندا شكاندني رَينماييةكاني كؤمسيؤنةو 
يان  غةرامةبكرَيت  يان  بارزاني  ثَيويستة 
بةثَيي  بكات».  كؤمسيؤن  لة  لَيبوردن  داواي 
هةَلبذاردنةكاني  ثرَيس  مةلةف  راثؤرتةكةي 
ئةمجارةي هةرَيمي كوردستان لة هةذمووني 
كةمدةكاتةوةو  دةسةآلتدار  ثارتي  هةردوو 
بةرثرساني ليستي طؤإانيش ئومَيديان واية 
هةرَيم  ثةرلةماني  كورسييةكاني  سَييةكي 
لة  ركابةر  زؤرترين  ضونكة  بةدةستبهَينن، 
هةواداراني  لةنَيوان  سلَيماني  ثارَيزطاي 

ليستي كوردستانيء ليستي طؤإانداية.   
بارزاني: رَيز لةئةنجامي هةَلبذاردنةكان 

دةطرين 
زاري  لةسةر  ئةلعَيراقي  بةديل  ثَيطةي 
«دواي  بآلويكردووةتةوة  بارزاني  مةسعود 
هةَلبذاردنةكان كاردةكةين بؤ طةإاندنةوةي 
لة  بارزاني  هةرَيم».  دابإاوةكاني  ناوضة 
ئةنجامي  دةربارةي  ثرسيارَيكيشدا  وةآلمي 
هةَلبذاردنةكان ئاماذةي بةوةكرد «ئَيمة رَيز 

دةطرينء  كوردستان  خةَلكي  ئيرادةي  لة 
هةَلبذاردنةكانةوة  بةئةنجامي  دةبن  ثابةند 

هةرضؤنَيك بَيت». 
ليستي كوردستاني بة ساختةكاريي طةورة 

تؤمةتبار دةكرَيت  
بآلويكردةوة  عَيراق  ئةسوات  سايتي 
لة  ضاكسازي  خزمةتطوزاريء  ليستي  كة 
بةياننامةيةكدا رايطةياندووة لةدواي داخستني 
كوردستاني  ليستي  دةنطدان،  سندوقةكاني 
بةرثرساني  فةرماني  (بــة   (٥٤) ــارة  ذم
ساختةكاري  دةســةآلت)  حيزبي  مةيدانيي 
دةستثَيكردووة، لة طشت شارةكان بةلَيشاوء 
ناوةندةكاني  هَيناوةتة  كؤستةر  بة  خةَلكي 
ياسايي  بةَلطةيةكي  هيض   بةبآ  دةنطدانء 

دةنطيان ثَيداون، 
تا ثَيش نيوةإؤ  لة بةياننامةكةدا هاتووة 
بةآلم  بووة،  ئاسايي  هةَلبذاردنةكة  رةوشي 
نامةسئول»  «كةسانَيكي  نيوةإؤوة  لةدواي 
بة  ثرؤسةكةو  لةكةداركردني  كةوتنة 
دةيانةوَيت  ئاشكرا  زةقء  ثَيشَيلكارييةكي 
ليستي  بخرَيتة  هةرَيمةكةمان  ديكة  جارَيكي 

رةشةوة.

هةلَبذاردن بةهَيمني دةستيثَيكردء بةأةشةباي طؤأان كؤتاييهات 

بةدواداضــوون
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بةدواداضــوون

بانطةوازي
كؤميتةي رَيكخستنةوةي (ثاسؤك)

سآلوي ئازاديء سةربةخؤيي

ئامادةكاري  كؤميتةي  ئةنداماني 
ــؤك، بة  ــاس رَيــكــخــســتــنــةوةي ث
لة  نةتةوةيي،  هاوبيراني  كؤدةنطيي 
كوردستاندا  ئةمإؤي  هةلومةرجي 
سياسيء  ـــةوارةي  ق بإيارياندا 

سازمانطةري خؤيان رَيكبخةنةوة.
باشووري  ئــةمــإؤي  ــي  رةوش
بةطشتي  كورد  دؤزي  كوردستانء 
ــداريء  ــي ــــةإووي ســيــاســيء ئ ل
هةموو  لة  زياتر  حكومإانييةوة، 
مَيذووي كؤنء نوَيي، ثَيداويستي بة 
تواناي هَيزة سياسيية دَلسؤزةكانة، 
حكومةتَيكي  ثَيكهَيناني  ــؤ  ب

دامةزراوةييء ديموكرات.
ــي  ــك ــَي رةوت ءةك  ثـــاســـؤك 
بزاوتي  نَيو  كوردستانيانةي 
نيشتماني،  ـــخـــوازي  ـــاري رزط
ــةكــي ســةلــمــَيــنــدراوي  ــذووي ــَي م
ثَيكهَيناني  لــة  نةخشي  هــةيــة. 
هةبووة،  كوردستانيدا  بــةرةي 
هةبووة  تايبةتي  جيهانبيني  ديدو 
ــشــةي كـــوردو  ــة هــةمــبــةر كــَي ل
ــةي حــيــزبــي ســيــاســي لة  ــط ــَي ث
كورددا،  تاكي  هؤشياركردنةوةي 
بة ديدي ثاسؤك حيزب هؤكاربووة 
نةك  نةتةوة  بــةرزي  ئامانجي  بؤ 
روانطةيةوة  لةو  بةثَيضةوانةوة، 
يةكطرتني  ثرؤسةي   (١٩٩٢) ساَلي 
دروستبوو.  ثاسؤك)  طةل،  (حسك، 
ديموكراتي  ثارتي  لةطةأل  دواتريش 
بةشَيكي  يةكيانطرت،  كوردستاندا 
ئةندامانء كاديرانء سةركردةكاني 

بةو يةكطرتنة رازي بوون، بةشَيكي 
ديكةشيان ناإازي بوون، بةداخةوة 
لة  ثاسؤك،  اليةنطراني  ئةندامانء 
بري ئةوةي لةناو ثارتي ديموكراتي 
ــر بــنء لة  ــارات ــةكــطــرتــوودا ك ي
ساختاري  سةرجةم  بنيادنانةوةي 
دةرفــةتــي  كوردستاندا  جظاكي 
سازبكرَيت،  بؤ  بةشداريكردنيان 
كاركردني  دةرفةتي  رؤذ  بة  رؤذ 
سياسيء جظاكيء بةشداريكردنيان 
لَى بةرتةسككردنةوةو ناضاالككران. 
هزري  بة  نامؤ  ذينطةيةكي  هاوكات 
بة  كــة  دروســتــبــوو  نةتةوةييان 
ئاإاستةي شةإي ناوخؤو طةندةَليدا 
رؤيشت، تا كار طةيشتة لةدةستداني 
دةرفةتي سةربةخؤييء طَيإانةوةي 
تةنانةت  نــاوضــةدابــإاوةكــان، 
ئةو  ثاسؤكء  هاوبيراني  ناوهَيناني 
مَيذووي خةباتء تَيكؤشانةشيان لة 
بةشَيوةيةك  ميدياكاندا  ئةدةبيانء 

لة شَيوةكان، سانسؤركرا.
نوَيبوونةوةو  لة  ئَيمة  ئامانجي 
سياسيء  خةباتي  رَيكخستنةوةي 
رَيكخراوةيي، بةوثةإي روونييةوة، 
دَلسؤزة  هاوبيرة  رَيكخستنةوةي 
بؤ  كوردايةتيية،  بةئةمةكةكاني 
رةوتــي  راستةوخؤي  بــةشــداري 
نةتةوةييةكان  ئةجَينداي  ثاسؤكء 
حكومةتَيكي  بنيادناني  ثرؤسةي  لة 
ــمــوكــراتء  ــــازادء دي كـــوردي ئ

ناطةندةَلدا.
كورديش ءةك هةر نةتةوةيةكي 
سةرةتاييء  مافي  جيهان،  ديكةي 
ــي  ــةت دةوَل خــؤيــةتــي  ئينساني 

هةبَيت،  بة خؤي  تايبةت  ناسيؤنالي 
لةذَير سايةي ئةو دةوَلةتةدا هةموو 
طروثة  هةموو  بة  هاوآلتييةكاني 
بتوانن  دينييةكانيةوة،  ئةتنيء 
لة  مافةكانيان،  بذينء  ئــازادانــة 
رَيوإةسمي  رَيكخراوةييء  زمانء 

ئايينيء مةزهةبي دابينبكرَين.
هــاونــيــشــتــمــانــانــي هـــَيـــذا... 

كوردستانياني ئازيز...
وآلتةكةمان، دابةشء داطيركراوة. 
لة  ساتانةش  ئةم  تا  نةتةوةكةمان 
ئازاديء  بؤ  نةثساوةداية  خةباتَيكي 
وةلَي  مرؤييةكاني.  سةرةتايية  مافة 
نةمانتوانيووة  تائَيستاش  مةخابن 
كوردستانمان  بكةين  ــك  ــارَي ك
ئازاد  نةتةوةكةمان  سةربةخؤو 
ئــازادي  سةربةخؤييء  بؤ  بَيت. 
ئةركَيكي  كــوردســتــان،  كـــوردو 
دَلسؤزاني  ئةستؤي  لة  مةزن  زَيدة 
بةرؤطراني  ئَيمةي  طةلةكةمانداية. 
كوردستاندا  لة  نةتةوةيي  رةوتي 
لَيكترازاوي  ماَلي  مةبةستة  ئةو  بؤ 
ئاستي  لة  تا  رَيكدةخةينةوة  خؤمان 

ئةو ئةركة ثيرؤزةدابين.
خوشكء  هةموو  بانطي  لَيرةوة 
كوَييةك  هةر  لة  دةكةين،  براكانمان 
ءآلتمان  ثَيكإا  هةموومان  تا  بن، 
نةتةوةمان  سةربةخؤ،  ــاوةدانء  ئ
ئازادو با فةرهةنطء هؤشياربكةين.

ضةندين  كؤتي  ئةَلقةي  ثساني 
دامةزراندني  بة  ديلَيتيمان،  سةدةي 
فَيركاري  فرةمةوداي  سيستمَيكي 
بــواردان  بة  دةبَيت.  سةردةميانة 
بة  ــازاد،  ئ ميديايةكي  بة  دةبَيت 

سةرجةم  بةشداريكردني  دةرفةتي 
جظاتي كوردستان دةبَيت بة هةموو 

ضينء توَيذو ثَيكهاتةكانيةوة.
ضيدي  ــت  ــةوَي ــان ــام ن ــمــة  ــَي ئ
كاري  كؤيلةبن..!  ديلء  نةوةكانمان 
جديي دةكةين بؤ هؤشياركردنةوةي 
نةتةوةيي، بؤ دذايةتي طةندةَلي، بؤ 
بؤ  كوردي.  مانيفَيستي  ثَيكهَيناني 
بؤ  كوردو  دؤزي  جيهانيكردني  بة 

دروستكردني لؤبي كوردي..!
ئازادو  دواإؤذَيكي  ثَيناوي  لة 
نةوةكاني  خؤمانء  بؤ  سةربةخؤدا 
مةيداني  هاتينةوة  داهاتوومان، 
سياسي  تَيكؤشاني  ــاتء  ــةب خ
سازمانطةرييةوة. ئامانجمان طؤإانة 
جظاكيء  ساختاري  سةرجةم  لة 
حوكمإانيدا.  ذينطةييء  سياسيء 
بة  ثَيويستمان  ئةركةش  ئةم  بؤ 
هةموو  فرةمةوداي  بةرزو  ءيستي 
نةتةوةي  بوَيراني  ــؤزانء  ــس دَل
ــان ثــَيــكــةوة  ــووم ــةم ــــوردة. ه ك
كة  دروستدةكةين  كوردستانَيك 
ثارَيزراوو  مافيان  هاوآلتييةكاني 
ذيانيان  مسؤطةرو  ـــان  دواإؤذي

ئارامء رَيزلَيطيراوبَيت.
خةباتمان بؤ ئةوةية كوردستان، 
ءايــان  حوكمإاني  قــةوارةيــةكــي 
داخوازيةكانياندا  ئاستي  لة  هةبَيت. 
ثةيوةنديةكي  ض  هاوآلتيبوون  بَيتء 
حيزبيء  ثابةنديي  بة  راستةوخؤي 
ــنــيء ديــنــيء  ــةت ــدةريء ئ ــن ــَي ج

ناوضةييةوة نةبَيت.
ثاسؤك..  هاوبيراني  ئَيمةي 
طيانَيكي  بــة  ــةوة،  ــةي ــط روان ــةو  ل

دَلسؤزيء ئةمةكدارييةوة بؤ خاكء 
بة  دةخؤين  سوَيند  نةتةوةكةمان، 
خاكي ثيرؤزي نيشتمان، بة خوَيني 
نةتةوةكةمان،  شةهيداني  طةشي 
كوردستاندا  دَلسؤزاني  لةطةأل 
خةباتبكةين  هةنطاو  بة  هةنطاو 
هةموو  سةربةخؤيي  ئــازاديء  بؤ 
كوردي  دةبَيت  ــورد،  ك نةتةوةي 
نةتةوةيي لة سياسةتي ئةمإؤمانداو 
ئةزموونةي  ــةم  ئ ثاراستني  لــة 
دةرفةتي  كوردستاندا  باشووري 

بةشداربوونيان هةبَيت.
نةتةوةكةمان  دَلسؤزاني  لة  داوا 
بــةرةو  شوَينء  هــةر  لة  دةكةين 
ـــوردوو  راب بريني  جــَيــيــةكــدان، 
تةباييء  ــؤوي  ت ســارَيــذبــكــةنء 
بؤ  ــنء  ــن ــَي ــض ب ـــي  ـــةت ـــورداي ك
دروستكردنةوةي  لة  ثشتطيريكردن 
بَينء  دةنطمانةوة  بــة  ثــاســؤك 
رؤشنايي  لةبةر  بن،  هاوكارمان 
رةفتاري  ضاك،  ءتةي  ضاك،  بيري 
ثَيوانةي  بكةنء  بةشداريمان  ضاكدا 
نةتةوةييء  بةرذةوةندي  (ضاكيش) 

نيشتمانيية.
ثيرؤزي  ئاآلي  شةكاوةية  هةر 

كوردايةتي 
ـــةرزي بؤ  ــيء ســـةرب ــري ــةم ن
ــاي ئـــازاديء  ــط شــةهــيــدانــي رَي

سةربةخؤيي
كؤميتةي ئامادةكاريي ثاسؤك

ثوشثةإي  ٢٨ي  ــوك/  ــةرك ك
(٢٧٠٩)ي كوردي

تةمووزي  (١٩)ي  بة  بةرامبةر 
(٢٠٠٩)ي زايني.

رةخنةو  ئةو  زؤربةى  رؤذنامة: 
رووبةإووبوونةوانةى كة ئاإاستةى 
دةسةآلتي سياسيي هةرَيم دةكرَين، 
ناجَيطير  ئيدارةي  لة  بريتيين 
ئابورييء  سياسييء  رووي  لة 
ديكةو  بوارةكانى  كؤمةآليةتىء 
بوارانةدا،  لةم  طةندةَلي  ديسان 
ئةمإؤ  كة  هَيزةي  ئةو  ثَيتواية 
سياسيي  دةسةآلتي  دةرةوةى  لة 
دروست بووةو نةياريى حكومةتء 
دةسةآلت دةكات بتوانَيت طؤإانَيكي 

نوآ دروست بكات؟
با هةندَيك شت  ئيروانى:  موسَليح 
ثارتيء  راستة  نةكرَيت.  تَيكةآلو 
يةكَيتي بةرثرسي سةرةكيء يةكةمن 
ئابووريء  ــيء  داراي طةندةَليي  لة 
مةسةلةي  بةآلم  هةرَيمدا،  سياسيي 
ئابووريي  سياسيء  ناسةقامطيريي 
بة  بةندة  زؤري  بةشَيكي  هةرَيم 
عَيراقةوة.  هةموو  ناسةقامطيريي 
رةوشي  يةكالنةبوونةوةي  ئؤباَلي 
ياساييء سياسيء ئابووريء تةنانةت 
ئةستؤي  لة  تةنيا  هةرَيم  جوطرافيي 
(مةبةستم  كوردستانييةكة  هَيزة 
بةغداش  نيية.  يةكَيتي)  ثــارتــيء 
بةرثرسيارَيتي  طــةورةي  بةشَيكي 
دةكةوَيتة ئةستؤ. بةإاي من هؤكاري 
بةغدا  هةرَيمء  كَيشةكاني  سةرةكيي 
سياسييةكةوة  اليةنة  بة  ثةيوةندي 
ناوةندي  راستيدا حكومةتي  لة  هةية. 
هَيشتا بة ئاساني ناسنامةي سياسيء 
سةربةخؤي  نيمضة  ــابــووريــي  ئ
ئةوةية  ناكرَيت.  هةرس  ثآ  هةرَيمي 

دوو  هةر  نَيوان  ثةيوةنديي  رةوشي 
كــردووة.  ئاَلؤز  تر  ئةوةندةي  الي 
حكومةتي بةغدا طلةيي نةبووة لةسةر 
كة  هةرَيم  سياسييانةي  رةفتاري 
دةنطي  لةطةأل  مامةَلةكردن  لة  داخوا 
ديموكراتييانةية  نــاإازي،  سياسيي 
كَيشةي  بةغدا  حكومةتي  نــا.  يــان 
طةندةَليي ئابوورييء دارايي هةرَيمي 
نةكردووة بة كَيشةي خؤي، تةنانةت 
ئةو راثؤرتانةي لةبارةي ثَيشَيلكردني 
اليةن  لة  هةرَيم  لة  مرؤظةوة  مافي 
نَيودةوَلةتييةكانةوة  ئاجَينسيية 
عَيراقي  حكومةتي  بــآلوكــرانــةوة 
بة  نةيكرد  نةهاتء  وةجــواب  لَييان 
كورتييةكةي  بة  هةرَيم.  لةسةر  هةرا 
لةطةأل  هــةرَيــم  طـــةورةي  كَيشةي 
سياسييةكةيةتي،  سةروةريية  بةغدا 
ديكةي  اليةنَيكي  هــةركــةسء  جا 
ــت  ــَي ــدارب ــةآلت كــوردســتــانــي دةس
خاَلي  بةرامبةريان.  بةرثرسيارة 
ثَيشمةرطةية  مةسةلةي  دووةميش 
ناإةحةتة.  بووني  بة  عــَيــراق  كة 
ساآلنة  كــة  بودجةية  سَييةميش 
هةمووشيان  لة  كَيشةء  بة  دةكرَيت 
من  بؤية  دةكرَيت.  ضارةسةر  ساناتر 
ناسةقامطيريي  مةسةلةي  ثَيمواية 
بة  تَيكةأل  نابَيت  ئابووري  سياسيء 
وةكو  ناوخؤيي  طةورةي  كَيشةيةكي 
بةرثرسيارَيتيي  بكرَيتةوة.  طةندةَلي 
يةك  لة  هةردووكياندا  لة  دةسةآلت 
ئاستدا نيية، يان النيكةم طلةيي هَيزي 
سياسيء  ضاوساغاني  ئؤثؤزسيؤنء 
دوو  لــةو  كؤمةَلطة  رؤشنبيراني 

ئاستةدا وةكو يةك نيية.
ـــاوةإؤكـــي  ـــارةت بـــة ن ـــةب س
هَيزةكاني  ئايا  كة  ثرسيارةكةت 
دةرةوةي دةسةآلتي سياسي دةتوانن 
طؤإان بكةن يان نا، من هةم طةشبينمء 
كة  بةوةي  طةشبينم  رةشبين.  هةم 
بةوةي  رةشبينم  بيكةنء  دةتوانن 
بيريان  ثَيدةضَيت  بيكةنء  ناتوانن 
ناو  نةيانخستبَيتة  لَينةكردبَيتةوةو 

كارنامةي سياسيي داهاتوويانةوة.
ئةوةي ئةو هَيزانة دةتوانن بيكةن 
دةشَيت لة ضةند خاَلَيكدا ضإ بكةينةوة. 
دةردةخةن  ئةوة  ئاماذةكان  هةموو 
ئةوةي  وةكو  داهاتوو  ثةرلةماني  كة 
دةستةمؤي  طــوَيــإايــةألء  ثَيشوو 
دةسةآلت نابَيت. كانديدةكاني طؤإانء 
خزمةتطوزاريء  ليستي  تةنانةت 
مؤري  ثَيشوو  وةكــو  ضاكسازيش 
رةفتارةكاني  هةموو  لة  رةزامةندي 
ــام  ــج ــــادةنء دةرةن حــكــومــةت ن
دةكةوَيتة  بزووتنةوةيةك  جموجؤألء 
ثةرلةمانةوة.  دانيشتنةكاني  نــاو 
ــةوارة  ق كانديدي  ليستي  لة  وةك 
دةســةآلت  دةرةوةي  بةهَيزةكاني 
سيماء  كؤمةَلَيك  ــت  ــةوَي دةردةك
مةيدانةوةو  دَينة  تازة  روخساري 
ثةرلةمان  طؤإيني  لة  دةبَيت  رؤَليان 
موتَلةقي  طوَيإايةَلي  دةزطايةكي  لة 
حيزبي دةسةآلتدارةوة بؤ دةزطايةكي 
بة سةر  دةرةوةو ضاودَير  لة  ضاالك 
ضيتر  كة  ثةرلةمانَيك  حكومةتةوة، 
بؤ حكومةتء  نابَيت  ثينةضَيتي  كاري 
دةســةآلتــدارةكــة.  حــيــزبــة  دوو 

ثةرلةمانَيكي بةإاستي لَيثرس دةبَيت، 
لة كةموكووإييةكاني دةسةآلت  واتة 

دةثَيضَيتةوة.
دةبيني  وةك  ــةوة،  ئ هــةر  نــةك 
ليستي  ــوراوانــي  ــَي ثــاَل ثَيكهاتةي 
نيية.  ثَيشوو  وةكو  كوردستانيش 
كوردستانيش  ليستي  ثَيدةضَيت 
دةبَيت  كة  كردبَيت  ئةوةي  حيسابي 
كةسانَيك  بكاتء  خؤيدا  لة  طؤإانَيك 
بنَيرَيتة ثةرلةمان كة بتوانن ركابةري 
ثةرلةماندا  هؤَلي  لة  بــنء  بةهَيز 
بووني  ديكة،  واتايةكي  بة  نةخةون. 
دةســةآلت  بةهَيزانةي  نةيارة  ئةو 
كة  كردووة  خؤي  دةسةآلت  لة  واي 
ثرؤفشناَلتري  خوَيندةوارترء  كةسي 
خؤي بنَيرَيتة مةيداني ملمالنَييةكةوة. 
ثَيدةضَيت دةسةآلت بة كةموكووإيي 
طوَيإايةَلةكةي  ثةرلةمانيية  ثَيكهاتة 
ئةمةش  كة  ضووبَيتةوة  ثَيشوويدا 
ثَيشبإكَيي  ئيجابيي  ئةنجامَيكي 

ديموكراسيية.
شَيوةيةكي  بــة  ئــةطــةر  بـــةآلم، 
دياريكراوتر لةسةر ليستي طؤإان قسة 
بكةين، ثَيمواية ئةم هَيزة سنوورداريي 
شةخسيي  ئةزمووني  هةية.  خؤيشي 
ئةوةي  سةركردةكانيء  رابــردووي 
دةيبينين  طؤإةثانةكة  لة  ئَيستا  تا 
بة  مةحكومة  رةوتة  ئةم  كة  ئةوةية 
ئةم  لةبةرضاوطرتني  بة  لؤكاَليبوون. 
طومانم  هَيشتا  من  هةلومةرجانة، 
بتوانَيت  هَيزة  ئــةو  ــةوةي  ل هةية 
لة  خؤي  جةماوةريي  تايبةتمةنديي 
بؤ  بثةإَينَيتةوة  سلَيماني  سنووري 

شارو ناوضةكاني ديكة.
طؤإانة  ئةو  بةردةواميي  تواناي 
دةردةكةوَيت،  هةَلبذارنةوة  دواي  لة 
ئةويش بةوةي كة ضؤن بةرنامةإَيذيي 
خؤي  ــووي  داهــات سياسيي  ــاري  ك
سياسةتي  مؤدَيلَيكي  ض  دةكــاتء 
بةرنامةي  دةخــاتــة  كؤمةآليةتي 
لة  بةر  بةرنامةي  لة  ئةوةي  كاريةوة. 
دةبينين  طؤإاندا  ليستي  هةَلبذاردني 
وةلَي  جةماوةري،  داواكاريي  لة  ثإة 
ناكرَيت مةسةلةي  تَييدا بةدي  ئةوةي 
بةرنامةي  لة خستنةإووي  وردبينيية 
ئةو  كؤمةآليةتييةكةي.  سياسةتة 
خةَلك  كةَلكي  بة  دةشَيت  بةرنامةية 
بةآلم  بَيت،  خؤكؤكردنةوة  لةدةوري 
جياوازمان  ريــشــةوة  لــة  شتَيكي 
ــانء حــكــومــةتــةوة بؤ  ــةم ــةرل لــة ث
هةنطاوةكاني  لة  كة  بةرهةمناهَينَيت 
ثَيشوو جياواز بَيت يان ئةوثةإةكةي 
بة  جةماوةريي  داواكاريي  دةتوانن 
بخةنةإوو،  جؤرناليستييةكةي  زمانة 
بةرنامةء  بة  طــةورة  طؤإاني  بةآلم 
جياوازةوة  كؤمةآليةتي  سياسةتي 
دةسةآلت  ئةمإؤي  نةياراني  دةبَيت. 
نابَيت تةنيا هةوَلي جَيبةجَيكردني ئةو 
شتانة بؤ جةماوةر بدةن كة دةسةآلت 
نةيكردوون،  رابـــردوودا  خولي  لة 
تيؤريشةوة  رووي  لة  دةبَيت  بةَلكو 
ثَيشنيازكراوةكاني  ميكانيزمة  بة 
بضنةوة  ثَيشووشدا  ئيدارةكردني 
بةآلم  جَيبةجَيبكرَين،  بوو  بإيار  كة 
ــران، بــةشــَيــوةيــةكــي كــاراتــر  ــةك ن

بيانخةنةإوو.

بةهؤى هةَلةتَيطةيشتنى موحةريرَيكى 
راطرتنى  ساتةوةختى  لة  ــامــة  رؤذن
ئةوةى  سةربارى  راطةياندنء  هةَلمةتى 
ضاوثَيكةوتنةكةى  دابوو  بةَلَينمان  ثَيشتر 
هيض  بــآ  ئــيــروانــى  موسَليح  ــز  ــةإَي ب

بآلوبكرَيتةوة،  كــورتــكــردنــةوةيــةك 
ئةو  شوَينَيك  ضةند  لة  بةداخةوة  بةآلم 

ضاوثَيكةوتنة كورتكرابووةوة. 
دةركةوت  بؤمان  لَيكؤَلينةوة  دواى 
جياواز  راى  بةبوونى  ثةيوةندى  ئةوة 

نييةو ئيجتيهادَيكى ئةو موحةريرة بووة.
لَيبوردنى  داواى  وَيـــإاى  ــرةدا  ــَي ل
ئيروانىء  موسَليح  بةإَيزان  لة  زؤرمان 
بإطانةى  ئةو  سةعيد،  عةلى  ئارام  كاك 
جارَيكى  البرابوون  ثرسيارَيكدا  لة  كة 

البراوةكانةوة  بإطة  بة  ثرسيارةكة  ديكة 
هةموو  موسَليحء  كاك  بآلودةكةينةوة. 
كة  دَلنيادةكةينةوة  بةإَيز  نووسةرانى 
رؤذنامة هةميشة رووثةإَيكة بؤ ئازادى 

بيروإاو طفتوطؤى راستطؤيانة... 

روونكردنةوةيةك
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لة  كــةي  ثرسي،  توركَيكيان  لة   
هةَلبذاردنةكان  دةرةنجامي  ئَيوة  وآلتي 
دواي  «رؤذَيـــك  ــي:  وت دةزانـــرَيـــت، 
بةآلم  دةنطدان»،  ثرؤسةي  تةواوبووني 
لة وآلتي  ئةي  ئةمريكييةكيان ثرسي  لة 
رؤذ،  هةمان  «هةر  وتي:  لةوةآلمدا  تؤ، 
دةنطدان.  كاتذمَيرَيك دواي  بةآلم ضةند 
رووبةإووي  ثرسيارةيان  ئةم  كاتَيك 
نــاوةإاســت  خــؤرهــةآلتــي  كةسَيكي 
ــي: «لــة ثَيش  كـــردةوة، لــةوةآلمــدا وت
هةَلبذاردن  ثَيش  مانطَيك  هةمووتان، 

ئَيمة دةرةنجامةكان دةزانين».
ـــةرةوة  ــةي س ــةم ــدة ئ ــةن ــةرض ه
واقيعي  دةرخــةري  بةآلم  نوكتةيةكة، 
ناوضةية  ئةم  ئَيمةية،  ناوضةيةي  ئةم 
ديكتاتؤريء  ثاشايةتيء  سيستمة  كة 
دةكــةن،  حوكمإاني  تيؤكراسييةكان 
ــةدا لة بــري ئــةوةي  ــان ــا لــةم وآلت وات
بَيت،  طــةل ســةرضــاوةي ســـةروةري 
ضةند  يان  بنةماَلةيةك  كةسَيك،  تةنيا 
ســـةروةريء  تـــةواوي  بنةماَلةيةك 
بؤخؤيان  ضارةنوسسازةكانيان  بإيارة 

مؤنؤثؤَلكردووة،
كوردستان بةدةرنةبووة لةم ناوضةية، 
شَيوةيةك  بةهيض  رابردوودا  لةماوةي 
وآلتَيكي  كوردستان  بَلَيين  ناكرَيت 
لة  شَيوةيةك  بةهيض  بووة،  طةلساالر 
ئةبراهام  وةكو  دةسةآلت  كوردستان 
«لة  نةبووة  دةسةآلتَيك  دةَلَيت:  لينكَلؤن 

خةَلكةوةء بؤ خةَلك بَيت». 

بؤ يةكةمجار هةرَيمي كوردستان لة 
(١٩)ي ئاياري ساَلي (١٩٩٢) هةَلبذاردني 
سازدا، ئةم هةَلبذاردنة خةَلكي تاإادةيةك 
ثارتةكان  دواتــر  دةنطياندا،  ئازادانة 
يةكتريان بة ساختةكاري تؤمةتباركرد، 
بةهةذمونةكةي  ثارتة  دوو  دواجار  تا 
كوردستان هيضيان قبوَلي نةكرد مل بؤ 
ماوةيةك  دواي  بدات،  ديكةيان  ئةوي 
هةَلنةكردني  (فيفتي-فيفتي)،  حوكمإاني 
ثارتيء يةكَيتي لةطةأل يةكتردا شةإَيكي 
ناوخؤيي بؤ ئةم ميللةتة بة دياري هَينا، 
لةو شةإةدا هةزارةها الوي كورد بوونة 

قورباني.
دواي  ساأل  دوو  (٢٠٠٥)ء  ساَلي 
ديكتاتؤري سةدام،  رذَيمي  رووخاندني 
كوردستان  ثةرلةماني  حكومةتء 
نــوَيــكــردنــةوةي   بــؤ  ديكة  جارَيكي 
ئةنجامدايةوة،  هةَلبذاردنيان  شةرعيةت 
رؤحيةتي  نةبووني  هةَلبذاردنةدا  لةم 
كرد،  يةكَيتي  ثارتيء  لة  واي  تؤلَيرانس 
تــةواوي  لة  هةرَيمةكة  ديموكراسي 
ئةم دوو طةورة  بةتاَلبكةنةوة،  ماناكاني 
حيزبَيكي  ضةند  لةطةأل  بطرة  حيزبة 
هاوثةيمانَيتيةكي  بةستني  بة  ديكةشدا 
ثَيشينةيي هةَلبذاردنيان لة ثرؤسةيةكي 
ماأل  لة  بؤ  طؤإي  ئامَيزةوة  مونافةسة 
خيارَيكيان  كؤمةأل،  بة  دةرضوونَيكي 
نةهَيشتةوة،  كــورددا  تاكي  لةبةردةم 
ظؤتةرئاثةتي  هةستي  بــَيــزاريء 
كورد  تاكي  الي  (voterapathy))يـــان 

دروستكرد، ئيدي دةنطدةر دةنطي بداية 
نةبوو،  مانايةكي  بةهاو  هيض  نا  يان 
ئَيستاش  ظؤتةرئاثةتية  هةستي  ئةم 
ئةم  تاكي  ــك  زؤرَي لةالي  كاريطةريي 
ضةندة  بيربكةنةوة  ئاخر  ماوة،  ميللةتة 
هةَلبذاردنةكاني  لة  بَيتو  ئةطةر  بَيماناية 
داهاتوودا كؤمارييةكانء ديموكراتةكاني 
تؤبَلَيي  دابةزن؟  ليست  بةيةك  ئةمريكا 
ئايا  قبوَلبكات؟  ئةمة  ئةمريكا  خةَلكي 
يةكسةر ناَلَين ئةو مةسخةرةية ضيية بة 

ئَيمة دةكرَيت؟ 
لة وآلتاني فرةييدا ئةوةي باوة ئةوةية 
ليستةكان دواي هةَلبذاردن هاوثةيمانَيتي 
لةو  هةَلبذاردن،  ثَيش  نةك  دةبةستن 
زؤرينة  بةدةستهَيناني  كة  وآلتةنةدا 
جؤرَيكة لة مةحاأل دواي هةَلبذاردن دوو 
ثارت يان زياتر ناضاردةبن تا بةيةكةوة 
ثَيكبهَينن،  حكومةت  رَيكبكةونء 
تةنانةت  هةَلبذاردن،  ثَيش  نةك  بةآلم 
بؤ  كةسي  بةشبكةنء  ثؤستةكانيش 

دابنَين. 
بةهؤي  ئةمساأل  يةكَيتي  ثارتيء 
ستراتيذييةوة  رَيككةوتننامةيةكي 
ديموكراسي  ديــســانــةوة  ويستيان 
دوو  ئةم  بكةنةوة،  بةها  بآ  كوردستان 
ئةم رَيككةوتننامة  بةهؤي  ثارتة زلهَيزة 

ستراتيذييةوة داهاتوويان دياريكرد.
 هةَلبذاردن وةكو لة ماناي وشةكةدا 
«لَيطةرآ خؤي هةَلبذَيرَيت»  ديارة، واتا 
ديموكراسي  هةَلبذَيريت،  بؤي  تؤ  نةك 

كتَيبي  لة  داأل  ئاستدا، وةكو  نزمترين  لة 
ثرؤسةي  ثَيداوة  ئاماذةي  ثؤَلياركيدا 
ديموكراسي  يــاخــود  ــبــذاردنــة  هــةَل
هةَلبذاردن  ديموكراسي  هةَلبذاردنة، 
واتا «هةبووني ثرؤسةيةكي هةَلبذاردني 
ــار».  ــادي ــكــي ن ــجــامــَي ديـــارء دةرةن
كاتَيك  ض  بزانيت  تؤ  دةبَيت  بةومانايةي 
ئةنجامدةداتء  هةَلبذاردن  وآلتةكةت 
ئةنجامدةدرَيت،  ضؤني  ضؤن  ثرؤسةكة 
ضركةء  دوا  تا  دةبَيت  لةهةمانكاتدا 
كةسَيك  هيض  ئةنجامةكان،  راطةياندني 
لة  ئةوةي  بةآلم  براوةية،  كآ  نةزانَيت 
ناتالي،  دَينيس  دةيبنين،  كوردستان 
بةراوردكاري  ديموكراسي  ثسثؤإي 
دةَلَيت: دروست ثَيضةوانةية، ئةو دةَلَيت: 
هةَلبذاردن  كةي  نازانَيت  كةس  «لَيرة 
دةكرَيت، بةآلم هةموو كةسَيك دةزانَيت 

كآ دةيباتةوة».
ضونكة  يةكَيتي،  ثارتيء  بةتايبةتى 
ثارتةكاني  ضاو  لة  بةهَيزبوون  هَيندة 
ثةرلةمانيان  هةرَيمةكةدا،  ديكةي 
واتا  خؤيان،  ئةنداماني  لة  ثإكردبوو 
نوَينةراني  ئةوةي  لةجياتي  ثةرلةمان 
خةَلك بَيت، كارطةيةكي ثؤست بوو بؤ ئةو 
ئةندامانةي ثارتيء يةكَيتي، كة شوَينَيك 
ثَييانبدةن.  ثارتةكانياندا  لةناو  نيية 
هةَلبةتة حكومةتيش كارطةيةكي ديكةى 

بةخشينةوةي ثؤست بوو. 
وةكو وتمان هةردوو ثارتي زلهَيزي 
كوردستان كة مؤنؤثؤَلي بازاإء ميدياء 

هَيزء ئاسايشء تةواوي ذياني خةَلكيان 
بَيئةوةي  ويستيان  ذَيردةستداية،  لة 
دابــةزنــةوةء  بةيةكةوة  بكةن  شــةرم 
بضووكةكاني  ثارتة  لةطةأل  مونافةسة 
سؤسياليستء  زةحمةتكَيشانء  وةكو 
كة  بكةن،  ئيسالمييةكان  شيوعييةكانء 
بةهةموويانةوة بارتةقاي مووضةخؤري 
نيية،  اليةنطرييان  ثــارتــيــان  ــةك  ي
ديكة  هيضي  نةيتواني  كؤمةَلطة  بةآلم 
سَييةم  هَيزي  بكاتء  ئةمة  تةقةبولي 
طؤإاني  ليستي  كة  طؤإةثانةكةوة  هاتة 
وةكو  هــات  مستةفاية،  نةوشيروان 
ديموكراسي  دةيةوَيت  فريادرةسَيك 
رزطاربكات،  ثةلةقاذة  لة  كوردستان 
دةيةوَيت مانابداتةوة بة ديموكراسيةتء 
مؤركةرةوة  تاكَيكي  لة  كــورد  تاكي 
هةَلبذَيرةر،  ئازادء  تاكَيكي  بؤ  بطؤإَيت 
ظؤتةرئاثةتي  هةستي  دةيــةوَيــت 
ذمارةى  لةباسكردنى  بةر  بسإَيتةوة، 
بزووتنةوةى  دةنطةكانى  كورسىء 
ــةوةى  ــردن ــةرزك ــت ب ــرَي طـــؤإان دةك
هةَلبذاردنى  لة  خةَلك  بةشدارى  ئاستى 
دةستكةوتةكانى  لة  بةيةكَيك  ئةمجارة 
ئةطةر  ئةذماربكرَيت.  بزووتنةوةية  ئةو 
طــؤإان  بزووتنةوةي  سةرهةَلداني 
خةَلكي   (٪٨٠) لة  زياتر  ئايا  نةبواية، 
لة  جةخت  تا  كؤمسيؤن  بؤ  ــوو  دةض

ناوةكةي خؤي بكات؟

namoabdulla@ymail.com 

بةخشينةوةي مانا بة ديموكراسيةت!
 نامؤ عةبدولَآل

نيشتمانثةروةرى،  ئيستيغاللى 

فاشيزمانة ئامانجَيكى 

لــةإووى  كة  كؤمةَلطةيانةى  ئةو 
بةشَيكى  ناتةندروستة،  سياسييةءة 
بة  سياسييةكانيشى  ثرؤسة  زؤرى 
بةآلم  تَيثةإدةبَيت،  ناتةندروستى 
كؤنزةرظاتيظةكانى  ــةرة  ــت ــارةك ك
شاردنةوةى  هةوَلى  زؤر  بةإادةيةكى 
طرنطةكان  ثرؤسة  كورتهَينانةكانى 
خةَلكانى  طشتى  تَيإوانينى  دةدةن، 
تةلقين  بةشَيوازَيك  كؤمةَلطةكةشيان 
طةورةيان  دةستكةوتى  كة  دةدةن 
ضةند  ــة  ك ــــةوةى  ب ــاوة  ــن ــَي ــه ــةدي ب
«ئةنجامداوة»،  طرنطيان  ثرؤسةيةكى 
ثــرســيــارى  بةثشتطوَيخستنى 
خودى  ئةنجامدانى  ضؤنَيتى  «ضؤن»ء 

ثرؤسةكان. 
يةكَيكة  ضؤن  وةكــو  هةَلبذاردن، 
تاكَيكى  هاوآلتى  كة  هؤكارانةى  لةو 
لة  كــؤمــةَلــطــةيــةكــى ديــمــوكــراســى 
ــاردةر لة  ــإي ــةوة دةبــَيــتــة ب ــطــةي رَي
بة  ئايندةى خؤيدا،  رابردوو   بةرامبةر 
ثرؤسانةى  لةو  يةكَيكة  هةمانشَيوةش 
كؤنزةرظاتيظء  كؤمةَلطة  لةاليةن  كة 
زؤر  بةإادةيةكى  ثاوانخوازةكانةوة 
ضةندين  بة  شةرعيةتدان  مةرامى  بة 
بةكارهَينراوةو  ناشةرعى  دةسةآلتى 
ــطــةى  رَي ــة  ل ــــراوة،  ك ئيستيغالل 
تاكةكانى  خوَيندنةوةى  هةَلبذاردنةوة 
كؤمةَلطة بةرامبةر دياردةكان ئاوةذوو 
هةَلةء  ئاسا  فيرعةون  كــراوةتــةوة، 
دواجاريشدا  لة  تَيكةَلكراوة،  دروستى 
وةكو  هةَلبذاردنيش  ئةنجامةكانى 
مَيذوويى  طـــةورةء  دةسكةوتَيكى 

سةيركراوة.
لةو  يةكَيكة  نيشتمانثةروةريى 
وةكو  هيتلةرةوة  لــةدواى  ضةكانةى 
ئامانجى  بة  بةكارهَينراوة  هؤكارَيك 
كؤمةَلطة.  تاكةكانى  ضاوبةستكردنى 
هيتلةر لةدواى جةنطى جيهانى يةكةمء 
(ئةَلمانيا)ى  بةسةر  سزايانةى  ئةو 

طةإاندنةوةى  ثةيمانى  درا،  ئةوكاتةدا 
ئةو  بؤ  شةهامةتى  ـــةروةرى»ء  «س
نيشتمان  ئيستيغاللكردنى  دةدا،  وآلتة 
لةوكاتةدا دوو ئامانجى سةرةكى هةبوو، 
بوو،  فاشيزمانة  ئامانجَيكى  يةكَيكيان 
دووةميش بؤ راكَيشانى عاتيفةء سؤزى 
تا  (ئةَلمانيا)بوو  كؤمةَلطةى  تاكةكانى 
بةرفراوان  جةماوةرى  ثشتطيرييةكى 
بكات  دةستةبةر  بؤخؤى  ثارتةكةى  لة 
كرَيكارانى  (ثارتى  نــازى  ثارتى  كة 
بوو.  نةتةوةيى)  ئةَلمانى سؤشياليستى 
نيشتمانثةروةرى  بةكارهَينانةوةى 
لة  ـــةر هــَيــزَيــكــةوة  ـــةن ه ـــةالي ل
زؤر  رادةيةكى  بة  هةركؤمةَلطةيةكدا، 
ئامانجةكانى  هةمان  سياقى  دةضَيتةوة 
(نازيزمء فاشيزمى ئةَلمانىء هيتلةرى)، 
شتَيكى سةلمَينراوة كة بةاليةنى كةمةوة 
يةكَيك لة ثَيداويستييةكانى ئةنجامدانى 
زةمينةيةكى  كة  ئةوةية  هةَلبذاردن 
ئةو  ئةنجامدانى  بؤ  هةبَيت  (ماديى) 
ئةطةر  زةمينةية  ئــةو  هةَلبذاردنة، 
هةمووانةء  موَلكى  ئةوا  بَيت  نيشتمان 
ئةو هَيزةى كة ثَييواية دةستكةوتةكانى 
ئيتر  خاوةنيةتى،  خؤى  تةنها  نيشتمان 
طةمةى  دةخاتة  خؤى  ئامانجَيك  ض  بة 
تةنيا  مةبةستى  ئةطةر  هةَلبذاردنةوة، 
دةسةآلتةكةى  بة  نةبَيت  شةرعيةتدان 
ـــةوةى لــة وآلتــانــى  خــؤى، وةكــو ئ

ديكتاتؤريدا هةية.
لة  ثــرؤســةى  هــةوَلــى  سَيبةرى 
ضةشنى سآ ثةرةطرافةكةى سةرةوة، 
هاوشَيوةى  كؤمةَلطةى  ضةند  بةسةر 
بةردةوامى  هةية،  كوردستانيشةوة 
ثةرشبوونةوةى تَيإوانينى لةم ضةشنة 
بؤ  دةطةإَيتةوة  سةرةكى  بةشَيكى 
لةناو  كة  ضةسثاوةى  كلتوورة  ئةو 
ئاستى  هةروةها  هةية،  كؤمةَلطةدا 

هؤشيارى تاكةكانى خودى كؤمةَلطة.
دوو  بة  دةبَيت  كؤمةَلطة  لَيرةدا 
يةكَيكيان  ــى،  ــةرةك س ئــاراســتــةى 
طؤإانخواز  ديكة  ئةوي  موحافيزكارو 
ريفؤرمخواز.  ئاستدا  لةنزمترين  يان 
طيانى  قوَلكردنةوةى  هةوَلى  يةكةم 

دروستكردنى  موحافيزكارانةيةء 
موقةدةسات  سيمبولء  ضةندين 
كؤنزةرظاتيظ  هَيزى  ضونكة  دةدات، 
ثَيويستييةكى  خــؤى  مــانــةوةى  بؤ 
هةية،  سيمبول  ئةفسانةء  بة  زؤرى 
سيمبولء  ــةو  ئ دروستكردنى  لــة 
ضةندين  بة  ثشت  موقةدةساتانةشدا 
كؤمةَلطةكةى  سةرةكى  ثَيكهَينةرى 
ثَيكهَينةرانة  ئةو  ئيتر  دةبةستَيت، 
مَيذوويىء  ثَيكهاتة  ياخود  بَيت  ئاين 
ضةشنة  لةم  هَيزى  بَيت،  ذيارييةكانى 
شوَينكةوتووانىء  زؤر  رادةيةكى  بة 
ضاوترسَين  كؤمةَلطةكةى  تاكةكانى 
ئةخالقياتى  مَيذوو  كة  بةوةى  دةكات 
كؤمةآليةتىء سياسييان لة مةترسيداية. 
بؤ  ــةى  ــةك وآلت شكستى  (هيتلةر) 
(سؤشياليزم)  بيرى  (جــووةكــان)و 
سةرسةختى  دذايــةتــى  طَيإايةوةء 
(كؤمؤنيزمةكان)ى  بزاوتةء  دوو  ئةم 
دةكرد، بةمةش خؤى لةالى كؤمةَلطةى 
خؤشةويست  (ئةَلمانيا)  ئةوكاتةى 
كرد، هةمان ستراتيذيش لةاليةن ضةند 

فاشيزمى ديكةوة بةكارهاتووة.
ـــــى كــؤمــةَلــطــة  هــَيــزى دووةم
يةكةمى  ــزى  ــَي ه ــى  ــةرض ــةرث ب ــة  ك
دةكرَيت  دةوةستَيتةوة،  كؤنزةرظاتيظ 
ياخود  ناوبنرَيت،  ريفؤرم  هَيزى  بة 
لة  رووبةإووبوونةوةية  ئةو  ئةطةر 
دووةم  هَيزى  ئةوا  باآلدابوو  ئاستَيكى 
بة داخــوازيــكــارى طــؤإان  دةكــرَيــت 
دابنرَيت،  سيستمةكة  لةسةرجةمى 
(طــؤإان)ء  بزاوتى  هــةردوو  ضونكة 
تايبةتىء  مةغزاى  ئامانجء  (ريفؤرم) 
(طــؤإان)  ــةوةى  ئ هةية،  جياوازيان 
دةيكات تةواو جياوازة لةوةى هَيزَيكى 
طؤإان  ضونكة  دةيكات،  (ريفؤرميي) 
دةردةكَيشَيت،  رابــردوو  رةطــةوة  لة 
رابردوودا  بةشَيكى  بة  تةنيا  ريفؤرم 
هةريةكة  ذينطةيةى  ئةو  دةضَيتةوة، 
دةبَيت،  لةدايك  تَيدا  ضةمكانةيان  لةو 
راستةوخؤ كاريطةريى لةسةر شَيوازى 
دةرئةنجامةكانيشى  ثــرؤســةكــةء 

دةبَيت. 

طؤإان ضؤن دةكرَيت

ريفؤرمى  طؤإانكارىء  باسى  طةر 
زؤربةى  بكرَيت،  كؤمةَلطةدا  لة  سياسى 
كؤمةَلطةكان دوو رَيطايان هةَلبذاردووة، 
ــطــاى  ــة رَي ــارى ل ــك ــؤإان ــش ط ــةوي ئ
شؤإشةوة، ياخود طؤإانكارى لة رَيطاى 
هَيمنانةوة.  ديموكراسىء  ثرؤسةي 
ثرؤسةيةكى  نموونةى  هةَلبذاردنيش 
طؤإانء  ئاشتيخوزانةى  ديموكراسىء 
هةَلبذاردن  ئيتر  سياسيية،  ريفؤرمى 
ئامانج  وةكو ثرؤسةيةك دةتوانَيت دوو 
ريشةيى،  طؤإانى  يةكَيكيان  بثَيكَيت، 

ئةوي ديكة ريفؤرمى كؤمةآليةتى.
تَييدا  ئامانج  ــذاردن  ــب ــةَل ه ــةر  ط
خوَيندنةوة  كؤى  دةبَيت  بَيت،  (طؤإان) 
ناتةندروستةكان لة رةطةوة دةربكَيشَيتء 

بةها بة هةَلبذاردن بداتةوة. 
لةنَيوان  هاوئاراستة  ثةيوةندييةكى 
خوَيندنةوةكانى  كلتوورء  هةَلبذاردنء 
كؤمةَلطةدا هةية، بةشَيوةيةك كة رادةى 
لة  دةرئةنجامانةى  طؤإانكارىء  ئةو 
ثشت  دةكــةوَيــتــةوة  هةَلبذاردنةكان 
خودى  هؤشيارى  ئاستى  بة  دةبةستَيت 
ثَيكهاتة  بؤية  كؤمةَلطة،  تاكةكانى 
جياوازةكانى كؤمةَلطة يان جوانتر بَلَيين 
ئةو ليستء قةوارانةى لة هةَلبذاردنَيكى 
ـــةشـــدارن، ئــةطــةر  ديـــاريـــكـــراودا ب
مةبةستيان طؤإان بَيت دةبَيت ئةوةندةى 
بةالوة  كؤمةَلطةيان  هؤشياركردنةوةى 
رَيذةو ذمارةكانيان  ئةوةندة  بَيت  طرنط 
بةالوة طرنط نةبَيت، ضونكة ثَيشكةوتنى 
دواجــار  كؤمةَلطة  هؤشيارى  ئاستى 

طؤإانكارى نةوعى دةهَينَيتة كايةوة.
ــطــاى  ــة رَي ــةوة ل ــك ــى دي ــةك ــةالي ل
دامودةزطا  لة  طؤإان  بةبآ  ريفؤرمةوة 
سةرةكييةكاندا هةوَلدةدرَيت بؤ وةالنانى 
خاَلة الوازةكانى دةزطا طشتييةكان. مةرج 
نيية بؤ ئةنجدامدانى ريفؤرم ثَيويستمان 
طومانى  ــةآلم  ب بَيت،  هــةَلــبــذاردن  بة 
ثَيويستمان  ئاستدا  نزمترين  لة  تَيدانيية 
ريفؤرم  جياوازى  هةية.  هةَلبذاردن  بة 
زياتر  ريفؤرم  ئةوةية،  طؤإاندا  لةطةأل 

كة  كارةكتةرانةى  بةو  دةبةستَيت  ثشت 
ريفؤرمى  دةدةن،  ئةنجام  ثرؤسةية  ئةو 
كة  بةرهةم  دَيتة  ئةوكاتة  راستةقينة 
ئاستى  لة  ريفؤرميستةكان  كارةكتةرة 

ئةو ئةركة طرنطةدا بن.

لةئَيستادا 

ئةوةية  نيية  طومان  جَيطاى  ئةوةى 
هيض يةك لة ريفؤرمء طؤإان ناكرَيت ببن 
هةريةكة  بةآلم  يةكتر،  ئةَلتةرناتيظى  بة 
كؤمةآليةتىء  بزاوتَيكى  ــة  دووان لةو 
خؤيان  بةرئةنجامى  طرنطنء  سياسى 
كؤمةَلطةيةك  هةموو  لَيدةكةوَيتةوة، 
هةية،  ريفؤرم  بة  ثَيويستى  بــةردةوام 
كؤمةَلطةى  لــة  ئَيستاداو  لــة  ــةآلم  ب
ثَيويستمان  زؤر  بةإادةيةكى  كورديدا 
سياسى  كؤمةآليةتىء  (طؤإانَيك)ى  بة 
ثشتبةستن  بة  ئةمةش  هةية،  طشتطير 
كة  بــةوةى  وتــرا،  ثَيشوودا  لة  بــةوةى 
بؤ  بإةخسَينرَيت  ثَيويست  ذينطةيةكى 
لةناوبردنى  كؤمةَلطةو  نوَيبوونةوةى 
هَينانةدى  بؤ  فاشيزمييةكان  دةمامكة 
ئَيستادا  لة  طــؤإانــةش  ئــةو  ئومَيدى 
ثَيويستييةكى  كــوردى  كؤمةَلطةى 
هؤشيارييةكى  بة  هةية  هةنووكةيي 
هؤشيارية  ئةم  ضونكة  كؤمةآليةتى، 
كؤمةآليةتيية ئةطةر طؤإانَيكى ريشةييش 
ئايندةدا  لة  ــةوا  ئ بةرهةم  نةهَينَيتة 
دةهَينَيتة  تةندروست  طؤإانكارييةكى 
تةندروستيش  طؤإانكارى  بةرهةم. 
هَيزة  سةرجةم  ئةجَينداى  لة  دةبَيت 

جياوازةكاندا هةبَيت.
www.koshan.org *

كوردستانء زةرورةتى طؤأانكارى
كؤشان عةلى زةمانى*

بؤضـــوون



ذمــارة (519) دووشةممة 82009/7/27
hewal.rozhnama@gmail.com

رؤذنامة

هةرَيمى  رؤذنامةنووسانى  ذنــانء 
كوردستان لة ضوارساَلى رابردووداء لةو 
رةوشة ئارامةى هةرَيمى كوردستانى ثَيدا 
تَيثةإيوة، زؤرترين ثَيشَيلكارييان بةرامبةر 
كراوةء ئَيستاش ضاوةإَيى ثةرلةمانى نوآ 

دةكةن كة ثشتيوانييان لَيبكات.
هةفتةى  مرؤظ  مافى  زانيارى  بانكى 
لةماوةى شةش  رابردوو ئاشكرايكرد، كة 
مانطى يةكةمى ٢٠٠٩دا (١٠٥٨) ثَيشَيلكارى 
ثارَيزطاكانى  لة  بةرامبةركراوة  جياوازيان 
هةولَيرء سلَيمانىء دهؤكء كةركوك، كة 
هةتاوةكو  دةستثَيدةكات  بوختانةوة  لة 

كوشتنى ذنان.
بانكى  بةإَيوةبةرى  مةحوى،  ئةلةند 
زانيارى مافى مرؤظ، نيطةرانة لةوةى كة 
ثالنَيكى  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
توندوتيذيى  بنةبإكردنى  بؤ  نيية  جديى 
ــةوةى  ـــان، ســةربــاقــى ئ بــةرامــبــةر ذن
وةزارةتى  بةذنانء  تايبةت  وةزارةتَيكى 
مافى مرؤظء وةزارةتى ناوخؤء وةزارةتى 
بة  ثةيوةنديدارن  مةدةنى  كؤمةَلطةى 
طشتىء  بة  مرؤظ  مافةكانى  ثاراستنى 

ذنان بةتايبةتى.
بةإَيوةبةرَيتى  ـــردووش  راب ساَلى 
بةدواداضوونى توندوتيذيى دذى ئافرةتان 
هةرَيمى  ناوخؤى حكومةتى  وةزارةتى  لة 
٢٠٠٨دا  ساَلى  لة  رايطةياند،  كوردستان 

لة  ذن   (١١٧) ســووتــاونء  ذن   (٣٣٣)
هةرَيمى كوردستاندا كوذراون.

حكومةتى  بةرثرسانى  ئةطةرضى 
بة  هةرَيمةكة  كــوردســتــان  هةرَيمى 
ناودةبةن،  ديموكراسى  نموونةيةكى 
بةرامبةر  ثَيشَيلكاريانةى  ئــةو  ــةآلم  ب
ئةم  دةبَيتةوة  رؤذنامةنووسان  ذنانء 
هةَلوَيستةى رةتكردووةتةوةء ميدياكاران 
دروشم  بة  تةنيا  رادةربــإيــن  ئازاديى 

دةزانن.

ئةوةشى  مرؤظ  مافى  زانيارى  بانكى 
ئاشكراكردووة، كة تةنيا لةم شةش مانطةى 
رؤذنامةنووس   (٦٨) ٢٠٠٩دا  سةرةتاى 
ئةمة  ــراوة،  ك بةرامبةر  ثَيشَيلكارييان 
جطةلةوةى كة رؤذنامةنووسان بة لَيشاو 

رووبةإووى دادطا دةكرَينةوة.
نةبةز طؤران، سةرنووسةرى طؤظارى 
رةخنة  سياسييةء  طؤظارَيكى  كة  جيهان، 
لة دةسةآلت دةطرَيت لة مانطى رابردوودا 
ثَينج  تؤماركراوةء  دذ  لة  سكاآلى  ثَينج 

جار بة كةفالةت ئازادكراوة، لةم مانطةشدا 
سكاآليةكى ديكةى لة دذ تؤماركراوة.

ــراوة  ــخ ــك ــى ديــكــةوة رَي ــةك ــةالي ل
نَيودةوَلةتييةكان بةردةوام نيطةرانى خؤيان 
دةردةبإن  كوردى  دةسةآلتى  بةرامبةر 
رؤذنامةنووسان  سايةيدا  لةذَير  كة 
رووبةإووى ثَيشَيلكاريى دةبنةوة، وَيإاى 
نوآ  ياسايةكى  رابــردوو  ساَلى  ئةوةى 
ثةرلةمانى  لة  رؤذنامةوانى  كــارى  بؤ 

كوردستان دةرضووة.

كؤميتةى بةرطرى لة رؤذنامةنووسان 
رؤذى  نيؤركة  لة  بارةطاكةى  كة   (CPJ)
(٧/٢٠) لة بةياننامةيةكدا ناإةزايةتى خؤي 
بكوذى  ساأل  يةك  ثاش  لةوةى  نيشاندا 
سؤران مامة حةمة، كة رؤذنامةنووسَيكى 

طؤظارى لظين بوو دةستطيرنةكراوة.
سؤران   ٢٠٠٨ تةمموزى  ٢١ى  رؤذى 
ضةكدارَيكى  ضةند  لةاليةن  حةمة  مامة 
ماَلةوةياندا  بةردةرطاى  لة  نةناسراوةوة 
لة كةركوك دراية بةر دةستإَيذى طوللةء 
تيرؤركرا، بةثَيى وتةى رؤذنامةنووسانء 
سةنديكاى  لة  خؤشى  ثَيشترى  وتــةى 
ثَيشتر  ســكــاآلى  ــان  ــووس ــةن ــام رؤذن
هةإةشةدا  لةذَير  كة  تؤماركردبوو، 

دةذى. 
به اليةنى كةمةوة (١٣٩) رؤذنامة نووس 
لةو  لةدةستداوة  طيانيان  عَيراقدا  لة  
له  ئازارى (٢٠٠٣)دا  كاتةوةى كة ئةمريكا 
كةمةوة   بةاليةنى  داطيركرد،  عَيراقى 
ئةنقةست  بة  رؤذنامةنووسانة  لة و   (٨٩)
كوذراون، بةثَيى لَيكؤَلينةوةكانى كؤميتةى 
بكوذانى  رؤذنامةنووسان،  لة  بةرطرى 
رووبــةإووى  حاَلةتانة  لةو  يةكَيك  هيض 

دادطا نةكراونةتةوة. 
«ئومَيد  ــت:  ــَي دةَل مــةحــوى  ئةلةند 
ئايندةى كوردستان  ثةرلةمانى  دةخوازين 
بةشَيويةكى جديى كاربكات بؤ بنةبإكردنى 
مرؤظ،  مافةكانى  ثاراستنى  توندوتيذيىء 
رؤذنامةنووسانء  ذنــانء  بةتايبةتيش 

زيندانييةكانء منداآلن».

ذنانء رؤذنامةنووسان ضاوةأَيى ثةرلةمانَيك دةكةن ببيَتة ثشتيوانيان

ئامارى ئةو ثَيشَيلكاريانةى كة لة (٦) مانطى يةكةمى ٢٠٠٩دا رووبةرووى ذنان بووةتةوة

ئامارى ئةو ثَيشَيلكاريانةى كة لة (٦) مانطى يةكةمى ٢٠٠٩دا رووبةرووى رؤذنامة نوسان بؤتةوة

بةدواداضــوون
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* ســاَل ده كــارنــامهي و كــوردســتــان پــهرلــهمــانــي
إؤشنتر چوارچَيوه يهكي له ئهنجومهن

دهكات. باس
هاتوه: دا سَيههم سيو مادهي  له

ئهنجومهن ههميشهييهكاني «ليژنه
ههَلبژاردن دواي كه خوليدا لهيهكهم
لهپَيكهَينانيدا و پَيكدههَينرَي دهبهسترَي
رهچاو پسپؤإيان و ئهندامان  ئارهزوي

دهكرَي».
ليژنهكان خودي  وچوار  سي  مادهي

دهكات: دياري
له: دهبن» بريتي ههميشهييهكان «ليژنه
ياسايي: كاروباري :ليژنهي يهكهم
ئهو لهگشت ياسايي كاروباري ليژنه ي
كهشَيوهيهكي دهكؤَلَيتهوه ياسايانه
كــراون. ــه ره وان بؤي هه يهو ياساييان
و پوختي و  ياساكان داإشتني هه روهها 
و زمانهوانيهوه، لهروي ياسايي رهوانيان
بــهردهم ده يخاته و  ــرَي دهگ له ئهستؤ
زؤربهي دهشبَي  لَيدوان. بؤ ئهنجومهن
بإوانامهي كه لهوانهبن ئهنداماني

ههيه. ياسادا له  زانستگاييان
و دارايــي كاروباري ليژنه ي دوهم:
كه دهكؤَلَيته وه لهوكاروبارانه ئابوري:
و گشتي كوردستان پهيوهنديان بهبودجهي
ئهنجومهنهوه بودجهي (كؤتايي) و حسابي
ههمو لــه بــارهي  خــؤي  راپــؤرتــي هه يه . 
به بوارهكاني ههمو بودجهو بهشهكاني
كاروبارَيكي ههمو ئهنجومهن و بودجهي
ژمَيرياري و ئابوري ــي  و داراي تــري
پَيشكهش دهسپَيردَي، كهپيي بازرگانيه وه

دهكا. بهئهنجومهن
كشتوكاَل كاروباري ليژنهي سَييهم:
ده كؤَلَيتهوه له وكاروبارانه ئاودَيري:  و
چاككردني و بهكشتوكاَل كهپهيوهنديان
تهندروستي سامان و دارستان و و باخ
ئاوئاودَيري وهسارچاوهي خاك و ئاژهَل
ــري ــاودَي چ و هــه يــه لــه كــوردســتــانــدا

دهكا. پهرهپَيدانيان
پهروهرده كاروباري ليژنهي چوارهم:
دهكؤَلَيتهوه لهوكاروبارانه فَيركردن:  و
فَيركردنهوه و بهپهروهرده كهپهيوهنديان

لهكوردستاندا. ههيه
باَال: خوَيندي كاروباري ليژنه ي پَينجه م:
كهپهيوهنديان دهكؤَلَيتهوه  لهوكاروبارانه 

لهكوردستاندا. باَالوه ههيه بهخوَيندني
ــهي كـــاروبـــاري ــژن ــي شــه شــه م: ل
لهوكاروبارانه كؤمةآليهتي: تهندروستي
بهتهندروستي كهپهيوهنديان  دهكؤَلَيتهوه 
و زامنكردن و دهزگــاكــانــي گشتي   و
دايكايهتي كؤمةآليهتي و چاودَيريكردني 
پهككهوته و شههيدان خَيزاني و منداَل  و
خوازي رزگاري بزوتنهوهي بزربواني  و

ههيه. كوردستانهوه
كهلتور: كاروباري  ليژنهي حهوتهم: 
كهپهيوهنديان دهكؤَلَيتهوه  لهوكاروبارانه 
هونهري و و ئهدهبي و رؤشنبيري باري به
هؤشياري بَالوكردنهوهي  و وهرزش
رزگاريخوازيهوه و  نيشتمانپهروهري 
تايبهتي باري لهبهرچاوگرتني  له گهلَ  ههيه.
(ئــاشــوري، كهمايهتيهكان نه تهوهيي

تر). ئهواني عهربو توركمان،
كاروباري و ئهوقاف ليژنهي ههشتهم:
دهكؤَلَيتهوه لهوكاروبارانه ئيسالمي:
بايهخدان و ئهوقاف به كهپهيوهنديان
پيرؤزهكاني بهها و زانست و بهشهرع
دهرخستني و مزگهوتهكان رؤَلي و ئيسالم
لهپهروهردهكردني گهلي دهوري مَيژويان

ههيه. موسوَلماندا كوردي
لهو ناوخؤ: كاروباري ليژنهي نؤيهم:
كهپهيوهنديان دهكؤَلَيتهوه كاروبارانه
ئاسايشو ناوخؤو و گشتي  ئيدارهي به

مهدهنيهوه ههيه. پؤليسي بهرگري
و كَيشان نهخشه ليژنهي ده يــهم:
كوردستان: ئاوهدانكردنهوهي و پهرهپَيدان
و ــدان ــَي پــهرهپ بــؤ پَيوست نه خشه ي 
نيشتهجَي و كوردستان ئاوهدانكردنهوهي

دادهنَي. كردن
گشتي: كارگوزاري ليژنهي يانزهيهم:
كهپهيوهنديان دهكؤَلَيتهوه  لهوكاروبارانه 
شوَينهوار هاوينهههوار و و بهشارهواني
و تهلهفون كارهبا و ئـــاوهرؤ و ئــاو و 

ههيه. رَيگاوبانهوه گواستنه وهو
وزهو پيشهسازي ليژنه ي دوانزهيهم:
دهكؤَلَيتهوه كاروبارانه لهو كانزاكان:

كارگهكانو بهخستنهگهإي كهپهيوهنديان
سروشتي لهساماني سودبينين پهرهپَيداني
ههيه ژينگهوه پاراستني وزه و كاروباري  و

لهكوردستاندا.
ــاري ــاروب ك ليژنهي ســيــانــزه يــهم:
دهكؤَلَيتهوه كاروبارانه  لهو پَيشمهرگه:
يهكخستني بهپَيشمهرگهو كهپهيوهنديان

ههيه. هَيزهكانيهوه
پهيوهنديهكان: ليژنهي چواردهيهم:
ئهنجومهن پههيوهنديهكاني كاروباري

ههَلدهسوإَينَي.(٤) دهرهوه دا و لهناوه
كه ــهوه  ــت ــَي دهب رون ـــَوره  ج ــه و  ب
له كوردستان نيشتيماني ئهنجومهني
ليژنهي چوارده دامهزرانيدا سالي يهكهم
ههركام فه رماني و ئه رك كردوهو پيناسه
ليژنانه ئــهم و ريكخستوه له وانيشي
٢٧ي ژماره برياري پَيي  به  سهرلهنوي

. رَيكخراونهتهوه ١٩٩٤ ساَلي
تويژينهوه مان ئيمه ساالنهي لــهو
ليژنه ي جــار زؤر ــردون ك بــارهوه له  
پيكهاتون، پهرلهمانهوه اليهن له تريش
بؤ واتــه بون  كاتي ليژنانه ئهو  بــهالم
دواتر و پيكهاتون  دياريكراو گرفتيكي 
ــهوهش ئ نمونهي هــه لــوه شــاونــه تــهوه.

سالي  ي  ٢٨ و   ١٨ ژمــاره بريارهكاني
بهدواداچوني  بؤ يهكهميان كه ١٩٩٤ن
ههلويستي بهَلگهنامهي  بهندهكاني 
مانگي ــي ــان روداوه ك له بو په رلهمان

دوهميش  و  ١٩٩٤ حوزهيراني و مايس
١ي رؤژي روداوهكاني بهدواداچوني بؤ

چهمچهماَل.(٥) له بوه ١٩٩٤ ١٠ي
 

و دهسهَالت دوه م: داخوازي
ئهنجومهني تايبهتمهندييهكاني

نيشتيماني

ئهنجومهني دهسهَالتهكاني و ئهرك
لهژمارهيهك كوردستان نيشتيماني
ئهنجومهني ههَلبژاردني «ياساي بإگهي
دياري  دا (١٩٩٢) كوردستان» نيشتيماني

كراون.(٦)
و ئــهرك  ياساكه  (٥٦)ي  مـــادهي
لهيانزه ئهنجومهني ده ســه َالتــهكــانــي
شَيوهي بهم دياريكردوه جياوازدا بإگهي

خوارهوه:
ياساكان. داإشتني ١ـ

پهيماننامهو پهسهندكردني ٢ـ
چارهنوسسازهكاني لهكَيشه وردبونهوه
دياريكردني و عيراق كوردستاني گهلي
دهسةآلتي لهگهلَ  ياسايي پهيوهندي 

ناوهند.
دهســهَالتــي  ســهرؤكــي ناوناني ٣ـ 
ناوناني دهسهَالتي  ئهويش  كه راپهإاندن
لهنَيوان ههيه  دهسةآلتهكهي ئهنداماني

تردا. هي ئهنجومهن و ئهنداماني
بهدهسةآلتي  متمانه بهخشيني ٤ـ

لَيي. يان سهندنهوهي متمانه راپهراندن
چاالكيهكاني  لهسهر چاودَيري ٥ـ

راپهإاندن. دهسةآلتي
لهههر ليژنه بؤ توَيژينهوه پَيكهَيناني ٦ـ

بيهوَي. كه گرفتَيك
و ــاوخــؤي ن ــإهوي ــهي پ ــانــي  ٨ـ دان
پهسهندكردني و ميالكاتهكاني دياريكردني
كارمهندهكاني. دامهزراندني و بودجهكهي
و ههميشهيي ليژنهي پَيكهَيناني ٩ـ
پهيإهوي بهپَيي دا ئهنداماني لهنَيوان كاتي

ناوخؤي.
تؤمه تباركردن رَيساي داناني ١٠ـ
لهحاَلهتي ئهندامانيدا دادگاييكردني  و
كه سوَيندهي ئهو لهشهره في سهرپَيچيان

خواردويانه.
كه  تــانــانــهي ــهو ل ــاردان ــري ب ١١ـ 
راستي به سهبارهت كراون پَيشكهشي
وه ئهندامهكاني، ههَلبژاردني دروستي  و
مهگهر نابَيته وه پوچهَل تيايدا ئهندامه تي
له سهرچواري سَي  له اليهن كه بهبإيارَيك

نهبَي. ئامادهبواني
له تَيبينيه سهرنج و جَيگاي ئهوهي
كهمهسه لهي ئهوه يه ئهنجومه ندا ياساي
دهسهَالتي لهئهنداماني «لَيپرسينهوه»
دهستهي خودي  و بهگشتي  راپهإاندن 
بهرپرس يهكهيهكي  وهك ـــران  وه زي
(٦)همدا لهخاَلي ئهنجومهندا لهبهرامبه ر
پَيدهچَي و پَيدراوه ئاماژهي بهگشتي

گرنگ بهاليانهوه ياساكه دارَيــژهرانــي
نَيوان پهيوهندي كهمهسهلهي نهبوبَي
بهچهند راپهإاندن و ياسادانان دهزگاي
ئاَلؤز ياسايي زياتري  وردهكاريهكي 
بؤ گواستراوهتهوه مهسهلهيه ئهم و بكه ن
(٥٦ ئهنجومه ن(مادهي ناوخؤي پهيإهوي

.(٧)
بَلَين دهكرَي  كه لهكاتَيكدايه ئهمهش 
كوردستان نيشتيماني ئهنجومهني
(٢٠٠٢ (١٩٩٢ـ تهمه نيدا ١٠ساَلي لهماوهي
لهو بؤته وه رهخنه زؤرترين روبهإوي
پَيويست بهپَيي  نهيتوانيوه كه ئاقارهدا
سياسي دؤخــي گهشهكردني بهپَيي  و 
كوردستان كؤمةآليهتي  و ئابوري و
ئهركو و بپرسَيتهوه  راپهإاندن لهدهزگاي 

بكات. دياري ستراتيجيهكاني
لهدهسةآلتي لَيپَيچينهوه مهسهلهي
دهكهوَيته جهرگهي ــ بَيگومان ـ راپهراندنـ 
چونكه ياسادانانهوه دهسةآلتي كارهكاني
دهزگاي رؤَلي لَيپرسينهوهيه ئهو بهبَي
و دهبَيت رهنگ كهم بهتهواوي ياسادانان
له پَيويسته قورساييهي  ئهو ئهنجومهن
ئهوهي «هه مو نايمَينَي: ههيبَي لهكؤمهَلدا
سياسي بهدهسةآلتي سهبارهت دهوترَيت
به و بدات مل كهدهبَي  ئهوهوه له باره ي   و
سهرشاني دهكهونه ياساييانهي  ئيلتزامه
بهجَييان جَي شَيوه باشترين به  ودهبَي
دهكات كه جَي بهجَييان بهومانايه نيه بكات،
ئاسايي تاكي  شَيوهيهي  ئهو  بهههمان

ئاساييدا. ياساي لهبهرامبهر دهيكات
بهسهر ياسايي ئيلتزامي  نــاشــَي
ئهو ئه گهر فهرزبكرَي سياسيدا دهسةآلتي
سزايهكي لهگهَل نهبَي هاوشان ئيلتزامه

(٨) كردندا» سهرپَيچي لهكاتي ياسايي
ئهنجومهن ناوخؤي پهيإهوي راسته
لهكاتيسه رپَيچي بهئه ندامانتا رَيگهيداوه
سياسي و لــهدهزگــاي كهموكوإيدا   و 
له ئهوهي بةآلم  بپَيچنهوه، جَيبهجَيكردن
٢٠٠٢ي ١٩٩٢ـ نَيوان ساَالني كارنامهي
كهمترين ئهوهيهكه ئهبينرَي  پهرلهماندا
جَيبهجَيكردن دهزگــاي له  لَيپرسينهوه
كاريگه ريهكي بَيگومان ئهمهش و كراوه
ههيبهتي كهمبونهوهي لهسهر ههبوه زؤري
بهدهست گرنگ ئامرازَيكي  وهك پهرلهمان
مافه بؤدهستخستني خهَلكهوه  كؤمةآلني

كؤمةآليهتيهكانيان. و ئابوري و سياسي
لهكوردستان تر حاَلهتَيكي رهنگه
ئَيستامان توَيژينهوهي  بؤ كه  ههبَي
به بدات باشتر بهرچاوإونيهكي بتوانَي
لهباتي بزانين كه  ئه وهيه ئهويش دهستهوه 
دهسةآلتهكان بهكردهوهي  جياكردنهوهي 
له جؤرَيك كه  ئهوهين شايهدي لهوَالتدا، 
راپهراندن دهزگاي ناوهندَيتي سيستهمي
(جؤن بهبؤچوني ئهوهش و حكومإانه
ديموكراسيدا پرهنسيپهكاني )لهگهَل لَوك
و دهسةآلتدار حزبه سهرجه م كه ناگونجَي

دهكهن. بانگهشهي بَيدهسةآلتهكان
دهسةآلتَيكي كه هيچ وَالتانهدا «لهو
تَيدانييهو ههميشهيي يــاســادانــانــي
يهك بهدهست ــدن ــهران راپ ده ســةآلتــي 
ده سةآلتي له بهشي ئه وكه سهش كهسهو
كهسه ئهم ــه رهواي هه يه، ياساداناندا

باَال ناوبنرَي»(٩) دهسةآلتي بهخاوهني
دامهزراندني ساَالني  چاالكييهكاني 
پهرلهمان كه ناوخؤ شهإي پهرلهمان و
ناكؤكهكان، كهوتبؤبهرهَيرشياليهنه تيايدا
ده جَيبهجَيكراوي سياسهتي ههروهها

ساغ  بؤمان  ١٩٩٢-٢٠٠٢ نَيوان ساَلهي 
كاري كوردستان له ئــهوهي  ده كاتهوه
لهگهَلي خه َلك كَومةآلني و لهسهركراوه
نهبون سياسهتانه  ئهو بــون، ــهرو روب
ــاي دهزگ لهاليهن ــرا دهك كــه چــاوهروان 
فيكري سهربهخؤيي بههَوي ياسادانانهوه
باَالي  بهرژهوهندي سهر  له پَيداگرتني و
زؤربهي بهَلكو ، داإشتن هاتبَيتنه  ميللهت
يان كهسَيك لهاليهن بريارهكان ياساو
سهپَينراوه باَالوه  دهسةآلتي چهندكهسَيكي
جؤرَيك بههيچ ياسادانان  ده سةآلتي  كه
وَالته له كه نهبوه بايهخهي ئهو ئهوان بؤ

ههيهتي. و ههيبوه ديموكراتيه كاندا

سيستهمي كه  كاتَيكدا له  ــهوهش ئ
(بارتمي) ياساناس بهوتهي ، پارلهماني 
بنهماي  كه حوكمإانيه «سيستهمَيكي :

ياسادانان دهسةآلتي ههردو يهكسانبوني
مهسهلهي  كه  بهجؤرَيكه إاپهإاندن  و
ــاري ــاروب ك سياسي هه َلسوإاندني
نَيوان تــه واوي هاوكاري زادهي گشتي
ئهويش دهوَلهته، سهرؤكي و پهرلهمان
لهبهردهم بهرپرس وهزارهتـــي  له رَيي

پهرلهماندا»(١٠)
بإيارانهي وردبونهوهيهك لهو ياسا و
لهاليه ن ١٩٩٢ـ٢٠٠٢دا ساَالني ماوه ي له
كراون پهسند كوردستانهوه پهرله ماني
سهربهخؤيي ئاستي كه ده ريــدهخــات
لهئاست پهرلهمان بإيارداني تواناي  و
باَالدهستي بهجؤرَيك راپهإاندندا دهزگاي
پَيوه پهرلهماني  پهراوَيزبوني و حزبهكان
چاودَيريكي ههر بَلَين دهتوانين كه دياره

بكات. پَي ههستي دهتوانَي سهرپَييي
پهرلهمان ياساي بإيارو (٢٩٦) لهكؤي
توَيژينهوهكه ماندا ١٠ساَلي لهماوه ي كه

١٧٨ بريارو ١١٨ ياسا)،  ) په سهند كراون
بهوكَيشانهوهيه پهيوهست  زؤربهيان
دهكهن چاره سهر كارگَيإي گرفتَيكي كه
له جؤرَيك ههن بإيار و ياسا كهم  و
و سياسي دهزگاي لهگهَل روبهإوبونهوه

لهخؤبگرن. راپهإاندندا
برياروياساكان له  ههركام  راسته
بإيارو قاَلبي له  پيويستيان مهسهلهيهكي 
ده زگاي نغرؤبوني بهَالم داإشتوه، ياسادا
كارگَيريهكاندا وردهكاريه له ياسادانان
گهورهكاني كَيشه پهرلهمان كردوه واي
دهسهَالتي رَيكخستنهوهي  بودجهو  وهك
راپه راندن دهزگاي له پرسينهوه و سياسي
و بهغدا و ههرَيم نَيوان كَيشهكاني و
له كــورد كَيشهي و  ــَي دراوس وَالتاني 
په نابهراني كَيشهكاني  ترو پارچهكاني
نهبينَي. خؤي سهرهكي ئهركي وهك كورد
پهرلهماني دهبينين شَيوهيه  بــهم
هــهبــونــي ــان، ســـــهره إاي ــت ــوردس ك
كارهكاني بؤ ياسايي چــوارچــَيــوهي 
زهمينهي لهئارادابوني ســـهرهإاي  و 
پيادهكردني بؤ لهبار كارگَيإي و سياسي
ئهو لهئاست نهيتوانيوه دهسهَالتهكاني،
كوردستان خهَلكي كه  بَي مَيژوييهدا ئهركه
بزانين گهر بهتايبهت دهكهن چاوهإَيي
ديموكراسي ــي  ــان وَالت ســهرجــهم لــه  
بههؤي ياسادانان دهزگاي تهنها دونيادا
هاوَالتيان و دَيــت پَيك ههَلبژاردنه وه 

رؤَليان ههبَي. دهتوانن لهپَيكهاتهيهكدا
راپهراندن و  دادوهري دهزگاكاني 
كه سهكانيان ترهوه ميكانيزمي  لهرَيگاي
رؤَلَيكي هاوَالتيان و ده كرَيت ديــاري
لةدهستنيشانكردني ههيه  ناراستهخؤيان

كهسايهتيهكانيدا..
١٢-١٣ بؤ ل

لَيپَيچينهوه ــهي ــهل ــه س م

ــ ــدن ــهران راپ له دهسةآلتي

جهرگهي دهكهوَيته  ــ بَيگومان

كارهكانيدهسةآلتيياسادانانهوه

لَيپرسينهوهيه ئه و بهبَي چونكه

ياسادانان ـــاي دهزگ ـــي رؤَل

دهبَيت ره نگ كه م بهتهواوي

قورساييهي ئهو ئهنجومهن  و

ههيبَي لهكؤمهَلدا  له پَيويسته 

دهوترَيت ئهوهي  «ههمو نايمَينَي:

سياسي بهدهسةآلتي سهبارهت

مل كهدهبَي ئهوهوه لهبارهي  و

ياساييانهي ئيلتزامه بهو بدات

به ودهبَي سهرشاني دهكهونه

بكات، بهجَييان جَي شَيوه باشترين

بهجَييان كهجَي  نيه بهومانايه 

شَيوه يهي ئهو بههه مان دهكات

لهبهرامبهر دهيكات ئاسايي تاكي

ئاساييدا ياساي
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دإهيي   بابهکر
      

پَيشهكي
لهاليهن عيراقهوه كوهيت داگيركردني 
و عيراق لهناوخؤي تازه ي ههلومهرجَيكي
يهكَيك لهئاكامه كايهوه. ناوچهكهدا هَينايه 
كوهيت داگيركردني سهرهكيهكاني
و عيراق سهربازي هَيزي تَيكشكاني
كوردستاني گهلي جهماوه ري راپهإيني

حكومهتي  هَيزهكاني كه بو  ١٩٩١ ساَلي
ده سةآلتي و راماَلي له كوردستان عيراقي
له به عس داگيركهري له رژَيمي سياسيي

سهندهوه. كوردستاندا
ههوَليدا حكومهت لهبهرامبهردا،
دهرچوني بؤ سهربازي  كــاردانــهوه ي 
لههَيرشي كهخؤي  ههبَي  كوردستان له
بينيهوهو «كؤإهو»ي و ئاسمانيدا زهميني
كؤإه بةآلم  هَينا. خؤيدا بهدواي كوردي 
خه َلكي مليؤني لهكؤچي بو بريتي كه  و
پهنابردن و سنورهكان بؤ كوردستان
له بو جؤريك و دراوسَيكان وَالته بؤ
بَيوينهي دهستهجهمعي نارهزايهتي
سهرنجي بَيهاوتا شيوهيهكي به ميللي،
كاردانهوه يهكي راكيشاو جيهاني ميدياي
كه هَينا خؤيدا لهگهَل گهوره ي وا سياسي
لهسهر مَيژويي زؤري سياسي و مؤركي

دانا. عيراق و كورد چارهنوسي
وهك گــهورهكــانــي ئــه وه بــو وَالتـــه

 PROVID) پرؤژهي بهريتانيا و ئهمريكا
راگهياند  يان ئارام) COMFURT ناوچهي
حكومه ت دهســتــي كــرد كارَيكيان  و 
هؤي وبه ببهستن ٣٦وه هَيَلي لهسهروي
جؤرَيك نهفإين»هوه  «بازنهي برياري 
گهلي بؤ پاراستن  چهتري و ئاسايش  له

بكهن. دابين كوردستان
ناوهندي حكومهتي  كاتدا ههمان  له
سياسي و  ياسايي كاردانهوه ي كهوته 
ئه و گرنگتريني مهترسيدار. هه نگاوي  و
حكومهت ساته دا و  ئان لهو  بريارانه ي
ســهرجــهم وه ريــگــرتــن كــَيــشــانــهوهي
بو حكومهت ئيدارهكاني  فهرمانگهو
له جــؤرَيــك بهمهش و له كوردستان
كه خوَلقاند وَالتدا له كارگَيإي» «بؤشايي
مهيدانيه كاني لَيپرسراوه و حزب دهبوا
و بَين تهنگيهوه  به  كوردستاني  به رهي 
گوزه راني خهَلك و ژيان له بيريكي خَيرا
لهبارهوه گونجاوي  بإياري بكهنهوهو 

بكهن. پهسهند
حزبوهَيزهكاني«بهرهيكوردستاني»
دهسةآلتي  (١٩٩٢ ) مَيژويييهدا مهودا له و
كوردستان (DEFACTO)ي واقع ئهمري 
ــهي زؤرب ئهمريكاش هَيزهكاني بــون.
كؤنترؤَل وَالتــي  باشوري  ناوچهكاني 
كورستاني»، «بهرهي هؤيهوه بهم كردبو
كارگَيري و سياسي ئه ركيكي  وهك ههم
وهك هــهم و سهرشاني كهوتبوه  كه 
ده يانويست خهَلك كؤمه َالني كه خواستَيك
بكهن، رابهرايهتيان كوردستانيهكان هيزه

به دهركردني  ههَلسا ١٩٩٢/٤/٨ دا لهرؤژي
هــه َلــبــژاردنــي (١)ي   ـــاره ژم يــاســاي
بهم و كوردستان نيشتيماني ئهنجومه ني
بؤ ياسايي و سياسي زهمينهيهكي كارهي
اليهنَيكي وهك خؤي ههَلوهشاندنهوهي
ترهوه اليهكي له و  راگهياند  ياسادانهر
لهكوردستاندا نوَيي قؤناغَيكي  دهسپَيكي

دا  ــــه١٩٩٢/٥/١٩  ل كه  ئـــاراوه هَينايه
نيشتيماني ئهنجومهني بهههَلبژاردني
بهرزو ئاستَيكي  گهيشته  كوردستان
ياسادانان دهزگاي  يهكهمين و  مَيژويي
كوردا مَيژوي له مؤديرن  شيوهي به

پيكهات.
خؤيهوه لهشوَيني ئهنجومهنيش
و سياسي دؤخي  ئهوهندهي هه وَليدا،
پيبدات، ــواري  ب كوردستان له حزبي
ژيان بهرهو ياسامهندكردني وَالت ئاقاري
گشتي، ئارامي  و سهقامگيري و بهرَيت 
پَيكهَينهرهكاني ئهندامه لَيكدانهوهيه ي بهو
كوردستاندا له كردبو دركيان ئهنجومهن
ئامانجهوه ههمان سؤنگهي له بخهمَلينَي.
تري ياساي  كؤمهَلَيك ئهنجومهن كه  بو

له: بون بريتي  گرينگترينيان كه راگه ياند

ــهري راب ههَلبژاردني ياساي ـــ
ياساي و كورد رزگاريخوازي بزوتنهوه ي
ههرَيم حكومه تي كابينهي يهكه م پَيكهَيناني

فيدراَلي  يهكَيتي راگهياندني ١٩٩٢/٧/٥ و له
.١٩٩٢/١٠/١٤ له

كوردستان پهرلهماني  جــؤره  به و
بو ناچار ئاَلؤزدا، سياسي  لهپرؤسه ي
وَالتَيك ياسايي بيناكردني بداته دهست
ديموكراتي بهشَيوهيهكي كهپَيشتر
و فهرمانگه ــو، ــهكــراب ن حكومإاني 
حكومهتَيكي ژَيرسايهي له كارمهندهكاني
بهكاري فرچكيان ديكتاتؤردا تؤتاليتاري
دو وَالتَيك كه گرتبو، إؤتينهوه و ئيداري 
له مرؤڤهكاني ناوچهيي زهبهالحي شهإي
و روحي پاشهكشهي بهره و بنهوه و بَيخ
پؤليس هيزي  ياساو و  دهولهت له  ترس
ههموي  راوهدونابو....ئهوانه  سهرباز و
سياسي نزمي ئاستي وشياري سهرباري
له گهَل بهپَيوانه هاوَالتياندا كؤي ناو له

ناوچهكه. تري گهالني
شيكردنهوهو باسه  ئــهم  ئامانجي
دامهزراندني چؤنيهتي بؤ ههَلسهنگاندنه
مَيژوي له  ياسادانان ده زگاي يهكهمين
ههلومهرجَيكي له  كــورددا هاوچهرخي
وهك يهكهم ناوچهييدا و ئاَلؤزي سياسي
حوكمراني كاري بؤ مؤدَيرن ئهنجومهني
گه لي كوردستاندا. ژياني ديموكراتيك له و
و كه موكوإي ئهو ده رخستني هه روهها
پهرلهماندا لهدايكبوني لهگهَل كه گرفتانهيه
چاالكبوني له بون  رَيگر و  بون ئاوَيته
و ميللي دهزگايهكي  وهك په رلهمان
كاتدا بهرچاوخستني له ههمان سهربهخؤ.
تهنگژه له كوردستانه پهرلهماني إؤلي
له تيشكدانه ناوخؤييهكانداو و سياسي
بؤ دهزگاكه ئيجابيانهي ههَلوَيستي ههندَي

دهستهبهركردني

ياسا. سهروهري  و ئاسايش
پَيكهاتوه دوباس له شيكردنهوهيه ئهم
داخوازَيكدا چهند له  خؤي  ههرباسهي  و

دهبينَيتهوه.
ياسايي بنه ماي له  باس  يه كهم باسي
پَيكهاتني ئهنجومهنينيشتيماني كوردستان
دو دابهشكراوه بؤ باسهش ئهم دهكات و

سهرهكي. داخوازي
ئهنجومهني پهيكه ري يهكهم: داخوازي

عيراق. كوردستاني ههرَيمي نيشتيماني
بؤ تهرخانكراوه دوهم: داخــوازي
ئهنجومهني دهسهَالتهكاني  و تايبهتمهندي

كوردستان. ههرَيمي  نيشتيماني 
ياساداناني ـــي رؤَل دوهم باسي
كوردستان ههرَيمي نيشتيماني ئهنجومهني
دو بؤ بوه دابهش ئهميش كه  بيردَينَيته وه
كراوه تهرخان  يهكهم داخوازي  داخواز. 
ياسا لهو ژمارهيهك بيرهَينانهوهي بؤ
-١٩٩٢ ساَالني  مهوداي له  بإيارانهي و

دهرچون. لهپهرلهمانهوه دا ٢٠٠٢
هه َلسهنگاندني له  باس دوهم داخوازي
كوردستان ههرَيمي نيشتيماني ئهنجومهني
لق. بؤ سَي و ئه مهش دابهش بوه دهكات

باشهكاني اليهنه  له  باس يهكه م لقي
دهكات. نيشتيماني ئهنجومهني

ئهو بؤ ــراوه ك تهرخان دوهم  لقي
نيشتيماني ئهنجومه ني  له إهخنانهي 

گيراوه.
ئهنجام چهند گهيشتوينهته كؤتاييدا له
چاكسازي  بؤ إاسپاردهيهك پيشنيازو و
نيشتيماني  ئهنجومهني پهرهپَيداني و
ياساييهكاني بنه ما روي له كوردستان
و دهسه َالتهكاني و  ئهرك  و پَيكهاته و 

كارهكاني. إپهراندني چؤنيهتي

(١)
دامهزراندني ياسايي بناغهي

كوردستان نيشتيماني ئهنجومه ني

ئهنجومهني پَيكهاتهي ئهلف:
كوردستان نيشتيماني

كوردستان نيشتيماني ئهنجومهني
له ياسادانان  تري دهزگايهكي ههر وهك 
كه پَيكهاتوه جؤرَيك به دنيادا، ئاستي
ئهو لهگهَل بگونجَي كاركردني ميكانيزمي

لهپَيناويدا دامهزراوه. مهبهستهي كه
پَيي به جيهان والتاني زؤريــنــهي 
ئهو عورفي، يان نوسراو دهستورَيكي
ــاي دهزگ كه  چه سپاندوه بنهمايهيان
ــرازه ــام ئ سهرهكيترين ــان ــاســادان ي
بههؤي بتوانن  كه هاوَالتيانهوه بهدهست
ساَليكي چهند ماوه ي له ههَلبژاردنهوه ي
دهوري، شــَيــوازي به و  ديــاريــكــراودا
بنَيرن بؤ خؤياني ههَلبژاردهي نوَينهراني
بإياري  دروستكردني له بهشداري و

بكهن. سياسيدا
تاقه ئَيران ئيسالمي كؤماري رهنگه
پهرلهمانهوه سهروي له كه بَيت وَالت
باَالدهستي چاودَيرو  تري دهزگايهكي 
(١) پاسه وان». « شوراي ناوي به ههبَيت

ئه نجومهن ناوخؤي په يإهوي  بهپَيي
(گفتوگؤي   ١٩٩٢/٦/١٠) ــهرؤژي ل كه 
 ١٦ و   ١٥ رؤژهكاني) كــراوهو سهر له 
ههبوه  درَيــژه ي مانگ ههمان (ي  ١٧ و
ــراوه،(٢) ك پهسه ن رؤژدا  دوايين له و 
كردوه دياري بؤخؤي ئهركي كؤمهَلَيك
گهلي باَالكاني بهرژهوهندييه له گهَل كه
ههوَل ئهنجومه ن و تهبان كوردستاندا
جَي خؤيدا كاركردني لهرَيإهوهي  ئهدات

بكات. بهجَييان
ــبــژاردنــي هــهَل ــاســاي ــا ي ــه روه ه ه
كه كوردستان نيشتيماني ئهنجومهني
بهره ي لهاليهن ١٩٩٢)دا /٤/٨ لهرؤژي(
بهشَيوازَيكي ده ركــراوه كوردستانيهوه
روندهكاتهوه ئهنجومه ن پَيكهاتهي رونتر

دهكات. دياري ئهركهكانيشي و
ناوخؤي ــإهوهي ــهي پ ئهگهر ــه  وات
ياساي دواي دومانگ كه  ئهنجومهن
ههيكهلي پهسهندكراوه  هــه َلــبــژاردن 
سهرؤك ئهركي  و پهرلهمان  ناوخؤي 
دهكات دياري ئهنجومهن  ئهنداماني   و
كارهكان بهرَيوهچوني ــوازي شــَي  و 
«يــاســاي ــهوا ئ ـــات، دهك ده ستنيشان
دياريكراوتر شيوهيه كي  به ههَلبژاردن» 
رون ئهنجومهن پَيكهاتهي سهرجهم

دهكات. پَيناسهي و دهكاته وه
ههَلبژاردن» «ياساي يهكه مي مادهي
(لهساَلي ئهنجومهن ئه نداماني ژمارهي

دهَلـَي: و دهكات دياري  دا) ١٩٩٢
كوردستاني  نيشتيماني ئهنجومهني )
له كه  پَيكدَيت ئهندامَيك كؤمهَله له  عيراق

بؤ  لهسهر بناغهي كهمتر نهبن ١٠٠ كه س
نوَينهرَيك). كه س ههزار سي ههر

لهساَالني مادهيه  ئــهم ههرچهنده
بناغهي بــةآلم هه مواركراوه، ــردا دوات
لهمادهي ئهنجومهن  ژمارهي پَيكهاتهي 
له نابَي كه  ــراوه ك ــاري دي يه كهمه وه

كهمتربَي. ١٠٠كهس
كه كراوه دوهمدا ئهوه دياري لهمادهي
دهنگداني بهشَيوهي ئهنجومهن ههَلبژاردني

راستهوخؤ ده بَي. و و نهَيني گشتي
ئهوهيه ماده يهش ئهم  كردهيي واتاي
بَي گشتي دهبَي هاوَالتيان دهنگداني كه
له بهدهر  هاوَالتيان،  سهرجهم دهبَي  واتا
پَيگهي و زمان ئاين و نه تهوه و رهگهزو
و خوَيندهواري و ملكايهتي و چينايهتي

بدهن.(٣) دهنگ بتوانن نهخوَيندهواري
خواست بهپَيي  خه َلك واته بَي: نهَيني 
بخهنه دهنـــگ ــان خــؤي سه ليقهي  و 
لهژَير نهك دهنگدانهوه سندوقهكاني

هَيزهسياسيهكاندا. زهبري
وهك ــــه وات ـــَي، ـــؤب ـــه وخ ـــت راس
كهسهرهتا نهبَي ئهمريكا ههَلبژاردنه كاني
گروپَيك به ــهدهن ئ ــگ دهن هاوَالتيان
بؤ بدهن دهنگ ئهوان كه تر لهدهنگدهري

كؤنگرَيس. كانديدهكاني
هه َلبژاردن» «ياساي تري مادهكاني

دهكهنهوه. رونتر ئهنجومهن پَيكهاتهي
پَيكهاتهي ــؤش ــاوخ ن ــإهوي ــه ي پ

* ســاَل ده كــارنــامهي و كــوردســتــان پــهرلــهمــانــي

كوردستان  پهرلهماني  

سياسي لهپرؤسهيي

دهست بو ناچار  ئاَلؤزدا، 

ياسايي بيناكردني بداته

كهپَيشتر ـــك ـــَي وَالت

ديموكراتي بهشَيوهيه كي

نــهكــرابــو، حكومإاني

كارمه ندهكاني و فهرمانگه

حكومهتَيكي ژَيرسايهي له

ديكتاتؤردا تؤتاليتاري 

ئيداري بهكاري فرچكيان

وَالتَيك گرتبو، إؤتينهوه و

زهبهالحي شهإي دو كه

بَيخ له مرؤڤهكاني ناوچه يي

پاشهكشهي  به رهو بنهوه و

دهولهت له ترس و روحي

و پؤليس هيزي ياساو و

سهربازراوهدونابو....ئهوانه

نزمي سهرباري  ههموي 

سياسي وشياري ئاستي

هاوَالتياندا كؤي  ناو له

گهالني لهگهَل بهپَيوانه

ناوچهكه تري

برياروياساكان لــه  ــام ــهرك ه راســتــه  

ياسادا بإيارو قاَلبي  له پيويستيان مهسهلهيهكي 

له ياسادانان دهزگاي نغرؤبوني بهَالم داإشتوه،

كردوه پهرلهمان واي وردهكاريه كارگَيريهكاندا

رَيكخستنه وهي بودجهو وهك  گهورهكاني كَيشه

دهزگاي له پرسينهوه و سياسي دهسهَالتي

و بهغدا و ههرَيم نَيوان كَيشهكاني و راپهراندن

پارچهكاني له كورد كَيشهي و دراوسَي وَالتاني

ئهركي وهك كورد په نابهراني كَيشهكاني ترو

نهبينَي. خؤي سهرهكي

كوردستان، پهرلهماني دهبينين  شَيوه يه بهم

بؤ ياسايي چوارچَيوهي ههبوني ــهرهإاي س

زهمينهي لهئارادابوني سهرهإاي كارهكاني و

پيادهكردني بؤ لهبار كارگَيإي و سياسي

ئهركه ئهو له ئاست نه يتوانيوه دهسهَالتهكاني،

چاوهإَيي كوردستان  خهَلكي  كه  بَي مَيژوييهدا 

وَالتاني له سهرجهم بزانين بهتايبهت گهر دهكهن

ياسادانان دهزگاي  تهنها دونيادا ديموكراسي 

هاوَالتيان و دَيت پَيك هه َلبژاردنهوه  بههؤي

ههبَي رؤَليان لهپَيكهاتهيهكدا دهتوانن
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ساَلي  (١٠) مــاوهي له كه  وتارهيه  ســهدان
ناره زايهتي دهربريني بؤ ئهنجومهندا، تهمهني
كؤمه لگاي دژ به پيكهَيناني و بيكاري له خهَلك
ئاسايشي «كاتَي نوسراوه: فه رمانبهر له پر
مه ترسيهوهو دهكــهوَيــتــه ــهس ك ســـه دان 
كؤمهَلگاوه كارو و ژيان په راوَيزي دهخرَيته
وهَيمني ئاسايش پاراستني باسكردني ئيدي

هه يه؟....» مانايهكي چ هاوَالتيان
بهره ي نَيوان چارهنوسي دياريكردني .:-٧
چؤنيهتي داإشتني ــمو، رژَي كوردستانيو 
مهركهزيو حكومهتي لهنَيوان پهيوهندي

له داهاتودا. كوردي ئهزموني
بهره ي حزبهكاني گشتي شَيوه يهكي به
نه يانتواني پَيكهَينا، پهرلهمانيان كه  كوردستاني
حكومهتي و كورد گهلي  نَيوان  پهيوهندي 
و نَيودهولهتي ئاستَيكي ببهنه نــاوهنــدي
كَيشهيهكي وهك  ههميشه كــورد  كَيشهي
 ٢٠٠٢ ١٩٩٢ـ مايهوه. ساَالني ناوخؤيي عيراقي
كهحكومهتيبهعستيايدالهسهركاربو،جؤرَيك
كوردستان په يوهندي  به سهر باَلـي لهئارامي 

)دا   ١٩٩٦/٨/٣١) له  بةآلم كَيشابو ناوهندا  و
قؤناغَيكي پارتي چوه نَيوان يهكَيتي و كهشهإي
پهنا كرد ديموكرات لهپارتي واي ــرهوه ، ت
پهيوهنديه ئهو ناوهندي بهرَيت و بؤحكومهتي
ناوهنديدا حكومهتي و پارتي لهنَيوان مؤلهقهي
رؤَلي كرد واي ئه مهش و ببوژَينَيتهوه ههبو
ببَيته چارهنوسيهشدا مهسهله لهم پهرلهمان

إاستهقينه. سهرزهنشتي و گلهيي جَيگاي
كوردستان پهرله ماني سه رؤكي راسته
بهحزبهكهي لهوبارهيهوه خؤي ههَلوَيستي
لهشهإي بهعس  لهبه شداركردني راگهياندو 
لهگشتدا بةآلم ــإي، دهرب بَيزاري  ناوخؤدا
پَيوهر نابَيته تاقه كهسَيك ههَلوَيستي
كهههموان وَالت گرنگي دهزگايهكي بؤ
و ياسايي ئهركه لهئاست بون چاوهإَيي
بؤ چارهسهريان بَي و چارهنوسسازهكاندا

بكات. پَيشنيار
هاوَالتيدا ههفتهنامهي )له ئه حمهد (سهالح
«بؤشايييهكاني گوتاري ناونيشاني وتاريكي به
مهسه لهي به  سه بارهت ــوردي  ك سياسي
رههه ندَيكي چهند نوسيوه ــوك» ــه رك ك

دهكاتهوه: رون ناوهند كوردو پهيوهنديهكاني 
حزبه  سياسه تي ئاستي سهر له بَيگومان »
و سَلكردنهوهو شهرم به گشتي، كورديهكان
مهسهلهي له ههيه  ئاشكرا خؤدزينهوهيهكي 
ئهو تَيكراي گهوره كه كهركوك....يهكهم ههَلهي
شوَينگهي له بو گواستنهوه كهوتن.. تَيي هَيزانه
كؤلونيال وَالتهكهي كه ههقَيكهوه خــاوهن
سهرقاَلي كه سازشكه رَيك شوَينگهي بؤ كراوه
لهو كورده چهندَيتي  ههبوني گفتوگؤكردني 

(٢٠) ناوچانهدا»...

(٣)
راسپاردهو و ئهنجام كؤتايي:

پيشنيارهكان

ئهنجام يهكهم:
جياوازييهكي زؤرههيهلهنَيوانرؤشنبيراني
پهرلهمان بهرؤَلي سهبارهت كوردستاندا
بهشَيك سياسيدا. ژياني  لهياسامهندكردني 
دهكهن لهوه قسه ده نوسرَين ديدگايانهي لهو
«ئيستبدادي له  جؤرَيك ههبوني كهبهحوكمي 
نوخبهي لهناو ديكتاتؤري مهيلي و خؤرهةآلتي »
كه پهرلهمان دهزگاي ئهستهمه دهسةآلتدا،
مامهَله بتوانَي شارستانيه  و بَيچهك دهزگايهكي
دهوَلهمهند بكات كه دهزگاي إپهإاندندا لهگهَل
بؤ نمونهش دهستإؤيشتوتره.  و  پإچهك  و
بؤ ئاماژه  ته نها كهلَيرهدا زؤرن نوسراوانه ئهو
پهرلهمان پَيش دامه زراندني كه دهكهين وتارَيك
ئهم نوسهري نوسهر(كه تيايدا و نوسراوه
حزبَيكي كردوه چاوهإَيي توَيژينهوهيهشه)
ويستي له رَيــز (ي .ن.ك) وهك ــه ورهي  گ
سزا ئهندامهكاني و  بگرَي پهرلهمان  و خهَلك
ياسا سه روه ري بههانهيهك هيچ به و نهدات

نهشكَينَي.(٢١)
نوَيي كوردستاني (١٤)ي لهژماره نوسهر
 ٩ و  مانگ سَي واته  ) دا،  ١٩٩٢/٢/١٠ رؤژي
له پهرله مان يهكهمين دامهزراني پَيش رؤژ
كودهتاي لهچؤنيهتي باسي كورددا) مَيژوي
لهساَلي پهرلهمان به دژ كــردوه (ناپليؤن)

كؤتايي وتارهكهيدا نوسيويهتي : له ١٧٩٩و
و زه حمهتكَيش و به گشتي كورد گهلي »
كه ئهوهن چاوهرَيي بهتايبه تي چهوساوهكاني
كوردبهسهرپهرلهماندا (مؤرا)يهكي  نهدرَي  رَيگا
ياداشتهكاني بكات كارَيك و بقريشكَينَي
(ناپليؤن)ي زهماني لهوجؤرهي نهإهي ژيانيان
يهكَيتي كؤنگره ي ئايا ببَيته وه،  دوباره تيادا
نوَينهراني دهكات كارَيك كوردستان نيشتيماني
لهگيانيان ههرهشه (مؤرا)كان شمشَيري گهل

؟» نه كات
ئهو دهريخست ناوخؤ شهإي ههَلبهت
بؤنهإاندنيعه سكهريهكان پَيشبينيهيسه رهوه
خؤي وه ك نزيكهي په رلهمانتارهكاندا بهسه ر
پهنجهرهي دهرگا و و لهپهرلهماندا دوباره بؤوه
دهزگاي داخراو پهرلهمانتاران لهسهر پهرلهمان
و بَياليهني له دريژ بؤماوهيهكي  ياسادانان

كهوت. ياسادانان
بزانين كه  بير دهخاتهوه ئهوهمان ئهمهش 
چاالكيهكانيدا لهكارو په رلهمان ههرچهنده
بةآلم ههن، زؤري شكستي سهركهوتن و
خودي ئهوهيه كه لهسهر نيگهراني ههرهگهوره
ههبون به رَيگا كوردستان سياسيهكاني  حزبه
چاالك ياساداناني ده زگايهكي خؤقايمكردني و

نادهن.
دهكرَي ئَيمه توَيژينهوهي ئهنجامهكاني
كؤي و بكرَيتهوه  كــورت خاَلَيكدا له چهند

به رجهستهبكرَي. تيايدا ديدگاكان
ــ  ١٩٩٢ـ  لهماوهي  كوردستان پهرلهماني ١ـ
پهسهند بإيار ياساو (٢٩٦) توانيويهتي ٢٠٠٢
گونجاو ياسايي بناغهيه كي ههوَليداوه و بكات

بكات. كوردستان دهستهبهر دؤخي بؤ
لهكاتي بإيارانه ياسا و ئهو زؤربهي ٢ــ
بَالوكراونهتهوه رهسميدا لهرؤژنامهي  خؤيدا
ههندَيكيان و  كراون بهجَي جَي زؤربهيان   و

بونيان نهبوه. بهجَي ئيمكاني جَي
پؤزهتيڤي  بهگشتي  رؤَلَيكي  پهرلهمان   
كؤمهَلَيك راسته گَيإاوه. ــدا وَالت لهدؤخي
كؤي بةآلم ههن  لهپهرلهمان گازنده و  گلهيي
حزبانهي ئهو پاَل  بدرَيته دهشَي گلهييانه  ئهو
ساماني ســـهروهت و ههبوني كه بههؤي
ناوخؤ هةآليسَينن شهإي زياترهوه توانيويانه

فهرزبكه ن. پهرلهماندا بهسهر ههژمون و
لهههمانكاتداپهرلهمانكؤمهَلَيككهموكوإي
ده كرَي بةآلم پَيدا) ئاماژهمان (وهك ههبون
رهفتاري به رهنجامي وهك كهموكوإيه كان
ئيرادهي كؤنترؤلي كه  سهيربكرَي  ئهوانه
و پهرلهمان نهك كارنامهي ئهكرد پهرلهمانيان

كؤنكرَيت. بهشَيوهيهكي پهرلهمانتارهكان
كه  ــن ــي دهزان ـــهوه ش ئ ــا  ــه روه ه ه ٤ـ 
«تاقانه»و حاَلهتَيكي  كوردستان پهرلهماني 
كهلهناو بهئهندازهيهك «ئيستيسنائي»يه،
وَينهي ناوچهكهدا  حكومهتهكاني و  گهالن
ديراسهكردني كه ــات دهك وا  ئهمهش نيه.
تايبهتهدا لهوبارودؤخه  كوردستان پهرلهماني 
گهشهي و دروستبوه كه تيايدا ههَلبسهنگَينرَي
ملمالنَيي و تايبهتي كَيشهي دوچاري و كردوه

بؤته وه.(٢٢) پَيكهَينهرهكاني حزبه
ئهنجامي  له كوردستان  پهرلهماني  -٥
و كوردستان گهلي نه پساوهي خه باتي
و له كوردستان بهغداد كشانهوهي حكومهتي
(ئهمريكا، دهوَلهتي  نَيو سياسهتي ههلومهرجي 

كايهوه. هاته فهإهنساو....هتد) بهريتانيا،
ئاكامي  له كوردستان پهرله ماني -٦
إاستهوخؤ و نهَيني  گشتي ههَلبژاردني 

دامهزرا.
٧-بنچينهيياساييدامهزراندنيپهرلهماني 
(١)ي ياساي ژماره بؤ كوردستان دهگهإَيتهوه
لهاليهن بهرهي كوردستانيهوه  كه ،١٩٩٢ ساَلي
دواتر دهريكردو واقع ئه مري وهكو دهسهَالتي
كردو پهسندي پَيكهاتني دواي پهرلهمان

پَيدا. شهرعيهتي
يهكهم ــان كــوردســت پــه رلــه مــانــي   -٨
مهدهني و شهرعي  و ياسايي  ــهزراوه ي  دام
نوَيي و كؤن مَيژوي ههمو له ههَلبژَيردراوه

كوردستاندا.
٩-لهإوي ياساييهوه،پهرلهماني كوردستان
جَيگه ي دهسهَالتهكانيدا ليژنهو پَيكهاتهو له
بهرامبهر له كرداردا له  بهَالم باشه ، نرخاندني
ده ستوهرداني و جَيبهجَيكردن دهسهَالتي

إهخنهيه. و تَيبيني جَيگه ي حيزبيدا
له  ــورهوه ــت ده س نهبوني به هؤي   -١٠
«ياساي به  كوردستان په رلهماني  ههرَيمدا
ئهركهكاني و كارو دهسهَالت دامهزراو ئاسايي»
ياسايي گهوره ي  كهلَينَيكي  ئهمهش ، دياريكرا،
بهجَيهَيشت كاروباري دهوَلهتدا إَيگخستني له
توَيژينهوهيه، ئه م نوسيني ساتهوهختي تا كه

! دهستوره بَي حكومهتهكهي و ههرَيم
به  پهيوهنددارهكان ياسا پَيي به  -١١
دهزگاكهي سَي كاروباره كاني إَيكخستن
سيستمي ــؤري  ج هــهرَيــمــهوه، حكومه تي 
كوردستاندا، هه رَيمي له فهرمانإهوايي
دهسهَالتي پإاكتيكدا  له بهَالم يه، پهرلهماني 
و هــهرَيــم (سهرؤكايهتي جَيبهجَيكردن
كه باَالدهستترن، ـــران) وهزي ئه نجومهني
پَيوهره به پَيي تَيبينييه جَيگهي إهخنهو ئهمهش

جيهان. وديموكراسيهكاني دهستوري
پهرلهمان ديموكراسيدا، جيهاني له -١٢
دهبَيت دهستبه كاربوني و ههَلبژاردن پاش
إؤَل بنهمايه ئهو لهسهر و گهل نوَينهري به
لهبهر كوردستان، پهرلهماني  بهَالم  دهبينَيت،
حكوميه دهزگا ئهو ببَيته نهيتواني هؤ، زؤر
پَيچه وانهوه، به و نهتهوهييه و نيشتيماني
حيزبه سهركردهي دهستي ئامرازي به بو
جار زؤر و كوردستان دهستإؤيشتوهكاني
نهيتوانيوه نوَينهرايهتيإاستهقينهي جهماوهري
حيزبه زؤربهي  تهنانهت بنكردايهتي فراواني 
بكات. سه رهكيهكانيش ليسته وخاوهن بنهرهتي
له  نهبون سهركهوتو  حيزبهكان  -١٣
كه پهرلهمان، بؤ شياو كهساني كانديدكردني
ئهداي لهسهر خراپي إهنگدانهوهي  ئهمهش

ههبو. پهرله مان
ههرَيمي  خهرماني لهئهزموني -١٤

ياساو سهروهري چهمكهكاني كوردستاندا،
پلهبهندي و دهسهَالتهكان  جياكردنهوه ي 
پياده نهكراو  إهچاو پَيويست وهكو ياساكان 

نهكران.
ههَلبژاردني  ئهزموني  لهيهكهمين  -١٥
سهرهكيهكان إكابهره اليهنه پهرلهماندا، 
ئاكامي له إَيــزيــان پ.د.ك) ـــ (ي .ن.ك
إَيكهوتني به دواتر  و نهگرت ههَلبژاردنه كان 
كؤتاييان پهنجا به  پهنجا نَيوانيان  سياسي
لهو ناوخؤدا إَيز له شهإي و سهرهنجام پَيهَينا

نهگيرا. إَيكهوتنهش
بوني  وَيإاي كوردستان، ئهزموني -١٦
مؤدَيلَيكي سهرئهنجام پؤزهتيڤ، اليهني
بهرههم كاراي دامودهزگايي فهرمانإه وايي

نههَيناوه.
١٧-بونيدامودهزگاكانيحكومهتيهه رَيمي 
له كوإيهكانيه وه، كه مو بهههمو كوردستان،
فهرمي ناسنامهيه كي فهرميهوه و ياسايي إوي
ههرَيمي  بؤ ياسايي سنورداري كهسَيتيهكي و
ئاستي نَيوخؤيي له سهر و گهلهكهي كوردستان
زوربهي  كردوه، دهستهبهر ده وَلهتي  نَيو و
حكومهتهوه ئه و إَيگهي  له  جيهان وَالتاني
حكومهتي دهكرد، كوردستاندا لهگه َل مامهَلهيان
وَالتَيكي چهند له نوَينه رايهتي خؤي ههرَيميش

دامهزراند. گهورهدا

پَيشنيارهكان راسپاردهو دوهم:
لهچهند ئهنجامگرتن و توَيژينهوه واي
ئهنجومهني چاالكي پَيكهاته و اليهنَيكي
له تايبه تمهنديه كاني و كوردستان نيشتيماني
پَيشنيارَيك چهند ياساكاندا، و بإيار دهركردني
ئه نجومهني پَيشخستني  و  چاككردن بؤ
بهو رو دهخهينه كوردستان  نيشتيماني
لهوَالتي ياسادانان  دهزگــاي تاكه ئومَيدهي
چاالكيهوه پهإي بهو خؤي  رؤَلي  بتوانَي ئَيمهدا
لهاليهن بإيارانهي  و بهَلَين  ئهو بگَيإَيتو
دراون به خه َلك كه سايهتيهكانهوه و ئهنجومهن

بكرَين. جَيبهجَي
دهستورَيك بَالوكردنهوهي و  دانان ١ـ
بهشَيوهيهكي كه كوردستان ههرَيمي بؤ
مافه سهرجهم دارَيژرابَيتو ديموكراسيانه
كوردستاني خهَلكي مهدهنيهكاني و سياسي

لهخؤگرتبَي.
لهاليهن ههرَيم بؤ (دهستور) داناني به
سياسي دؤخي كوردستانهوه، پهرلهماني
وَالتهكهمانچهندههنگاوَيكبهرهوپَيشدهچَيت
كاريگهري كاربإتر بهشَيوهيهكي دهتوانَي  و
و دادوهري و إاپهراندن ده زگاي بخاتهسهر
قورساييه بهپَيي ئهو ياسايي سياسي و بايهخي
ههيانه. دنيا پهرلهمانه كاني سه رجهم كه دهبَيت
ناوخؤيي پهيإهوي ههمواركردني ٢ــ
سياسي دؤخي كهله گهَل به جؤرَيك پهرلهمان
و بگونجَي دنيادا و كوردستان ئَيستاي
كه پهرله مانتارهكان بؤ خؤشبكات رَيگا
لهگفتوگؤكاني ديموكراتيانه بهشَيوازَيكي
پَيويستيان كاتي  و بكه ن بهشداري پهرلهماندا
«تؤمارنهكردني وهك سزاي  و بدرَيتَي ئهوه بؤ
گفتوگؤيپهرلهمانتار»له دهستوريئهنجومهندا

نهمَينَي.
حزبي  كاري و حزب دهستكؤتاكردني ٣ـ
لهناوپهرلهمانتارهكاندا رهها بهشَيوهيهكي
پهرلهمان هه يمهنهي و  كهههيبهت بهجؤرَيك
حزبه و خؤي ئاسايي سهرئاقاري بچَيته 
لهخهَلكي ژمارهيه ك نوَينهري كه سياسيهكان
ئهنجومهن لهسهر كاريگهري نهتوانن وَالتن
و چارهنوسي ژيان ناو يان ده ستبخهنه  دابنَين
ئهنجومهن كه كوردستانهوه خهَلكي كؤي

دهكات. نوَينهرايهتيان
دهستوري  دادگايهكي دامهزراندني ٤ـ
دهزگاكاني نَيوان كَيشهكاني كه لهههرَيم
دادوهري) ـ كابينه ـ  (په رلهمان حكومهت

.(٢٣) بكاتهوه يهكاليي
به  كار دابهشكردني ياساكردني به ــ  ٥
واته پهرلهمانتارانهوه. لهاليهن جوگرافيا پَيي 
بؤ دهربكات ياسايهك بهرهسمي  پهرلهمان
لهسهرجهم پهرلهمانتارهكان  دابهشكردني 
دابينكردني و كوردستان شارؤچكهكاني شارو
بؤيان پهيوهندي تري ئامرازهكاني ئؤفيس و
لهگهَل بتوانن راستهوخؤ ميللهت نوَينهراني تا
كَيشهكانيان و بگرن پهيوهندي هاوَالتياندا
كه ههرلهوكاتهدا واتــه بكهن. چــاره ســهر
لهرَيگاي كوردستان نيشتيماني ئهنجومهني 
بؤ ــبــژاردنــي هــهَل ـــــراو)هوه داخ (ليستي  
باَلهخانهي لهچوارچَيوهي دهشَي ئهنجامدراوه
ئؤفيسي ژماره يه ك و دهرچَيت و پهرلهمان
مهبه ستهي بهو بكاتهوه لهشارهكاندا گهوره
خواست له گوَي تيايدا سهعاتَيك چهند ههفتانه

بگيرَي . خهَلك گرفتهكاني و
ههَلبژاردني  سيستمي به كاركردن -٦

رههايي. به  و كراوه  ليستي  به  و إَيژهيي 
له پَيويستيكاني بهشَيك باسه وهك ئهم (*)
پيشكهش بهكالؤريؤس بروانامهي وهرگرتني
سليماني زانكؤي رامياري  ياساو  كؤليژي به
ليرهدا كراوه. قبوَل باش» «زؤر پلهي به كراوهو

بالوكراوهتهوه. كورتكراوهكهي

پهراوَيزهكان
اساسي  حقوق الدين مدني: جالل سيد د. (١)
چاپ چهارم/ جلد ايران. جمهوري اسالمي در

١٣٦٦. تهران . سروش
رستانهي ئهم دهقي كتَيبهدا لهم نوسهر
شوراي رؤَلي  ئَيمهدا كؤمهَلگاي  له نوسيوه»
بنه ماكاني له (واته  باَالتره له وهش پاسهوان

دهستور).
سيستمي «ريزبهندي  نوسيويه ههروهها
دنيا وَالتاني ههمو لهگهَل ئَيمه حكومهتي

ل٩. جياوازه»
دانيشتنهكاني  ــاري ك بــه رنــامــهي ٢ـ 
عيراق: ـ كوردستان نيشتيماني ئهنجومهني
چاپخانهي يــهكــهم: چاپي يــهكــهم:  به شي  

.(٢٠٠٢) ههولَير. رؤشنبيري
دموكراسي  درسهاي ـ بشيريه حسين ٣ـ

 ١٣٨٠ ـ تهران نشر نگاه معاصر ـ همه ـ براي
.(١٠٨ (ل ـ

كوردستاني  نيشتيماني ئهنجومهني ٤ـ
يهكهم:  بهرگي  ١٩٩٢ ـ / پرؤتؤكؤله كان عيراق/
ـ وهزارهتي پهروهرده يهكهم: چاپخانهي چاپي

.(٢٠٦ (ل ١٩٩٧ههولَير
والقرارات القوانني من اجنازات الس خالصه  ٥ـ
االول: اجللد .٢٠٠٢/٦/٤ ١٩٩٢/٦/٤ لغايه  من لفتره 

اربيل .٢٠٠٢ االولي  الگبعه 
ئهنجومهني  ههَلبژاردني ياساي ٦ـ

(١٩٩٢) كوردستان نيشتماني
نيشتماني  ئه نجومهني ناوخؤي پهيإهوي ٧ـ

.(١٩٩٢) كوردستان:
السلگه  تقييد مشكله  كرمي: حمه  روف زانا ٨ـ
للطباعة حمدي  موئسسه  بالقانون: السياسيه 
(ل ـ السليمانيه \السليمانيه (٢٠٠٩) والنشر:

.(٢٨٥
جياكردنهوهو  مصطفى ئهمين له تيف د. ٩ـ
سهنتهري دهســــةآلت. ي يه كپارچهيي
سلَيماني / كوردستان ستراتيجي لَيكؤَلينه وهي

.(٢٠٠٨)
.(١٩٩ (ل ـ سهرچاوه ههمان ١٠ـ

به  سهبارهت  زياتر زانياري بؤ  (١١)
ئاسايشي سهر له ناوخؤ شهإي كاريگهري 
دهزگاكاني و دام و كوردستان  نهتهوهيي
كاريگهري خاني: سامان بإوانه: حكومهت
نهتهوهيي ئاسايشي لهسهر ناوخؤ شهري
 . ٧ ١٩٩٥ ژ نوَي » رَيبازي » گؤڤاري / كورد

ههولير
.(٧ (ل يهكهم به رگي پرؤتؤكؤله كان: ١٢ـ

مهكتهبي  ـ شههيد پهرلهماني لَيزان: ١٣ـ
ـ يهكهم چاپي ـ لَيكؤَلينهوه باسو ناوهندي

١٩٩٥ (ل ١٤٨). ـ برايهتي چاپخانهي
١٤ـپارتيديموكراتيكوردستانـمه كتهبي 
عيراق كوردستاني  ناوخؤي شهإي سياسي 
ـ بهرپرسياره  لَيي كَي پَيكردو دهستي چؤن
چاپي ـ يهكه م بهرگي ـ توَيژينهوه سهنته ري

١٩٩٧ ( ل ٨٣). ـ ههولَير ـ يه كهم
ـ بهعس پاشماوهي  رسوَل: ربَيبين ١٥ـ

(ل ٢). ٢٠٠٢/٥/٦ ـ ـ (٧١) ژماره ـ «هاوَالتي»
خهون خانه قا دؤَلي سهمهد: مسته فا ١٦ـ
(٧١) ژماره ـ ـ «هاوَالتي» دهبينن  بهكاره باوه

(ل ٣). ٢٠٠٢/٥/٦ ـ
پؤستهو بهرَيوبهرايهتي هاوَالتيهك: ١٧ـ
ـ كاردهكات پهيژه بهيهك كهركوك گه ياندني

(ل ٤). ٢٠٠٢/٧/٨ ـ (٨٠) ژماره «هاوَالتي»
ـ (٨٠) ــاره  ژم «هــاوَالتــي»:  تايتَلي ١٨ـ 

.٢٠٠٢/٧/٨
وهك مرؤڤ شهرهفي: شَيخ ئيدريس ١٩ـ
.٢٠٠٢/٩/٢٣ ـ (٩١) ـ ژماره «هاوَالتي» ـ ئامراز

.(٥ (ل
گوتاري  بؤشاييهكاني ئهحمهد: سةآلح ٢٠ـ
بهمهسه لهي ســهبــارهت ــوردي ك سياسي  
 ٢٠٠٣/٩/٢ ـ (٨٨) ژماره «هاوَالتي» كهركوك ـ

.(٦ (ل ـ
حتديد معايير الدين: محي  عمر واحد ٢١ـ
علي  تطبيقية  دراســة الدستورية/ القواعد
تشريعاتالسالوطنىلكوردستان العراق(١٩٩٢ 
(B) بهشي سلَيماني زانكؤي گؤڤاري ـ (١٩٩٦ ـ
سلَيماني  ٢٠٠٣ـ ـ يهكهم كانوني  ـ ـ ژماره (١٢)

.(١٢٨ (ل ـ
ـ مــؤرا قريشكهي ــي: دإهي بابةكر ٢٢ـ 

 ١٩٩٢/٢/١٠ ـ (١٤) ژماره كوردستاني نوَي ـ
(ل٥). ـ

ههمان الــديــن: محي عمر ــد واح ٢٣ـ 
.(١٦٦ (ل پَيشو سهرچاوهي

لهنَيوان ههيه زؤر  جياوازييهكي

سهبارهت كوردستاندا رؤشنبيراني 

لهياسامه ندكردني پهرلهمان بهرؤَلي

لهو بهشَيك سياسيدا. ژيــانــي 

لهوه قسه دهنوسرَين  ديدگايانهي 

ههبوني جؤرَيك بهحوكمي دهكهن كه

مهيلي و خؤرهةآلتي» «ئيستبدادي له

دهسةآلتدا، نوخبهي لهناو ديكتاتؤري

كه پهرلهمان ــاي دهزگ ئه سته مه

بتوانَي بَيچهك و شارستانيه دهزگايهكي

إپهإاندندا دهزگاي له گهَل مامهَله

و پإچه ك و دهوَلهمهند كه بكات

دهستإؤيشتوتره.
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ئهنجومهني ياساداناني رؤَلي ب:
ساَالني له كوردستان نيشتيماني

دا ٢٠٠٢ -١٩٩٢ 
ساَالني  له ئهنجومهن بأيارهكاني ياساو

٢٠٠٢ -١٩٩٢

ياساو  لهو ههندَيك خواره وه ليسته ي  ئهم
ماوهي له ئه نجومهنهوه اليهن له كه بريارانهن
بإياريان ئيمه  تويژينهوهكهي بؤ دياريكراو 

پهسهندكراون. يان لَيدراوه
سهرلهنوَيچاپكردنهوهيبإياروياساكان
كهنيشان مهبهستهيه بهو توَيژينهوهيهدا لهم
يهكهمين ههَلسوراوي و چاالكي إادهي بدرَي
ئاستَيكدا چ له كوردستان ياساداناني دهزگاي
داكؤكيانهي ياخود إهخنه ئه و زهمينه ي بوهو
بهرچاو تردا شوَيني له ياخود توَيژينه وهيه لهم

برهخسَي. رونتر باشترو دهكهون
لهم ــهك ــاردهي دي ــهر ه پَيش ئـــه وه ي
خؤيدا الي به  توَيژهري سه رنجي ليسته يهدا
ساَلي له سهرانسهري كه  ئهوهيه راكَيشاوه
ناوخؤ  شهإي  گهرمبوني  ساَلي  كه  ١٩٩٥ دا
پهرلهمانه وه لةاليهن بريارَيك هيچ بوه
كه كراوه تاقه يهك ياسا پهسه ن دهرنهچووه و
درَيژكردنه وهي به  هه بوه پهيوهندي  ئهويش
ئهنجومهن. خودي ههَلبژاردنهوهي ماوهي
بناغهي سهرچاوهو بوه به پهيوهنديدار واته
ئهمهش و كوردستاندا له  سياسي شهرعيهتي 
ناكؤكي و شه ر كه  ده كاتهوه ساغ بؤ ئهوهمان
مهترسيدار ئهندازهيهكي  چ تا چهكداري
مهدهنيهكان دهزگا چاالكي مانهوهو له كار
وهك ياسادانان دهزگاي و گشتي به دهكه ن
به مهدهنيهكان دامهزراوه كرؤكي جهوههرو

تايبهتي.(١١)
رؤَلي دهربــارهي راستي زؤر ليستهكه 
له كوردستاندا ياسايي و و سياسي كارگَيري
دهخاتهبهرچاو كهدهشَيوهك سهرچاوهيهكي

وهربگيرَي. لَي سودي مَيژوييش
كهمي هؤي به بريارهكان ياساو (لَيرهدا
دهتوانَي خوَينهر و نهكراونهته وه چاپ شوَين

بكه ون) دهستي پهرلهماندا سايتي له

(٢)
نيشتيماني ئهنجومهني ههلَسهنگاندني

كوردستان.
ئهنجومهني باشهكاني اليه نه يهكهم:

كوردستان. نيشتيماني 

كانهبي (حهسهن پهرلهمانتار ههروهك
رؤژي كؤبونهوهي  يهكهمين له بَلباس)
ئهركو  وتويهتي، پهرلهماندا ي  ١٩٩٢/٦/٤
نيشتيماني لهئهنجومه ني چاوهإوانيه كان
ههردو اليهني بونو زؤر كوردستان ئَيجگار
خهَلك كؤمةآلني سياسيو سهرؤكايهتي
دهويست ئهنجومهن له ئهوهيان ئاست بهيهك
خواستهكانيان: هَينانهدي بؤ چهترَيك ببَيته كه
ببَيته دهزگاكه دهيويست حزبي  رابهرايهتي
سهرجهم گردكردنهوهي بؤ بارهگايه ك
له كوردستان سياسيهكاني  توَيژو  چينو
و حوكمران سياسي دهسهالتي دهوري
هه مانكاتدا خوازياري له  كؤمهالني خهَلكيش
ياسادانان دهزگاي سهنگهري كه ئهوهبون
خواسته سياسي سهرجهم ببَيته وهديهَينهري
سهرؤكي  ئابوريه كانيان. و كؤمهاليهتي و
رؤژي كؤبونهوهي لهيهكه مين ئهنجومهن

رايگهياند: ١٩٩٢/٦/٤دا
سهرشانمان كهوتؤته ئهركهي «ئــهو
بــهوردي دهبــَي دژواره ، قــورسو يه كجار
دهبَي بهَينين،  بهجَيي بدهينَي و سهرنجي 
و ئه نفال و كيمياباران رؤژاني كه  وابكهين
و شَيواندن كارهساتي و بهكؤمهَل گؤإي
گهلهكهمان نهتهوهيي سياسي سإينهوهي

نهبنه وه...» دوباره
دابين گهلهكهمان مافهكاني ده بـــَي 
دور سهربهرزانهو ئارامو ژيانَيكي بكهين...
و برايهتي و ئاشتي  بژين... لهدهردهسهري 
كوردستان اليهكي ههمو يهكساني تهبايي و
ئاوهدانكردنهوه و له خؤشي رو بگرَيتهوهو

بكهين.(١٢)
لهماوهي كوردستان پهرلهماني دياره
زؤر  ژمارهيهكي دا  ١٩٩٢-٢٠٠٢ ساَالني
كهدهكرَي كردوه  پهسه ند بإياري  ياساو
لهئاقاري دابنرَين إاستهقينه ههوَلَيكي وهك
بَلباس كانةبي حسن بــهرَيــز وته كاني
دان دهشــَي وه خؤيدا، جڤيني  له يهكهمين
چاالكبوني ههرچهنده كه بــه وهدابــنــرَي
ئهو دهساَلهدا لهماوهي پهرلهماني كوردستان
گهلي پَيويستيه كاني  و خواست لهئاست 
و مانهوه خودي بةآلم نهبوه، كوردستاندا 
ده زگايهكي وهك پهرلهمان بوني بهردهوام

لهكاتي وهرگرتني  ههَلوَيست وه ياسادانان 
و براكوژي بهشهإي دژ ناوخؤدا شهإي
مانگرتنيپهرلهمانتارهكاني،ئهوهدهسه لمَينَيت
بؤ ههوَلداني  سهرباري دهزگايه ئهم كه 
گونجاو، پَيويستو بإياري ياساو دارشتني
ههَلوَيستي ههستيارهكاندا ناسك و لهكاته
كؤي لهقازانجي پؤزهتيڤي سياسيانهو
بَيوچاني ههوَلي و نواندنهوه كورد ميللهتي
حزبَينهيهي گياني حزب بَي لهو دور كه داوه
تَيوهي ناوپهرلهمان پَيكهَينهرهكاني اليهنه

گالبون.(١٣)
ليژنهي لهرَيگاي پهرلهمان لهوانهش، جگه
جؤراوجؤرهكانيهوه (وهك ليژنهيرؤشنبيري
ليژنهي ياسايي، ليژنهي  پهيوه نديهكان،  و
پهيوهنديهكاني بوه كؤششدا  له پهروهرده)
دراوسَيكاني دؤست و به وَالته كورد گهلي
پتهو بناغهيهكي و  بكات  قايم ــوردهوه ك
پتهو ياساي بوه ئه وهدا هه وَلي له دابرَيژَي،
دابنَي مهسهالنه سهرجهم ئهو بؤ تَيروته سهل
و ياسايي  ليژنه ي بهردهست دهخرَينه كه 
قورس گرفته و زانست و پهروهرده لهئاست
نهبَي. كؤمهَلگاشدا بَيباك گهورهكاني تري و

له شهإي كه  هَينانهوهيه بير شاياني
داگيركراو كوردستان پهرلهماني  ناوخؤدا
ــي ــان ــارهك ك ــؤ مـــاوه يـــه ك نــهيــتــوانــي ب
ئانو لهو پهرلهمان سهرؤكي  رابپهإَينَي.
إَيي له  راشكاوي هه َلوَيستَيكي ساتهدا
دهكــرَي كه راگهياندوه به ياننامهيهكهوه
بهگرينكترين مَيژويي بهَلگهنامهيهكي وهك
دژ پهرلهمانهوه اليهن  له دابنرَي  هه َلوَيست
پهرهگراف چهند لَيرهدا ئَيمه ناوخؤ. بهشهإي
دهگوازينهوه پإبايهخه  بهياننامه  وبهندَيكلهو
و باش ههَلوَيستي دهربإي لهوهي جگه كه 
بهرجهسته تيايدا پهرلهمان ياساخوازانهي
ــرَي دهك سياسيش بهيانَيكي وهك بــوه،
نيازهكاني ههَلوَيستگيري  و  نرخاندن بؤ
له واته ئهودهم (كه پهرلهمان  سهرؤكايهتي
نامق  جهوههر بهرَيز بهدهست  ١٩٩٤/٧/٢٥

بكرَي.. تؤمار بوه) سالمهوه 
هاتوه:. لهبهيانهكهدا

هؤكارانهي ئهو واته  ــ ئهمانه «ههمو
هؤي وچهند ــ باسكراون لهبه يانهكهدا پَيشتر
ئاياري لهسهرهتاي ئهوتؤيان  شهإَيكي تر
ئهزموني  و قهواره  كه بهرپاكرد دا  ١٩٩٤
خسته دهسكهوته كانيان و ديموكراتي
راي الي ئَيمه ي گهلي إَيزي و مهترسيهوه

شَيواند..» جيهان گشتي
«ئهو هاتوه: لهبهيانهكهدا هــه روههــا
كردو پَي باوه إي ئَيمه گهلي كه پهرلهمانهي
حوزهيران ئاياري خه مناكهكاني روداوه
لهكاريان خست.. و چاالكي سه ر كرده كاريان

دهكات: دياري جؤره به م خؤي ههَلوَيستي
و ناوخؤ شــهري تاوانباركردني  -١
چهكداري هَيزي بهر پهنابردنه و حهرامكردني

زهنگ... و زه برو وتيژي توند و
دهست الدانو ئهو تاوانباركردني -٢
بهرامبهر دهرچونانهي لهرَيگا و درَيــژي

كراوه. گيانيان موَلك و ماف و و هاوَالتيان
لهبنهإهتي  دهرچون تاوانباركردني -٣
سهربهستي و فرهحزبي و ديموكراتي
و خؤپيشاندان و مانگرتن و رادهربإين

دواكهوتن.. تاوانباركردني راونان و
كردنه  دهستدرَيژي تاوانباركردني -٤
ناو نارهسميهكاني  رهسمي و دهسگا سهر 
و كهل بردني  و دهستبهسهراگرتن ههرَيم. 

پهلهكانيان.
ئهو بهپَيي اليهنهكان ههمو دهبــَي  -٥
و پهيمان و جيهاني  لهجاري  بنه إهتانه ي 
مافي رَيزي هاتوه جيهاندا پهيماننامهكاني

بگرن. مرؤڤ
جياكردنهوهي  لهبنهرهتي رَيزگرتن -٦
لهخؤ دورخستنهوهيان و دهسةآلت ههرسَي
حزبي دهستوهرداني و بهسهرداسهپاندن

كورسي.(١٤) بَي ناوخؤ شهإي
په رلهماني سه رؤكايهتي جــؤره به م
ــهورهي گ هــهره لهته نگژهي  كوردستان
خؤي ههَلوَيستي  سياسيهكاندا حزبه نَيوان
ياسا ســه روه ري و پاراستن به سه باره ت
پَيي تردا بإگهي لهچهندين دهكاتهوهو دوباره 

دادهگرَيتهوه. لهسهر
و ـــؤإان گ هــيــواي  ــر، ت بــه واتــايــه كــي 
لهناو كوردستاني كؤمهَلگاي چاككردني
جَيگير بههَيز كوردستاندا پهرله ماني دهزگاي 
كردوه تَيدا كاري لوابَي  بؤي  هَيندهي بوهو
ههوليداوه  تريشدا مهسهله كاني كؤي له و
ئهگهر بگَيإَيت، رؤَلَيك  و نهبَي  كپ دهنگي
سهرهتا ــرَي دهك ههبوبَي كه موكوإيهك
دواي ئنجا حزبهكان ههژموني بؤ بيگَيإينهوه
بكرَي. چاالكي پهرلهمان و لهرؤَل ئهوه باس

ئهنجومهني له سهر رهخنهكان دووهم:
كوردستان. نيشتيماني 

ئهنجومهني ــي رؤَل بؤههَلسهنگاندني
دهساَلي لهماوهي  كوردستان نيشتيماني 
(١٩٩٢ـ٢٠٠٢)داودهرخستني كهموكوإيهكاني 
كه بهرنامهيهي ئهو بؤ  بگهرَيينهوه  پَيويسته
سهرؤكي وه لهزاري  خؤي دانابو بؤ ئهنجومهن
لهناوهؤَلي (١٩٩٢/٤/٦)دا لهرؤژي ئهنجومهن 
پهرلهمانتاردا (١٠٥) له بهردهم و  پهرلهمان

خوَيندراوهتهوه.
كؤبونهوه لــهو ئهنجومهن سه رؤكي

ئهَلـَي: مَيژوييهدا
بارودؤخه  لهم ناسكهدا، قؤناغه «لهم  
هيممهتان چاوهإواني  گهلهكهمان ئاَلؤزهدا،

پيرؤزانه: ئهركه ئهم ئهنجامداني بؤ ئهكات
بناغهكاني  داإشتنهوه ي  و پإكردنهوه  ١ـ

كورده واري. كؤمهَلگهي ياسايي ژياني
كوردستان ئابوري باري بوژاندنهوهي ٢ـ
ژياني گيروگرفتهكاني چاره سهركردني  و

خهَلك...
ئيدارات دامهزراندني و رَيكخستن ٣ـ
پَيداويستيهكاني كهرهستهو دابينكردني  و

پَيويست. وهكو كاركردن
و وئاسايش ئهمن كردني دابين ٤ـ
كوردستان. سنورهكاني ئهمني  كؤنتإؤَلكردني
و كؤمهك كردني دابين و پهيداكردن ٥ـ
گهلهكهمان... بؤ دهرهوه پشتگيري و هاوكاري
گهشهپَيداني  و ئــاوه دانــكــردنــه وه ٦ـ 
و كاَل و كشت پهرهپَيداني  لهرَيي  كوردستان

پيشه سازيهوه. و بوژانهوه
گفتوگؤي  چارهنوسي دياركردني ٧ـ
دارشتني و، رژَيم و كوردستاني به رهي نَيوان
مهركهزي پهيوهندي نَيوان حكومهتي چؤنيهتي

ئهزموني كوردي لهداهاتودا. و
و گرفت گيرو چــاره ســهركــردنــي ٨ـ 

گهلهكهمان. ديكهي كَيشهكاني
تَيإامانه و  سهرنج جَيي ئه وهي ههَلبهته 
بإگهيهي  (٨) ئهو پهرلهمان كهسهرؤكي ئهوهيه
تهنها كه كردون دهستنيشان چهشنَيك به
بهجَي بكرَين. جَي هه َلبژاردندا لهخولي يهكهمي

.! دا (١٩٩٢ ـ ١٩٩٦) نَيوان له ماوهي واته
ئهو بهپَيي دهكــرَي لَيرهوه ههر كه واته 
دياريكردوه پهرلهمان سهرؤكي ريزبهنديهي 
كوردستان لهماوهي ئاخؤ پهرلهماني يپرسين
ساَل)توانيويهتي  چوار ته نها نهك ) ساَلدا (١٠)
ئهو ده خوازَيت په رلهمان سهرؤكي وهك
لهبهردهم كه بكات بهجَيي جَي بهرنامهيهي

خوَيندويهتهوه؟ پهرلهماندا
بهرنامهيه ئهو ههَلسهنگاندني شيكردنهوهو
ئهدائي لهسه ر رهخنهكان كه دهريئهخات
يان دورن لهراستيه وه  رادهيه ك چ تا پهرلهمان

نزيكن.
بناغهكاني داإشتنهوهي و پإكردنهوه :-١

كورده واري. كؤمهَلگاي  سياسي  ژياني
ههرَيمي لهحكومهتي  رهخنه گهورهترين
چهمكي فراوانهكهي  (بهواته كوردستان 
دادوهري) پهرلهمان، كابينه،  «حكومهت»واته
توَيژينهوهكهي  مهبهستي دهساَلي لهماوهي چ
و بوه ئهوه  دواتريشدا له ساَالني چ ئَيمه و
بناغهي نهيتوانيوه  پهرلهمانه ئهم كه ئهوهيه 

دابرَيژَي. لهوَالتدا ياسايي ژيانَيكي
ئهنجومهن سهرؤكي خودي  بهوتهي واته
ژياني «بناغهكاني بكات كارَيك نهيتوانيوه
ئهو بهپَيي كــوردهواري» كؤمهَلگهي ياسايي 
بنَي بنيات ياساييانه ديموكراسي و رَيوشوَينه
پهيإهو و ياسامهندهكاندا ديموكرات لهوَالته كه

دهكرَي.
و و رؤشنبيران زؤر له توَيژهران بهشَيكي
بهرچاو ژماره يه كي تهنانهت و خوَيندهواران
باوهإهن ئهو لهسهر بيانيش لهچاودَيراني
لهئاست كوردستان ههرَيمي پهرلهماني كه
ملمالنَي ئهو نهيتوانيوه و نهبوه ئهركهكانيدا
به بو كهپَيويست پَيشهوه  بهرَيته  ياساييه 

دابگرَي. لهسهر پَيي توندي
پهرلهمان، ئهداي رهخنهكردني بؤ نمونهش
گازندانهيه كه گهورهيهي رهخنهو ئهو قهباره
و دهكرَين چاپ ئازاده كاندا و ئههلي لهرؤژنامه
و كهموكوإي پهرلهمان هه ريهكهيان بهجؤرَيك
نهيتوانيوه كه إوهوه  لهو دهرئهخات حكومهت
سه روهر كوردستاندا له ياسامهندي ياساو

بكات.
وتاري دَيإَيك له چهند نمونه لَيرهدا وهك
رهسول) (ريبين نوسيني بهعس) (پاشماوه ي
ئيستاش تا كوردستاندا «له دهنوسينهوه:
ئهو ســـه رهإاي  حزبايهتي ته سكي بيري
و زاَل ههر ناويهتهوه كه كارهساتهي هه مو
كه خهَلكَيك هؤشي هزرو سهر به باَالدهسته

بهرپرسيارَيتيدان(١٥) پايهي پلهو له

كوردستان بوژاندنهوهي باري ئابوري :-٢
ژياني گرفتهكاني گيرو چاره سهركردني  و

خهَلك:
ههره خاَله لهم كوردستان پهرلهماني
كه تؤمهتباره بــهوه گرنگه شدا بنهإه تيو
ئابوري بوژاندنهوهي مهسهلهي  نهيتوانيوه
گرفتهكاني گيرو بخات و به اليهكدا كوردستان

بكات. چاره  خهَلك ژياني 
له وهوه بَيگومان ئهوهش سه رهكي هؤكاري
نهيتوانيوه پهرلهمان كه گرتوه سهرچاوهي
جَيبهجَيكردن دهزگاي كؤنترؤَلي و ههژمون
بكات كهسايهتي كارَيك و البه رَي خؤي  لهسهر
دهزگاي پهرلهمان وهك سهرهكيترين توانايي  و

ببَي. بهرجهسته لهوَالتدا حوكمراني
كاتَي پهرلهماننهتوانَيبودجهيههرَيم، چله
بهدهست ناوخؤييهكانهوه لهداهاته ئهوبهشه ي
هاوكاري وَالتاني بههؤي چ ئهوبهشهي و دَيت
شهفاف بهشَيوهيهكي  دهبــَي، دابين تــرهوه
دهربهَينَي، حكومهت دهزگــاي له بندهستي
و ئاوهدانكردنهوه لهبواري ناتوانَي بَيگومان
رهمزي وهك وَالتدا گرفتهكاني چارهكردني

بكرَي. ته ماشا ياساسهروهري و ئاوهداني
كوردستان پهرلهماني تر، بهواتايه كي
پإبايهخهكهي و سهرهكي هــهره له كاره
بودجهيه ئاشكراكردني و كهزانين خؤيدا
دهزگاي ملكهچي و كهمتهرخهم بهئهندازهيهك
بتوانَي كهچاوهإَينهكراوه بوه جَيبهجَيكردن
بوژانهوهي و كوردستان لهئاوهدانكردنه وهي
رؤَلَيكي خه َلكدا گرفتهكاني و ئابوريهكه ي

ههبَي. چارهنوسي
دهيان رابردودا ساَالني لهماوهي ئاشكرايه
پهرلهمان بهرؤَلي سهبارهت رؤشنبير سهدان  و
خؤيان ديدگاي دا ئابوري لهبواري حكومهت  و
حكومهتي كهمو كوإييهكاني به رچاو، خستؤته
بؤههموان پهرلهمانيشهوه) (به كوردييان
خهَلك متمانه ي وايكردوه  ئهمهش دركاندوه،
لهكهمي ئابوريدا لهئاستي  پهرلهمان بهرؤَلي
لهزؤري رو بهرؤژ رؤژ رهخنهكان و بدات

بكهن.
ده خهينه رهخنانه ئهو بؤ نمونهيهك لَيرهدا
بهإؤَلي دژ لهرؤژنامهكاندا  كه  چاو پَيش
ده گرَيتهوه) په رلهمانيش (كــه حكومهت

بَالوكراونهتهوه.
ده بينن» خهون به كارهباوه خانهقا «دؤلي
كه «هاوَالتي»يه  ههفتهنامهي راپؤرتَيكي ناوي
خؤيان قسهكاني خانهقا دؤلي خهَلكي  لهوَيدا
«خهَلكي هاوَالتيهكدهَلَي: لهوراپؤرتهدا دهكهن.
پرؤژهيهك كه  دا بريارمان به تَيكرا گوندهكهمان
له داواكارم جا  بكهين.... دروست  بؤخؤمان
چونكه بدات يارمهتيمان كه هه رَيم حكومهتي

نهدارين.(١٦) خهَلكَيكي ههژارو ئَيمه
ئيدارات دامهزراندني و رَيكخستن :-٣
پَيداويستيهكاني و كهرهسته دابينكرني  و

پَيويست. وهكو كاركردن
يهكجار رؤَلَيكي كوردستان پهرلهماني
كهميلهرَيكخستنودامهزراندنيفهرمانگه كاندا
رؤژنامهكان بهرچاوي توندو رهخنهي اوه. گيرَِ
لهئاقاري بهگشتي دهرهوهش ميدياي  و
له ئيدارهكاني گهندهَلي وايه پَييان كه ئهوهيه
وهك چَلهپؤپهو گهيشتؤته دا ههرَيم حكومه تي

لَيهاتوه. شَيرپهنجه ي
ئهنجومهني بوه ئهوه  ميللهت چاوهإواني
سهر بخاته تــهواو گوشارَيكي  نيشتيماني
دهزگاي جَيبهجَيكردن بؤدروستكردني جؤرَيك
فهرمانگهكاني ههوَلبدات و شهفافيهت له
متمانهي و خؤشهويستي جَيي ببه نه دهوَلهت
قؤناغهدا لهو لهكوردستان ئهوهي بةآلم خهَلك.
ههر نهك حكومهت ئيداراتي  ئهوهيه  باسكراوه
نهبونهشوَيني خزمهتگوزاريوپَيشكه شكردني
بهَلكو هاوَالتيان، كارگَيإيهكاني پَيداويستيه
و حكومهت دادؤشيني بؤ  جَيگايهك بونهته
و گهندهَلي. ميللهت ساماني و ههَللؤشيني پاره
پهرلهماني خاَلي الوازترين ئاشكرايه
حكومهتدا فهرمانگهكاني له كوردستان
خاَلي فهرمانگهكان چونكه ده بينَيتهوه خؤي
لهو و هاوَالتيانن و حكومه ت بهريهككهوتني
فهرمانگهيهكدا كه موكوإيله  بوني  سؤنگهيهوه
سيستمي كؤي  له كوإي  بهكهمو راستهوخؤ

دادهنرَي. حكومهت
دهكرَي كه زؤرن نمونه  باره يهشهوه  لهم
گه ياندني پؤستهو (بهرَيوهبهرايهتي راپؤرتي
وهك دهكــات) كار په يژه يهك به كه ركوك 

بهَينينهوه. نمونه
بهرَيوهبهرايهتيه ئهم  سهرنجه «جَيگاي
كرَيكارهكاني و  پهيژهيه يهك تهنها  خاوهني

(١٧) سيانه...»
و كؤنترؤَلكردني كردني ئاسايش دابين :-٤

كوردستان. سنورهكاني
كه  (٢٠٠٢ تا   ١٩٩٢) ساَالني ئاشكرايه 

سنورهكاني ئَيمهيه توَيژينهوهكهي مهيداني
مَيژويي مهودايه كي لهههر زياد كوردستان
به جا ســهر. كــراوهتــه  ده ستدرَيژيان تر 
بههؤي يان بوبَيت ناوخؤوه  شهإي هؤي
نهكراوهكاني لغاو ــه وَالت ههَلسوكهوتي

بوبَي. كوردستانهوه دراوسَيي
ههوَلداني سهرهإاي  بَيت، چؤني  ههرچي
بؤ شــهردا لهكاتي  كوردستان  په رلهماني 
سه ربهخؤو لهههَلوَيستي جؤرَيك نواندني
ببَيته نهيتواني لهكؤدا ههرگيز بَياليهنانه
دوايهوه له  كهميللهت وا بَياليهني ئامرازَيكي
حزبه پهنجهي بخاته  پهنجه بتوانَي  بإوات و

بكات. لهگهَلدا ملمالنَييان گهورهكانهوه و
پهرلهماني ئهندامهكاني  وابهستهبوني 
ـ بَيگومان ـ سياسيهكانه وه به حزبه كوردستان

دادهنرَيت. پهرلهمان خاَلي الوازترين به
ميللهت ماَلي ناو پهرلهمانتارهكاني كاتَيك
به بهَلكو  خؤيان ويژداني بإياري به نهك 
ههَلدهسوإَين، بإياإيسهرويخؤيانلهحزبدا
ئهركَيكي لهئاست بتوانن ناكرَي چــاوهإَي
ئاسايشو دابينكردني  وه ك مهزني مَيژوييو
سهركهوتني سنورهكاندا كؤنتإؤَلكردني 

بكهن. تؤمار بهرچاو
بهحوكمي كــوردســتــان پــه رلــه مــانــي
لهوهرگرتني ئهندامهكاني نهبوني سهربهست
زؤر ئهندازهيهكي تا سياسيدا، بإياإي
لهدهست خؤي  پارسهنگي ناوخؤدا لهشهإي 
پهناگرتن مانگرتنو هه وَلهكاني ههرچهنده دا...
ههَلويستي بهشهإ دژ پهرلهماندا لهناو
تَيوه گالني بةآلم بون، نهتهوهيي و گرنگ
ئهوهي بــواري لهشهإدا  په رلهمانتارهكان 
دهزگا ئهو وهك پهرلهمان كه نههَيَاليهوه
بؤ بانگهشهي كه  بكرَي حساب بَياليهنه

دهكرد.
الوهكي و سهره كي  تايتلي بؤ گهرانهوه 
دهردهخات «هاوَالتي» ئهوهمان بؤ ٨٠ي ژماره
پاراستني له حكومه ت  و پهرله مان  كه
پياههَلوتن و ئافهرين شايستهي سنورهكاندا

نين.
تهموزي ٨ي بهرواري كه ژماره يهدا لهو
دو ناونيشانه  لهسهره ئه م (٨٠ ژ سالي٢٠٠٢ي(

دهخوَينينهوه:
كؤ هيز قه نديل بناري له ك ك پ +»

دهكاتهوه»
ههَله بجه  نــاوچــهي پــهالمــاري  پــاك   +

دهدات.»(١٨)
ئامانجي كه دهبيتهوه رون پَييه بهو
وهديهاتو ئامانجَيكي سنورهكانيش پاراستني
ناچاربكات كابينه نهيتوانيوه  پهرلهمان نهبوهو

سنورهكان. ئاسايشي پاراستني به
كؤمهك و كردني  دابين  كردنو  پهيدا  :-٥
گه له كهمان.. بؤ دهرهوه پشتگيري و هاوكاري
گــازنــدهيــهكــي زؤر ــه م مــه يــدانــهشــدا ل
كهبؤچي ههيه پهرلهمان مشوري بَي لهسهر
ئامرازيپَيويستبؤدامودةزگاكاني نهيتوانيوه
بكات دابين كشتوكاَل تهندروستي پهروهرده و
ههروهها بدات. پيشهسازي بهكهرتي پهره  و
دهزگاكاني پهرلهمانو زؤر ئاراستهي رهخنهي
ههندهران هاوكاريهكاني بؤچي كه كراوه كابينه
لهكاتي دهكرَينو پاتار ساتار گهلهكهمان بؤ

نههاتوه. لـَي دهنگيان پَيويستدا
كوردستان گهشهپَيداني ئاماده كردنو :-٦
بوژاندنهوهي و كشتوكاَل پهرهپَيداني لهإَيي

پيشهسازيهوه.
سالَ  كه (١٨) (٢٠٠٩ (ئاياري تائَيستاش 
كوردستاندا پهرلهماني پَيكهَيناني بهسهر
بهنيوه نيوه كوردستان دَيهاتهكاني تَيدهپهإَيت،

نهكراوهتهوه. ئاوهدان
سهرهكي مهرجي كه  لهوهدانيه  گومان
ههبوني جوگرافيايهك ههر ئــاوهدانــي بؤ 
داإشتني ئهوهشدا لهپاَل ستراتيژيو پالني
نهختينهيه. دابينكردني پَيشكهوتوانهو ياساي
ساَلي  (١٠) لهماوهي كوردستان  پهرلهماني 
پَيشكهش ستراتيژي پالنَيكي (١٩٩٢ـ٢٠٠٢)دا
كهساني اليهني  له  پالنانهي ئهو و نهكردوه
وهالوهي ناونو و بهردهستي خراونهته  ترهوه 
بههؤيبهرژهوهنديحزبهكانيناويهوهبايهخي
چهند لهرَيگهي پهرلهمان ههرچه ند پَينهداون.
و بكات لهكشتوكاَل باس ههوَليدا ياسايهكهوه
كاري بهرنامهي له  دَيهات ئاوهدانكردنهوهي 
كؤي ئهنجامي  گشتدا له بةآلم دابنَي،  خؤيدا
و كشت وكاَل نهبوژانهوهي پهرلهمان كارهكاني
دهتوانَي بَياليهن ههرچاودَيرَيكي بوه و دَيهات
لهناوچهكاني رؤژه  چهند  بهسهفهرَيكي 
كه بنهماي ببينَي  ئهوه گهرميان يان شارباژَيإ
بوهو وَيران كوردستان كشتوكاَلي و ئابوري 
كاربإدا بإياإي ستراتيژي و پالني نهبوني له

ماوهتهوه.(١٩) خؤي وهك
يهكيك لهو ئامراز» ناوي «مرؤڤ وهك
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هةولَير: ئؤفيسى
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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.
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ئةتؤمي بؤمبي ءةك تؤتاليتار حيزبي
سةرزةمينة لةو كةوتةوة،  لةكوَيدا  ءاية،
بوونيادي دةوةستَيت، خؤيدا لةجَيي ذيان
مرؤظةكان دَلنيايي بنةماكاني ــوونء ب
ئابووري، ذَيرخاني ذينطةء هةَلدةتةكَيت.
ئةو كلتووري كؤمةآليةتي، سياسي،
دةبَيت. ئالودة ثيسء جوطرافيية رووبةرة
شكؤمةنديء ســنــووري شوَينةدا لــةو 
بآ ــت، ــدرَي ــن ــةزَي دةب ــرؤظ م ثيرؤزيي 
مافةكاني بةهاكاني بة مرؤظء بة رَيزي
ئاسايشي دادثــةروةريء دةكرَيت، مرؤظ
دةكات، ثاشةكشآ دواوة بؤ كؤمةآليةتي
ديموكراسيء مةدةنييةتء ضةمكةكاني
فرةإةنطيء جــيــاوازيء ثَيكةوةذيانء
خؤيان جةوهةري ماناو لة فرةدةنطي
قةنارة لة دواجاريش دةكرَينةوةء بةتاأل
ئازادي هةناسةي شوَينةدا لةو دةدرَيــن.
ئينسانةكان ئؤتؤنؤمي دةكرَيت، ذةهراوي
سياسي، طةشةي بؤية  داطيردةكرَيت، 
فيكريء زانستي، ئابووري، كؤمةآليةتي،
هةموو تَيزةكاني دةبَيت، ثةروةردةيي ئيفليج
طةشةي تَيزي خزمةت دةخرَينة طةشةثَيدان
يةكةمء دةسةآلتداري باآلي بةرذةوةندي

ناو حيزب. طروثي دةستإؤيشتووي
ماشيني تةنيا ئةتؤمي تؤتاليتاري حيزبي
بةرهةَلستكاراني بة  دذ ستةم جــةورء
اليةنطرانء بةَلكو ناخات، بةطةإ خؤي
تاآلوي حيزبيش هاوكاراني ئةندامانء
حيزبي دةدرَيت. دةرخوارد ستةمكارييان
رؤحء جةستةو تةنيا ئةتؤمي تؤتاليتاري
ئةشكةنجةء خؤي نةياراني سايكؤلؤذياي
سايكؤلؤذياء سيماء بةَلكو نــادات، سزا
هــةوادارانــي مؤراَلي  ــذدانء  ءي ئيرادةو
ئةو بؤ  دةيانطؤإَيت تَيكدةشكَينَيت، خؤشي 
كة عةجيبانةي ناسروشتيية بوونةوةرة
ءاتة طةرةكييةتي، حيزب باآلي سةركردةي
ئةندازةي تا بوونةوةرطةلَيك دروستكردني
سةركزء ـــراوو داخ ــنــةكــراو ضــاوةإوان
سةركردةي فةرماني ذَير طةمارؤدراوي
ئةنداماني بــةرضــاوي بةشَيكي حيزب.
مادييةوة رووي لة حيزب ســـةرةوةي
دابيندةكرَيتء بؤ ثَيداويستييةكانيان
رووي لة ــةآلم ب ــن، دةب دةوَلةمةنديش
هةذارترينء رةمزيءمةعنةويءروحييةوة
كؤمةَلطةي نَيو طروثي بَيسةرمايةترين
روونتر تؤتاليتارن. حيزبي ضإنووكي ذَير
تؤتاليتاري ئةتؤمي حيزبي بدوَيين ئةنداماني
دةذَين، سةختدا دةرووني بارودؤخَيكي لة
ترسدا ضةثؤكي  طوشارء  لةذَير  هةميشة 
بةركةناركردنء لة ترس دةكةن، حيزبايةتي
ثؤستء دابةزاندني لة ترس كردن، تةريك
بَيدةسةآلتكردنء بنكؤَلكردنء لة ترس ثاية،

مفتةكان. ماديية سةرضاوة لَيسةندنةوةي
نَيو زةقـــي جَيطيرء ــي ــةك ــاردةي دي
لة بريتيية تؤتاليتار حيزبي كؤنتَيكستي
ناتةباييء ناكؤكيء شـــاراوةء شــةإي
ئةوةيش حيزب، كاديراني نَيوان ناهارمؤني
يةكديء ثشتي شكاندني مةبةستي بة
بة ضؤَلكردن. بةيةكدي شوَين ثاشقولطرتنء
دةكرَيت بَلَيين ذينطةءماَليحيزبي دَلنياييةوة
ثؤخَلةوات، لة ثإة كايؤس، لة ثإة تؤتاليتار
شثرزةيي، ثإة لة شَلةذانء دذواري، لة ثإة

لَيوانلَيوة ئيرةيي، بَيمتمانةييء لة ثإة
كاراكتةري ــطء دوإدؤن بوونةوةري  لة 
بة بــاوةإي كةس ديو. دوو نمايشكاري
لةسةر هةموو كةس ضاودَيرة نييةء كةس
حيزبي كة ــةي دؤخ ئــةو كــةس.  هةموو 
دؤخة لةو كتومت  دةيإةخسَينَيت تؤتاليتار 
ءَينايكردووة هؤبز كة  دةضَيت سروشتيية
ئةو ئةوةي هةموو). دذي هةموو (شةإي
ياساي دةبات بةإَيوة دؤخة ئةو شةإةو
ناياسايي سروشتي بةَلكو نيية، سروشتي
ثياوي دةسةآلتي  تؤتاليتاريزمء سيستمي
هَيزء بةكارهَيناني ياساي ءاتة تؤتاليتارة،
ئؤرطةنايزةكراو، تيرؤري ئاسنء كوتةكي
الوازكـــردنء ثةرتثةرتكردنء ياساي
هةواَلطرةطاني كؤنترؤَلكردن، دواجاريش
دةإةخسَينن زةمينة تؤتاليتار حيزبي ناو
طةورةترين كاديرةكانء بةرثرسةكان تا بؤ
كؤمةآليةتيء ئابووريء طوناهي طةندةَليء
ئاكارو ئةو  هــاوزةمــان بكةن، ئةخالقي
بة تؤماردةكرَينء نهَينييةوة بة رةفتارانة
ءةك دواجاريش دةكرَين، دؤكيومَينت
بكةرةكاني دذي هةإةشة فشارء كارتي
بكرَينء ضاوترسَين تا بةكاردةهَينرَين،
بة ببن ببةسترَينةوةء حيزبةوة بة زياتر

حيزب. كوإي
ترسناكةكاني هةرة ميكانيزمة لة يةكَيك
توَيكاريء ثــرؤســةي ئةتؤمي حيزبي
مرؤظةكانة. مَيشكي يةكاآلكردنةوةي
ــةردةوام ب ئةتؤمي تؤتاليتاري حيزبي
هةمةجؤرةكاني كارخانة تاقيطةء لةنَيو
مَينتاَليتي مَيشكء عــةقــألء حيزبدا
حيزب كاديراني ئةندامانء اليةنطرانء
دةستكاريى ثَيضةوانةوة ئاإاستةي بة
ءَينةي ناهونةري: بةشَيوةيةكي دةكات،
زةبةالحي ثؤرترةيتي رابةرء كاريزمايي
قاَلبي حيزبء مَيذووي ثانؤراماي حيزبء
تارمايي حيزبء ذةنطرتووي ئايديؤلؤذيي
تةثودوكوَلي خوَينء رووبــاري تفةنطء
ثرؤذةي تؤتاليتار حيزبي دةكَيشَيت. شةإ
جارَيكي داإشتنةوةي هةَلوةشاندنةوةء
هةستء فةنتازياء دةروونيء باري ديكةى
ءيستء بةثَيي مرؤظةكان ئيمؤشني سؤزء
حيزب جَيبةجَيدةكات، ئاإاستةيان خواستي
ميكانيكي، جوَلةي فةزاي نَيو بؤ دةكات
طوَيإايةَلي، لةدةستدانء خــوود فــةزاي
فةزاي ضؤكدادان، دةستةمؤبوونء فةزاي
طشتيء ــةزاي  ف لةنَيو ملكةضي ملدانء

حيزب. داخراوي
تؤتاليتار حيزبي  هةناوي منداَلدانء 
بآ فيكرء بآ رؤحء بآ ئيرادةء بآ مرؤظي
روخسارء بآ  ــاوةإؤكء  ن بآ مةعريفةو
راثؤرتنووسء مرؤظي بةرهةمدَينَيت، كزؤَلة
كؤنترؤَلكراوو لةسةرنووسراو، راثؤرت
ديسثلينكار، ديسثلينكراوو  كؤنترؤَلكار، 
ءاتة دةخاتةوة، سانسؤركار سانسؤركراوو
بةكاريشي كؤنترؤَلكراوةء خؤي مرؤظَيك
ديكة، خةَلكي كؤنترؤَلكردني بؤ دةهَينن
بؤ بةكاريدةهَينن ــســؤركــراوةء ســان
ضاودَيريكردنيخةَلكيديكة.حيزبيتؤتاليتار
ثوضةَلكردنةوةي بؤ كاردةكات ثسانةوة بآ
بوَيريء جوامَيريء (ضالَينج)ء طياني
لَيبوردةييء مرؤظدؤستيء فةزيلةتء
تاكء ناوةكي دنياي لةنَيو خؤشةويستي
فرة ماناي خؤي. اليةنطراني طروثةكاني 
ضإدةكاتةوة خؤشةويستي رةهةنديي
خؤشويستني حيزبء خؤشويستني بؤ

حيزب. سةركردةي
دي، ئةواني دوذمنكردني بة سياسةتي
بة سياسةتي دي، ئةواني خائينكردني بة
خَيوكردني بة شةبةحكردنء بة دَيوكردنء

بوغزء ضاندني  سياسةتي دي، ئةواني 
ثيرؤزكردني ماناكاني كينةء نةفرةت، ركء
(سترَيوتايث)ي دةمارطيريء ثةرطيريء
حيزبي سياسةتَيكة ستراتيذيترين نَيطةتيظ،
خانة جومطةو لةنَيو شَيلطيرانة ئةتؤمي
بةرجةستةي كؤمةَلطة حيزبء جياوازةكاني
بيانيء ناحةزي دوذمنء داتاشيني دةكات.
مةترسيي هةإةشةو  ءَيناكردني خؤماَلي، 
زراوضوونء ناديار، هَيزَيكي  ئةفسانةيي
طوتارَيكي بة ــن دةب دوذمــن لة فؤبيا
كؤبوونةوة لة ئةتؤميء حيزبي سةرةكي
دةيــوروذَيــنــن، طشتييةكاندا تايبةتيء
ناوةكيء دوذمني هةإةشةي طوتاري
حيزب بانطةوازَيكة رَيذنةي دةرةكــي،
راطةياندنةكانيةوة بَلندطؤي  لة هةميشة
داتاشيني دةيبارَينَيت. خةَلكدا بةسةر
حيزبي كوشندةي  فَيَلَيكي ءةهمي دوذمني 
تؤقاندنء بةالإَيدابردنء لةثَيناو ئةتؤميية 
نةثةرذَينة تا ئينسانةكان، مةشغوَلكردني
خؤيان، ثرسي خؤيان، بةرذةوةندي سةر
كةواتة خؤيان. ئازادبووني خؤيان، ذياني
ئةوةي ءةك هةلومةرجةكة  هَيشتنةوةي 
دةيةوَيت حيزب كة ئةوةي ءةك هةيةء كة

تؤتاليتارة. حيزبي ستراتيذي ئامانجي
تاكء تايبةتي ذياني  دةستَيوةرداني 
هةر مرؤظةكان جوَلةي  ضاودَيريكردني 
ثشوو، شوَيني كارء  شوَيني تا  ماَلةوة لة
حيزب كــة فزولييةية سياسةتة ــةو ئ
تؤتاليتار حيزبي لةسةردةكات.  ئيشي
ماَلي كؤمةَلطةو نَيوان سثةيسي بؤشاييء
لةسةر كار دةكاتةوةء بةرتةسك حيزب
زادطاي ماألء ئامَيزانبووني  ئاوَيتةبوونء 
حيزب دةكات، حيزب ماَلي  كؤمةآليةتيء
بةو هةمووانة، ماَلي كة ماَلةي بةو دةكرَيت
ئاسايشء ئاراميء شوَيني كة كةنارةي
ثةرستاطايةي بةو هةمووانة، حةوانةوةي
حيزبي طوناهبارانة. تؤبةكارانء شوَيني كة
مارةدةكاتء حيزب «ئايين»يش لة تؤتاليتار
ثياواني زؤرَيكي حيزب.  ئاييني  بة دةيكات
لةبةردةكةنء حيزب مَيزةري جبةو ئاينيش
بة دةبَيت ثــاإانــةوة ثةرستنء  شوَيني
ماوةتةوة كةواتة حيزبناسي.  شوَيني
لة تؤتاليتارةكان حيزبة هةموو بَلَيين
لةسةر كار  خؤياندا سوإانةوةي خولطةي 
لة جؤريك راهَيناني ــردنء ــةروةردةك ث
مرؤظي «ثةيكةرة بة كة دةكــةن مــرؤظ
دي، مانايةكي بة  دةكرَين. ناوزةد  حيزبي»
جؤرةها تاقيكردنةوةي ثراكتيزةكردنء
حيزبيكردني بة بؤ كةرةستة تةكنيكء
سةربازطةكردني بة بؤ خةَلك، زؤرةملَيي
بةوةكيةك بؤ  كؤمةَلطة، سةرلةبةري 
ديدطاكانء هةموو ضوونيةككردني كردنء
تَيكإاي قايلكردني بؤ  جياوازةكان،  ئايديا
هةيةتيء حيزب كة عةقيدةيةي بةو تاكةكان
لةثَيناودا حيزبي كة ئايديؤلؤذيايةي بةو

دروستبووة.
تَيكإاي تؤتاليتار  حيزبي ئاشكراية 
ءآلت داراييةكاني ئابووريء  سةرضاوة
لةو وةرطــرتــن ســوود بة قؤرخدةكات. 
دروستكردني لةإَيطةي ئابوورييةء هَيزة
ئاشكراي نهَينيء دامودةزطاي كؤمةَلَيك
سةربازيء ئاسايشيء حكوميء حيزبيء
بة طةشة ــراوةوة، ــخ ــك رَي هةواَلطريي
لة وةرطرتن كةَلك بة خؤيدةدات. دةسةآلتي
ئامإازةكاني ترين كارا باشترينء نوَيترينء
ثيشةسازي زانــســتــيء تــةكــنــةلــؤذيء
رووبةرةكاني ثانتاييء سةربازييةوة
زؤرترين رَيكدةخاتء  خؤي هةذمووني 
ضنطي ركــَيــفء ــر ذَي دةخــاتــة مرؤظيش 
تؤتاليتار حيزبي ــةوة. ــةي ــةك دةســةآلت

هةواَلطريء رايةَلةي لة زؤر ذمارةيةكي
دادةمةزرَينَيتء كؤكردنةوة زانياري تؤإي
دابيندةكات. بؤ مةشقثَيكراوي كارمةندي
نيية بؤيان دامةزراوانة ئةم كارمةندةكاني
لةطةأل يةكديدا بةهَيز دؤستايةتي ثةيوةندي
كةس كة راهَينراون ءا ضونكة دروستبكةن،
هةميشةش نةبَيتء ديكة بةوي متمانةي
لةهةمانكاتدا لةسةريةكدي. ضاودَيربن
راوَيذكارء ذمارةيةك تؤتاليتار حيزبي
توَيذةرءسؤسيؤلؤجيستءسايكؤلؤجيستي
بةردةستدايةء لة حيزبي دةربـــارةي
ذَير خــراوةتــة تايبةتيان دامــــةزراوةي
ئيش ـــةردةوام ب بةرنامةوة بة ــت، دةس
سايكؤلؤذيء باري خوَيندنةوةي لةسةر
ضينء ئابووري كؤمةآليةتيء فةرهةنطيء
بةتايبةتي دةكةن، كؤمةآليةتييةكان توَيذة
دابإاوء خوَيندن لة نةخوَيندةوارء توَيذي
ئةم حيزب كة ناكامةكان طةنجة بَيكارء
باري ذَير خستة كؤمةآليةتيانةي ثَيكهاتة
دةستوثَيوةندةكانيان ئةوجا دةسةآلتيةوة،
بةتايبةتيش ديكة، كايةكاني نَيو بؤ دةخزَين
خوَيندني باآلء فَيركردنء كايةي ثةروةردةو
كؤنترؤَلدةكةن. تةواوي بة كايانةش ئةم
نةخوَيندةوارء خةَلكي تةنيا ئةتؤمي حيزبي
هاوشانى بةَلكو هةَلنالوشَيت، داماو هةذارء
خاوةن جــؤراوجــؤرء  ئةكاديمي خةَلكي
حيزبي بة سوَيندي بةرزيش «بإوانامةي»
حيزبدا ماَلي  لةناو ثَيدةخورَيتء بوونيان 
دةستبةرداري لةوَيشدا هةر جَيطيردةبن،
بإوانامةي بة ــنء دةب بإوانةمةكانيان
لة لةشكرَيك دةيــطــؤإنــةوة. كؤياليةتي 
حيزب دةربارةي «رؤشنبير»ي هونةرمةندء
دةطرنء لةنطةر حيزب خانةكاني شانةء لةناو
جةنطَيكي دةكةونة راستيدا حةقيقةتء لةطةأل
دةرباري بةدةستةكاني قةَلةم ئامانةوة. بآ
مادييان ســةرضــاوةي زؤرتــريــن  حيزب 
دامةزراوةء كةناَلة لة بةردةستء دةخرَيتة 
جوانكردنء كار بؤ فرةاليةنةكاني حيزبةوة
حيزب ءَينةي نرخاندني بةرز بةرزإاطرتنء
حيزبء ستايشي  بــإانــةوة بآ دةكــةن.
ستايشكردني دةكةن، خةَلكيش بؤ سةركردة
بةكورتي ثةلكَيشدةكةن. سةركردة حيزبء
«ئةختةبوت»ءاية ءةك  تؤتاليتار  حيزبي
بة كؤمةَلطة جةستةي سةرتاثاي دةيةوَيت

لولبدات. توَيذةكانةوة ضينء هةموو
حيزبي كة حاشاهةَلنةطرة  راستييةكي 
لة جطة ئةختةبوتي» حيزبي «ئةتؤميء
طوَيإايةألء كؤيلةي لة سوثايةك خستنةوةي
ئازاديخوازو لةشكرَيكيش لة مرؤظي ضةماوة،
بةرهةمدةهَينَيت. بزَيو ســركء ــوإةو ت
مرؤظطةلَيككةبةرهةمهَينانيفيكرءمةعريفةء
خؤيان. ثيشةي بة دةكةن شيرين ئاكاري
حيزب كةمينةكاني تةَلةو كة مرؤظطةلَيك
دةستنيشاندةكةنء دوورةوة  دووري لة
دةكةنةوة. ثوضةَلي لَيدةبوَيرنء خؤياني
خاوةن ــازادء ئ رؤشنبيراني بيريارانء
حيزبي كؤنتَيكستي لةنَيو رؤشــن بيري
زيندووكردنةوةي بؤ ئيش تؤتاليتارةوة
طَيإانةوةي هةستانةوةء ياخيبوونء رؤحي
ثَيناسةيةكي بة ئازاديدةكةن. بةهاكاني
مرؤظبوونء ذيانء ماناكاني ماناكاني ديكة
دةكةن. سياسةت ماناكاني ئازاديء ماناكاني
تؤتاليتار حيزبي ناو ئازادةكاني رؤشنبيرة
كؤنترؤَلناكرَين، ناكرَينء دةستةمؤ نةك
ءشةكانيانةوة بيرو تَيزء لةإَيطةي بةَلكو
ملمالنَيي دةكةونة حيزبدا ثياواني لةطةأل
تؤتاليتار حيزبي بَلَيين  دةكرَيت  سةختةوة.
ئاستي بَيت، بةهَيز ضةند بَيت، بةزةبر ضةند
مرؤظي ئاست بَيت، لة باآل ضةند جةبةر وتي
خاوةنئيرادةي ئازاديي بةهَيز، هَيزيخؤيلة

ستةمديدةي طةالني مَيذووي دةدات. دةست
دروستي راستيء تؤتاليتاريزم دةسةآلتي
ثشتإاستي دةيسةلمَينَيتء بؤضوونة ئةم

دةكاتةوة.
شوَيني كاتء تؤتاليتار حيزبي بَيطومان
جيهانةو ئةم  شوَينَيكي لةهةر نيية،  بؤ
دةسةآلتء طرتنة ئامادةطي  كاتَيكدا  لةهةر
لة يا بَيت باكوور  لة هةية، سةرهةَلداني 
كيشوةر. لةو يا بَيت كيشوةر لةم باشوور،
ناوضةييء دياردةيةكي توتاليتار حيزبي
جيهانيء دةركةوتةيةكي بةَلكو نيية، لؤكاَلي
ئامادةبوو بؤ  زةمينةي  كوَيدا لة  طلؤبالييةء 
كوردستانيش هــةَلــدةتــؤقــَيــت. ــدا  ــةوَي ل
جيهانة لةم جوطرافي رووبةرَيكي ءةك
لةطةأل ناسؤري لة ثإ تاألء ئةزموونَيكي
هةية، بةعسدا تؤتاليتاري حيزبي حوكمي
حيزبةية. ئةو ثياواني دةستي مارانطةستةي
نازيزمء زانياريمان لةسةر فاشيزمء ئةطةر
خوَيندنةوةي رَيطةي لة تةنيا بةلشةفيزم
مؤسؤلؤنيء هيتلةر سياسي مَيذووي ذياني
كوردستاندا لة ئَيمة ئةوا  بَيت، ستالينةوة
ذياوينء بةعسدا هةيمةنةي لةذَير ساأل (٣٥)
كوردستان عَيراقء  خةَلكي بةقةد  كةس
بةقةد كةس نيية، بةعسيزم لةسةر شارةزايي
بةعسيزمي زوخاوي كوردستانيش خةَلكي

نةضةشتووة.
خةَلكي  مرؤيية ئةخالقيء ئةركَيكي
ضينء هةموو بة  كوردستان ئازاديخوازي 
رؤشنبيرانء بةتايبةتيش توَيذةكانييةوة
كؤمةَلطةي ضاالكواناني ــةرانء  ــووس ن
ئةزموونء يادةوةريء ئةو هةموو مةدةني،
لةسةر كة زانيارييانةي  ــيء  ــارةزاي ش
بكرَين هةيانة تؤتاليتاريزم بةعسيزم،
بةطوتارَيكي فيكريء سياسيء كؤمةآليةتيء
ثَيطؤش كوردستاني كؤمةَلطةي تاكةكاني
زيندوويي بة يادةوةريمان تا النيكةم بكةن.
رابردوودا رووداوةكاني لةطةأل بمَينَيتةوةء
خةَلكي ئَيمةي طرنطة زؤر دانةبإَيين.
ناوةندي نَيو  بؤ بطةإَيينةوة كوردستان 
مَيذووي تراذيدييةكاني رووداوة مَيذوو،
بكةين، شيكاري بخوَينينةوةء نزيك دوورو
خواردء شكستمان كوَيدا لة : بزانين تا
كوَيدا لة بزانين تا هَينا؟ هةرةسمان بؤ
شوَينةشدا لةو خواردء هةر خؤمان خؤمان
قووَلي بة بكةينء عةقآلني هةَلوةستةيةكي
كوَيدا لة بثرسين خؤمان لة بيربكةينةوة.
لة يا خؤي خاكي لةسةر  ئةنفالكرا؟  كورد
ئةنفالي كردينء كآ خؤي؟ دةرةوةي خاكي
ئةنفالي خؤمان  ئايا كــوَيــدان؟ لة ئيستا
ديكة ئةواني  هةر تةنيا يان كرد خؤمان 
ثاساوي كآ كردينء ئةنفاليان بؤ بوون؟

بةدةستةوة؟ ئةنفالكردنمانيدا
هةية،  بيركردنةوة  بة ثَيويستيمان ئَيمة   
مَيذووي كارةساتةكاني لة بيركردنةوة
ءَيستطة ناو بؤ طــةرانــةوة نةتةوةيةك،
ءَيستطةيةكي ض  لة بزانين تا  تاريكةكان
نةتةوةكةمان جةستةي خاكء مَيذوودا
نَيو رذانــدنــة خوَيي كَيش لةتلةتكراء
ئازارء لة ضَيذي كآ قووَلةكانيةوة، برينة
ئةو بيني؟  نةتةوةيةك رؤحي دألء زامي
تا بطرة مَيذوو درَيذايي بة نةتةوةيةي
دةستي سوثاي قورباني كراوةتة ئةمإؤش 
حيزبي سياسةتي دؤطماء عةقَلي جةهلء
نيشتمانيء بةرثرسياريةتييةكي ئةتؤمي.
تَيإامانء بيركردنةوةء تواناكاني ءيذدانيية
مَيذوو ءانةكاني بكةين، بةهَيزتر خةياَلمان
تا بيَلَيينةوة، ديكة جارَيكي داإَيذينةوةء
كةبسولةكاني ضؤن فَيربين  هةموومان
ثوضةأل كوردستاندا لة ئةتؤمي حيزبي

بكةينةوة.

ئـةتؤمـي حـيزبي

سالَح عــةلي ئـــــازاد

بؤضــــوون birura. rozhnama@gmail.com

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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جةبار ئاسؤ

الفيتةيةكى كؤمةآليةتى دادثةروةريى ئايا
سةروةريى ئايا بةتاأل... دروشمَيكى يان حيزبيية
ثإؤذةيةكى يان سياسيية  هوتافَيكى  ياسا
درَيذخايةنة ئَيستايىء ثالنَيكى كرداريىء
مؤدَيرن ياسايى سيستمَيكى دامةزراندنى بؤ
بؤ ناحةقييةكان، ــةقء ح ثؤلَينكردنى بؤ 
مافى ثَيشَيلكردنى ناعةدالةتىء رووتكردنةوةى
كؤنةثةرستى. حيزبىء رووثؤشى لة مرؤظ
ضةمكى دوو بةرثرسيارَيتى شةفافيةتء ئايا
يان حيزبساالريين، كلتوورى نَيو ءةهمى
ياسايين شارستانىء كرداريىء داإشتةيةكى
ذياريى نةخشةيةكى رةنطإَيذكردنى بؤ
ثةيوةنديئامَيزء عةقآلنىء بةرجةستةء
داماَلينى بةرهةمهَينةرىحةقيقةتطةلَيكىزيندوو،
سياسىء حةشارطة  ئاشكرابوونى رووثؤشء 

داراييةكان. ئابوورىء
كورت زةليلء ءشةيةكى تةنيا طؤإان ئايا
حيزبىء داخـــراوى  ئاستَيكى لة  مــةودايــة
طؤإان ضةمكَيكى يان بريقوباقى دروشمةكاندا،
كؤمةآليةتىء شارستانىء سياسىء فةلسةفىء
طؤإينى ئايا رؤشنبيريية، فةرهةنطىء
ئَيمة بَلَيين ئــةوةى بؤ بةسة ديكتاتؤرةكان
كراوةين ديموكراسىء سيستمَيكى خاوةنى
طؤإينى ئايا سياسى، شارستانىء ئاستى لةسةر
دةموضاوةسياسىءحيزبىءحكومييةكانبةسة
هاتنةكايةى لة بين خةمإةخساو ئيتر ئةوةى بؤ
ناشارستانى، ديكتاتؤريىء دةسةآلتَيكى هةر
لة طؤإانى دةزانم باس بة ثَيويستى لَيرةدا زؤر
بريتى تةنيا  ريشةيى  طؤإانى  بكةم،  ريشةيى 
ئايدؤلؤذيىء جةماوةريىء شؤإشة لة نيية
ثَييانواية ئةوانةى نةخَير ضةكدارييةكان،
ضةكداريى شؤإشى بةبآ ريشةيى طؤإانى
راستييةن ئةو دةرخةرى مةحاَلى، جةماوةرى
بة دةبةخشن شةرعيةت مةحاَلةء طؤإان كة
ديكتاتؤريةتء تةمةنى درَيذكردنةوةى مانةوةء
مافياى موتَلةقى دةسةآلتى حيزبساالريىء

دارايى. حيزبىء
ئاستى لةسةر  ريشةيى طؤإانى كةواتة 
دروستكردنى شارستانى؟..ثَيكإا مةعريفىء
لةإووى زيندووة بةرثرسيارء كؤمةَلطةيةكى
ءاتة شارستانييةءة، فةرهةنطىء ياسايىء
بةرامبةر زيندوو ئينسانطةلَيكى ئامادةكردنى
نـــادادثـــةروةرء هَيزطةلَيكى دةســـةآلتء
كؤمةَلطةى مةترسيدار، جــةردةء طةندةألء
هوشيارة رةخنةطرء كؤمةَلطةيةكى بةرثرسيار
ريشةيى طؤإينى هاوكات  ياسا،  بةرامبةر
دادثةروةرى دةستةبةركردنى ءاتة ياساكان
توند لَيكؤَلينةوةى لَيثَيضينةوةء كؤمةآليةتى،
ضةندين طةندةآلنةى مافياء بةرثرسء لةو
بةندكردنء دةخؤنء  هاوآلتييان حةقى ساَلة
دةستبةسةرداطرتنىموَلكءماَلىئةوبةرثرسء
ناشةرعىء بة  ئةمإؤكة  تا كة  ءةزيــرانــةى 
بوونةتة حكومى حيزبىء شةرعيةتى بة
راستةقينة، كوشندةى  خةياَليىء دةوَلةمةندى 
ئةو دةرخــةرى كرداريانة هةوَلة ئةم ثَيكإا 
مةحاأل كارَيكى ريشةيى طؤإانى كة راستييةن
دةزطاء سةرلةبةرى ئازادكردنى هةروةها نيية.
كؤمةآليةتىء فةرهةنطىء رؤشنبيريىء ناوةندة
راو دةسةآلتى جةبةروتء لةذَير كارطَيإييةكان
إووتىحيزبىءدةستةطةرايى،ءاتةرزطاركردنى
طةإانةوةى شارستانىء رؤشنبيريىء كايةى
ئةو خودى بة حةقيقى بةهاى شةرعيةتء
ناوةندانةء طةإانةوةى سةربةخؤيى شارستانىء
دةستةو حيزبء دوورخستنةوةى رؤشنبيريىء
لةذيانى ناشارستانييةكان ناشةرعىء تاقمة
كةواتة كؤمةَلطة. فةرهةنطى رؤشنبيرىء
نين، مردوو دروشمى كؤمةَلَيك ريشةى طؤإانى
مةعريفىء نةخشةيةكى ثراكتيزةكردنى بةَلكو
كؤمةَلطةء زيندووكردنةوةى  بؤ شارستانيية 
شارستانىء شةرعيةتى بةهاء طةإانةوةى

ئينسانةكان. بؤ ياسايى كؤمةآليةتىء
تاقمء دةستةء هيض كة طرنطانةى تَيزة ئةو
باسى ناوَيرن ترادسيؤنى ء داخراو حيزبَيكى
لة بريتيية قةرةى،  لة بدةن بكةن، خؤيان لَيوة
رةنطة بةرثرسيار، كؤمةَلطةى ضةمكى تَيزء
دةنطى بة ثإ  بتوانن ستةمكارةكان ديكتاتؤرء 
دونيا هاواربكةن، ستةمكاريى جةبةروتى
ديموكراسىء هوتافى دروشــمء لة ثإبكةن
حيزبىء فشووإى مرؤظء مافى ئازاديىء
تاراجكراء سةرزةمينَيكى بة بكةن نيشتمان
ئاواذووكردنى حةقيقةتء  ثاوانكردنى  بؤ
ــى ــك ذاوةذاوَي بةرثاكردنى راستييةكانء
دواجار بةآلم ميديايى، ناشارستانىء حيزبىء 
تواناى حةقيقةت ثراكتيكء ئاستى لةسةر
زيندوويان دةستةواذةطةلَيكى بةرهةمهَينانى

ثرسيارء طؤإانء بة ثةيوةندى ثَيكإا كة نيية
زيندووةكانىئاستى شيكردنةوةىثَيكهاتةهةرة
كؤمةآليةتىء فةرهةنطىء شارستانىء طةشةى

هةبَيت. سياسييةوة ئابوورىء

هَيزَيكى مةعريفى    رؤشنبير ءةك
حةقيقةتء هةندَيك ضاو بة ثَيويستة لَيرةدا
راستيدا لة بخشَينينةوة كاريطةردا رةخةنةى
رةخنةطرةكان سةربةخؤء  رؤشنبيرة  ئةو
مةعريفيان طةورةى شةإَيكى تةنيا بة بوون
جةبةروتى بةرامبةر ــةإوو رووب بةرثاكرد
مؤنؤثؤلكردنى ثاوانكردنء ئةخالقياتى حيزبء
فةرهةنطىء ئابوورىء سةرضاوة سةرلةبةرى
دةسةآلتى لةاليةن شارستانييةكان حكومىء
ئابوورىء مافياطةريى تؤإى حيزبء موتَلةقى

دارايى.
نووسةر يان بيركةرةوة تةنيا رؤشنبير ئايا
رؤشنبير بةَلكو ئاسايية، نةخَير، قسةكةرَيكى يان
فةرهةنطىء مةدةنىء دروستكةرَيكى فشار
بؤ جيهانبينة رةخنةطرَيكى شارستانيية،
دةمامكة داماَلينى حةقيقةتء رووتكردنةوةى
سةليقة بة رؤشنبيرى ضةواشةكارةكان،
تةالرى رؤمانَيكدا دووتــوَيــى لة دةتوانَيت
لةبةريةك ساختةية مَيذووة ئةو رازاوةى
ستةمكارء دةسةآلتة كة  هةَلووةشَينَيتةوة 
ئاسمان، بؤ بةرزيانكردووةتةوة  ناعاديلةكان 
رةخنةيى ءتارى يةك بة دةتوانَيت رؤشنبير
ثَيشَيلكارييةكانى ستةمكاريىء سةرلةبةرى
حيزبى ــى راوإووت طةندةَلىء مرؤظء مافى
حةشارطة ئةو طةورةوةء ثرسيارى ذَير بخاتة
زةمينَيكن سةر كة ئاشكرابكات مةترسيدارانة
حةقيقةتةكان، ــةوةى ــاردن ش كوشتنء بؤ 
ضركةى نووسيندا يةك لة رؤشنبيران دةتوانن
بكوذانة مافيايىء ئاَلؤزء تؤإة ئةو سةرلةبةرى
لَيثَيضينةوةء طومانء ثرسيارء ذَير بخةنة

بةرثرسيارَيتييةوة.
رؤشنبيرىمؤدَيرنهَيزَيكةبؤبةرهةمهَينانى
ديكةى رووبةرَيكى دؤزينةوةى جياوازيىء
بيركردنةوةءروانينلةدةرةوةىئةوترادسيؤنة
خةياَلطة ئايدولؤذياء كؤمةَلطةء داخــراوةى
بةرثاكردنى بؤ كاردةكات ئةو نةريتييةكان،
دةرةوةى لة روانين  ديكةى فةلسةفةيةكى 
كايةكى ئايينىء لة ئينسان رامكردنء ماَليكردنى

ترادسيؤنيدا. حيزبىء ئايدؤلؤذيىء
ــنء ــي روان ءاتـــة ــدوو  ــن زي رؤشنبيرى 
ثَيكإا كاريطةرء هاوضةرخء  زيندوو،  دنيابينى
لَيكتَيطةيشتنء مةعريفةء بةرهةمهَينةرى
دروستكردنى حةقيقةتء دؤزينةوةى طةإانء
ثةيوةنديئامَيزة، جةوهةريىء طومانى ثرسيارء
مردووش نووسةرى يان رؤشنبير هاوكات
بآ رؤشنبيرة نووسةرء ئةو سةرلةبةرى
كة دةطرَيتةوة دنيابينييانة بآ ثرؤذةء بآ دةنطء
دابةزاندنى بؤ كوشندةن جةهلَيكى خولقَينةرى
سوككردنء فةرهةنطىء رؤشنبيريىء ئاستى
رؤشنبيريى، ئةدةبىء كــارى رسواكردنى
ناشارستانىء هَيزطةلَيكى دةبنة ثَيكإا هاوكات
جيدىء كارى لةبةردةم  طةورة بةربةستَيكى 
فةرهةنطى ئةدةبىء كــارى نــوآء  ــإؤذةى ث
هَيزَيكى تةنيا مــردوو رؤشنبيرى زيندوو.
بةَلكو جةهل، ثةخشكردنى بؤ نيية، ترادسيؤنى
روانينَيكة فيكرء راستةقينةى هةر كوشندةيةكى
مؤنؤثؤلَيكى جةهلء ترادسيؤنى دةرةوةى لة
دامـــةزراوة داطيركردنى بؤ راستةقينةية

رؤشنبيرييةكان. ئةدةبىء فةرهةنطىء

كؤمةَلطةى بةرثرسيار
ثَيماندةَلَيت: «مةحاَلة لة نووسينَيكدا سارتةر
كؤمةَلطةيةكدا لة شوَين ئازاديى فةلسةفةى
بة ثَيويستيان تَييدا خةَلكى هَيشتا كة بدؤزَيتةوة
راستةقينةى ئازاديى هةبَيت». راستةقينة ئازاديى
فةرهةنطىء ئاستى بــة  ثــةيــوةنــدى ــوأل  ق
ءةك هةية، شارستانييةوة كؤمةآليةتىء
دادثةروةريى بةبآ ئينسانةكان ئازاديى ضؤن
قبوَلكردنى ياساء  ســةروةرى كؤمةآليةتىء
ئينسانىء ئازادييةكى نابَيتة  جياوازييةكان
راستةقينة ئازاديى بةهةمانشَيوة شارستانى،
ستانداردَيكى شارستانىء ئينسانيية لةفةزايةكى
ثةيوةنديئامَيزء شةفافء كــراوةء ياسايىء
كؤمةآليةتىء ــى ــةروةري دادث خولقَينةرى
ناذى «ئازاديى دةَلَيت: ياسثةرز ءةك ئينسانى،

نةبَيت». ئازادييةكاندا جيهانى لة تةنيا
كؤمةَلطةى ءاتــة ـــراوة ك كؤمةَلطةى
جياوازء شارستانيية فةرهةنطىء هَيزة
دامــةزراوة كؤمةَلطةى ءاتة هةمةإةنطةكان،
ءاتة زيندووةكان، سةربةخؤء راستةقينة
سياسىء دامةزراوةى ثةيوةندىء كؤمةَلطةى
جياجيا، فةرهةنطى رؤشنبيريىء شارستانىء

كؤمةَلطةى ءاتة كــراوة كؤمةَلطةى دواجــار
فةرهةنطييةكانء سياسىء ئؤثؤزسيؤنة
راستةقينة، ء زيندوو ملمالنَيى كؤمةَلطةى
ئازادء ميدياى كؤمةَلطةى ءاتة كراوة كؤمةَلطةى
روانينء كؤمةَلطةى سةربةخؤكانء ضاثةمةنيية

جياوازةكان. دنيابينيية
طوزارشتة  دةَلَيت: «ديموكراسى ليث  ظالتةر
توانا بةثَيى كة ميكانيزمَيكة ياخود دةزطايةك لة
بَيت، خةَلك كؤمةآليةتى ئيرادةى يةكانطيرى
حكومةتء ضاودَيريى كؤنترؤألء هةتا ضونكة
خةَلكدا كؤمةآليةتى كاروبارى لة ــةت  دةوَل
كةمتر خةَلك ئارامى ئاسايشء زياتربَيت،
ماشَينَيكى دةبَيتة  دةسةآلت كاتَيك  دةبَيتةوة».
سةرلةبةرى ذيــانء داطيركردنى بؤ طــةورة
فةرهةنطىء سياسىء ئابوورىء ثَيكهاتة كايةء
داطيركاريية ئةو سةربارى  كؤمةآليةتييةكان، 
زمانحاَلى بة دةبَيتةوة ديكة جارَيكى جاهيالنةية،
جارَيك جياوازةكان، طروثة كؤمةَلطةء تةواوى
ثَيكإا ئايدؤلؤذى، قسةكةرَيكى بة دةبَيت
شوَينة كــاتء لة بةرذةوةندييةكان بةثَيى
بوونةوةرَيكى بؤ دةطؤإَيت خؤى جياجياكاندا
ئايينى، ءةك خوتبةبَيذَيكى هةندَيكجار جياواز،
ديكتاتؤرء طوتةبَيذَيكى بة دةبَيت بةناو ناو
قسةكةرَيكى دةبَيتة بةردةوام هاوكات رةهاطةر،
ءةهمء ثةخشكردنى بةرهةمهَينانء بؤ كاريزمى
خؤشباوةإى،خولقاندنىفةنتازياىضاوةإوانىء
ثإ تَيكضووى سةرزةمَينَيكىء سازكردنى
لة خاَلى وةهم، لة لَيوانلَيو  بةآلم  لةبَيئاطايى،
يادةوةريي حيكايةتء لة لَيوان بةآلم ذيان،
حيزبساالريىء ثيرؤزخوازيىء ثةرستىء

جةهلخوازيى. دواكةتووخوازيىء
ئــةوةى ســةربــارى زيندوو كؤمةَلطةى
كؤمةَلطةيةكى قسةكةرة، كؤمةَلطةيةكى
هةمةإةنطة فشاردروستكةرء رةخنةطرء
رؤشنبيرييةوة، دنيابينىء فةرهةنطىء لةإووى
لة كةمترين بإ لةسةر هاوكات كؤمةَلطةيةكيشة
مافةكانىخؤىدةنطىبةرزدةكاتةوة،كؤمةَلطةى
ثَيشَيلكردنى كؤمةَلطةيةكة كة لةسةر مردووش
ضــةوســانــةوةى مافةكانىء ســةرلــةبــةرى
لةإووبةرَيكى ذيان رؤشنبيريىء ئابوورىء
عةنتةرياتخانةى طةندةَلخؤريىء ــةورةى ط
دةنطى ئابووريدا  بةإةَلآلخانةيةكى حيزبىء

نايةت. لَيوة
كؤمةَلطةى لةنَيوان هةية طةورة جياوازى
لةإووى هةر مردوودا، كؤمةَلطةى ء زيندوو
دةطاتة تا مــؤراألء دةطاتة تا فةرهةنطييةوة
زةوقء دركء هةستء دنيابينىء  روانينء
دةطاتة تا ئيستاتيكىء كلتوورىء ضةشةى
ءةرضةرخانى طؤإانء بيركردنةوةء فةنتازياء
لة كؤمةَلطةيةكى ثإ زيندوو طةورة. كؤمةَلطةى
روانينة هزرء كاريطةرى كارء طؤإانكاريىء
كؤمةَلطةيةكى ءاتة جياوازةكانة، تةباء ناكؤكء
كؤمةَلطةى بةآلم جيهانبينيية، فرة روانينء ماَلتى
ئةندازةيةك بة  جياوازترة ــةواو  ت ــردوو م
ءةكيةك بيركةرةوة، ءةكيةك كؤمةَلطةيةكى
دواجار دنياء، تةماشاكردنى ءةكيةك تَيإوانينء
بؤ جياوازييةكان، كوشتنى بؤ كؤمةَلطةيةكة
دةسةآلتة دةسةآلتى ذَير  كؤمةَلطةى  نموونة
دةسةآلتة تؤتاليتارييةكان يان ديكتاتؤرةكان يان
رووتدةكرَينةوة حيزبساالراكان مةزهةبطةراء
دةكرَين ئةبستراكت جياوازىء ئةكتيظتىء لة
هاوشَيوةء هاومةبةستء يةك دنيابينى تاكة بؤ
كؤمةَلطةيةكى دروستكردنى ءاتة هاوئيرادة،
سياسى، كؤنكرَيتى  كوتلةيةكى لة ءةكيةكى 
داخراودا. فةرهةنطى رؤشنبيريىء  ئابوورى،
طةندةَلىء كة  كؤمةَلطةيانةشدا لةو  هاوكات
مافياطةرى عةنتةرياتى حيزبىء راوإووتــى
داطيركردنء ضَيذى ترؤثكى دوا دةطاتة حيزبى
تا ناعةدالةتى ثاَلةوانبازيى  دةرةبةطخوازيىء 
دةرةبةطخوازى دامركانةوةى زةوقى ئةوثةإى
بةهاء لة  ذيــان  تاَلكردنةوةى بة حيزبىء
روحييةكان، شارستانىء  مرؤييء  نرخة
مردووة، كؤمةَلطةيةكى خولقاندنى دةرئةنجام
لة طــةورة رووبــةرَيــكــى خولقاندنى ــة  ءات
ئيرادةء طؤإانكاريىء كوشتنى بَيبايةخىء
لَيوانلَيو رووبةرَيك جياوازةكان، دنيابينيية
طؤإانكاريى لة خاَلى بةآلم كؤنخوازيى،  لة
طةشةى فةرهةنطىء ءةرضةرخانى نــوآء
دةرخةرى بةآلم كؤمةَلطةى زيندوو شارستانى،
خولقَينةرى كؤمةَلطةيةكة كة حةقيقةتةية ئةو
شارستانىء كرانةوةى ثةيوةندىء طؤإانء
بةرثرسيارة كؤمةَلطةيةكى  فةرهةنطييةء 
كؤمةآليةتىء دادثةروةريى نةبوونى بةرامبةر
ئةو سةرلةبةرى فةرهةنطىء ئــابــوورىء
بةرامبةر كة نائينسانيانةى كارة ئةو ناحةقىء
لةبةرئةوة دةكرَيت، هاوآلتييان كؤمةَلطةء 
بةرثرسيارةء كؤمةَلطةيةكى زيندوو كؤمةَلطةى

طةورةية شارستانى ئةخالقىء دادطايةكى
لة شةرعيةت لَيسةندنةوةى ريسواكردنء بؤ
ديكتاتؤرء طةندةألء بكوذء دةسةآلتة هةمةجىء

ناشارستانييةكان. مافيايىء تاقمة دةستةو
دةسةآلتى بةرثرسيارء نابةرثرسيار ضؤن
بَيدةنطء نابةرثرسيار هاوكات كؤمةَلطةى هةية،
لة باسمان شوَيندا زؤر  لة ــةآلم ب هةية،
دةكرَيت كردووة، خامؤش بَيدةنطء كؤمةَلطةى
طرنط تةوةرَيكى لة باس شيكردنةوةيةدا لةم
بةرثرسيار، كؤمةَلطةى لة بريتيية كة بكةين
طرنطةى كةمترين قسة لةسةر ئةم اليةنة رةنطة
بَيت، بةآلم بةبآكؤمةَلَيكثرةنسيثى كؤمةَلطة كرا
كرداريىءكاريطةرءبةرهةمهَينةرىثةيوةندىء
طةشةثَيدانى طــؤإانء  زامنى كة ئاَلطؤإكآ
مةحاَلة شارستانين، فةرهةنطىء كؤمةآليةتىء
زيندوو بةرثرسيارء كؤمةَلطةيةكى لة باس

بكةين.
ئاالنتؤرينلةبارةىثةيوةندييةفةرهةنطىء
لةسةر كار تاكةكةسةوة ديموكراسييةكانى
هةَلبةتيةكَيكلةوتَيزة كَلَيشةيةكىديكةدةكات،
تةنيا كؤمةَلة بؤ داناماَلَيت هاوآلتى كة طرنطانةى
بيرمةندةية، ئةم تَيزةكةى دياريكراو، مافَيكى
مرؤظ خاَليكردنةوةى ثَييواية ئةو لةبةرئةوةى
لة طةورةء ءةرضةرخانَيكى طؤإانء هةر لة
شارستانييةت، جياواز بؤ ذيانء خةونَيكى هةر
طؤإانء لة  كؤمةَلطة تاَلكردنةوةى بة  ءاتة
داخرانى زياترى فةرهةنطىء سياسىء ذيارىء
بؤ داناماَلَيت مرؤظايةتى «ديموكراسيى دةَلَيت:
ئازاد تاكةكةسَيكى ءةك بةَلكو هاوآلتى، تةنيا 
كةسَيكى تاكة ءةك هةروةها بةآلم دانيثيادةنَيت،
يان رؤشنبيريي ئابوورى طةلة بة كؤ ثةيوةست

ثَيدةكات». ئيعترافى

بةرثرسيار كؤمةَلطةى ميكانيزمةكانى
دةرةوةى دةكــةونــة كة هَيزانةى  ئــةو 
سياسىء هَيزَيكى كــؤمــةَلــة  دةســــةآلت،
كؤمةآليةتىء ثيشةيىءكلتووريىء رؤشنبيرين،
دةبنة هَيزانة مؤدَيرندا سةرلةبةرى ئةم دنياى لة
دةســةآلتء بةسةر ضاودَير ناوةندطةلَيكى
هةروةها هاوآلتييانء مافةكانى  دابينكردنى
بةرزكردنةوةى بؤ رةخنةيى هَيزَيكى دةبنة
بةرثرسةكان، بؤ دةسةآلتء ناوةندة رةخنةكان
كؤمةَلطة ء داخراو دةسةآلتة دنياى لة  بةآلم
سةرلةبةرى ــةآلت دةس كة داخــراوةكــانــدا،
نةك ناوةندانة ئةو داطيردةكات، سةرضاوةكان
ناوةندطةلَيكى بةَلكو فشار، هَيزء نةبوونةتة هةر
دةسةآلتن، ثاشكؤى مووضةخؤرء بَيدةسةآلتء
بةواتا يةكناوةندطةلَيكىكارتؤنينءهيضى ديكة.
لةبةردةم بةربةست دةبنة زؤرجار هاوكات
جدىء لةبةردةم دةنطى دةسةآلتدا، هاوآلتييانء

جياوازدا. راي

ئازاد ميدياي
ثةيوةنديية، طفتوطؤء دنياى مؤدَيرن دنياى
بةدواداضوونة، رةخنةء  جــيــاوازىء  دنياى
بةرثرسيارَيتى، رةخساندنى  بؤ  دنيايةكة ثتر
خؤيان دةنطدانةوةى ئةوةى بؤ هاوآلتييان،
ناإةزايىء رةخنةء  ئــةوةى بؤ ببيستنةوة،
بة ثَيويستيان  دةرببإن خؤيان جياوازى راى 
رؤذنامةي لة: بريتين كة  هةية ئازاد ميدياى
ئازاد..... بآلوكراوةي ئازاد، تةلةفزيؤني ئازاد،
ناو تةنيا  ئازاد، لة وشةي مةبةست لَيرةدا تاد. 
ئازاد دةتوانن ناوي اليةنَيك حيزبء نيية، هةموو
رؤذنامةواني ئازاديي لة باس بنَينء خؤيان لة
كةس هةموو لة ديكتاتؤرةكان هاوكات بكةن،
دةكةن، ئازاد ثاشكؤى ئازاديىء لة باس زياتر
ثإوثاطةندةء بانطةشةء شوناسء ناوء ءةك
ميدياي بةآلم ضةواشةكاريى، سةرلَيشَيواندنء
ئةو هةموو لة جياوازتر ديكةية شتَيكي ئازاد
ناثسثؤإء طروثى حكومةتء ناوةندانةي
نادنيابينييةكى لؤكاَلىء بَيئاطاييةكى خزمايةتىء
حيزب. دةزطاكاني لة جياوازتر دةستةطةرايى،
رةخنةطرانةء ثةيوةندي  ثردَيكي ئازاد  ميدياي
دةسةآلتدا، هاوآلتييانء لةنَيوان  ضاودَيرانةية
ئازادانةوة ميدياي ئةو لةإَيي تةنيا هاوآلتييان
بةآلم دةرببإن، ئازادي بة خؤيان راي دةتوانن
هاوآلتييةك ءةك تؤ نيية طرنط ئةوة تةنيا لَيرةدا
طرنط بةآلم دةرببإيت،  ئازاديي بة  خؤت راي
بة بايةخ دةسةآلت  حكومةتء ضةند تا ئةوةية
طازةندةكاني هاوآلتييان طشتييء رةخنةء راي
دةدةن،لةهةموويطرنطترضؤنَيتيدروستكردني
حوكمةتء ــــةآلتء دةس ــةســةر  ل ــشــارة  ف
دةتوانن ضؤن هاوآلتييان ئايا ناوةندةكانيان،
بؤ بةكاردةهَينن شَيوازَيك ض دروستبكةن، فشار
دواجار دامودةزطاكاني، حوكمةتء ناضاركردني
كَيشةكانيان ضارةسةري دةكــةن ناضاريان
كؤمةَلة ئازاد ميدياى دةبَيت هاوكات بكةن؟

بإينى بؤ بةكاربهَينَيت مؤدَيرن ميكانيزمَيكى
كردنةوةى دةسةآلتء قوإقوشمييةكانى ديوارة
كؤنكرَيتييةكانى ناوةندة داخراوةكانء دةرطا
تةنيا ــازاد ئ ميدياى نابَيت بةرثرسةكان.
ثيشاندانء بآلوكردنةوةء بؤ بَيت ناوةندَيك 
ناوةندَيكى ببَيتة دةبَيت هاوكات ثَيشكةشكردن.
جياوازةكانء روانينة كؤكردنةوةى بؤ طةورة
ــةآلتء دةس دةرةوةى جياوازةكانى هَيزة
ئةوانء لةنَيوان  ثةيوةندى رةخنةئامَيز  ثردَيكى 
لة بَيت ثةيامَيك دةبَيت  دواجــار  دةسةآلتدا، 
تواناء ــةرى دةرخ هاوآلتى، بؤ هاوآلتييةوة
دروستكردنى بؤ بَيت جياوازةكان بيركردنةوة
ثرؤسةيةكى ئةمةش بةرثرسيارَيتى، طفتوطؤء
سةر دةخاتة خؤى تيشكؤى درَيذةء نةفةس
ئةو طؤإانكاريىء رووداءو دياردةء ئةو تةواوى
ميدياى كة دةسةآلت داخراوانةى ستراكضةرة 
داواى كة مةدةنييةى بةربةستة ئةو دةبَيتة ئازاد
زياترى شةفافيةتى زياترء روونكردنةوةى
دةسةآلت دةيةوَيت ئازادة ميدياى ئةوة لَيدةكات،
ثةرلةمان ــاى دةرط ثيشانبداتء ءةكخؤى
حكومةتء ثةنجةرةكانى سةرثشتء بخاتة
ئةوة بكاتةوة، هاوآلتييان لة دامةزراوةكانى 
بةنديخانة بة بكات  خؤى ئازادة دةبَيت ميدياى
مرؤظ مافى بارودؤخى شاراوةكانداء ئاشكراء
لةو داكؤكيكار رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةء بؤ
ئةوة ثَيويستة لةبةرئةوة دةخاتةإوو، كَيشانة
دةركردنى تةنيا ئازاد ميدياى  كة لةيادنةكةين
بةَلكو نيية، تةلةفزيؤنَيك يان رؤذنامةيةك
دةربكةيت، ئازاد  رؤذنامةيةكى طرنطة  ضةند
ئةم مةهامى خةمء طرنطة ئةوةندةش سةدان
لةإووى تواناية بة  ضةند ضيية،  رؤذنامةية
ستراتيذء ميكانيزمء كاريطةرىء توانستء

ناضاركردنةوة. بةدواداضوونء
رَيكخراوة فشارء طروثةكانى  هاوكات
رؤشنبيريىء فةرهةنطىء شارستانىء
كلتووريىء دامةزراوة دةزطاء ئةو سةرلةبةر
تَيكإا كــة ــةوة ــت ــرَي دةط رؤشنبيرييانةش
ياسايىء شارستانىء بةرثرسيارَيتييةكى
بؤ ئةستؤ ــةر س ــة ــت ــةوَي دةك سياسييان 
كراوةء شارستانى ثةيوةندييةكى بةرهةمهَينانى
طةشةثَيدانى بةرثرسيارَيتىء ئاستى لة ئاَلوطؤإ
ثةيوةندىء شةفافيةتء ديالؤطء كلتوورى

ضاكسازيى. طؤإانء
ئةو بتوانَيت سياسى ئؤثؤزسيؤنى رةنطة
بطةيةنَيتة دةسةآلتطةرايية سياسىء ملمالنآ
طؤإانء دبلؤماسىء ثَيشكةوتووى ئاستَيكى
بةآلم دروستبكات، زيندوو  ءةضةرخانى
دةبَيتة فةرهةنطى رؤشنبيريىء ئؤثؤزسيؤنى
جياوازء دروستكارى بينييةكى خولقَينةرى دنيا
ثةيوةنديئامَيزء هةمةإةنطء روانينطةلَيكى
فــةزايــةكــى رةخــنــةئــامــَيــزء بــةرثــاكــردنــى
لَيثَيضينةوةى توَيذينةوةء بةرثرسيارئامَيزء
شارستانى لة ئاستَيكى رؤشنبيريى  مةعريفىء

هاوضةرخدا. مؤدَيرنء
هَيزَيكى زيــنــدوو رؤشنبيرى دواجـــار
روانينء لة بةرطريكارة ثشتيوانييء طةورةى
حةقيقةتَيكى هةر رةخنةيىء مؤدَيرنء دنيابينى
ئةو بةرامبةر نوَيخواز رؤشنبيري زيندوو،
جياوازييةكانء كة كاريزميةي دةسةآلتة
تةنيا قبوَلناكات، شةفافيةت روتبوونةوةو
راناطةيةنَيت، بــارودؤخــة ئــةو راظةكردني
رةخنةيي هزرَيكي طةآلَلةكردني بؤ كار بةَلكو
ستراكتؤرة ــةو ئ ــةوة ــي رَي لــة تــا ـــات،  دةك
ءَينةكاني كة  هةَلبووةشَينَيتةوة كؤنكرَيتية 
كاريزمييةكانى ءةهمىء ءَيناكراوة دةسةآلتء
بةرجةستةبووة، تَييدا دامـــةزراوةء لةسةر
هةَلكؤَلينء ــاري خــوازي رؤشنبيرةي ئــةو 
كَلَيشةسازيية لةبةريةكهةَلوةشانةوةي
هَيزَيكي كاريزميةية، دةسةآلتة ئةو ءةهمييةكانى
مةعريفيشةبؤبةرهةمهَينانىرةخنةءراظةكردنى

جياواز.
كة بَلَيين راستيية  ئةو دةبَيت كؤتاييدا  لة
لةنَيوان هةية ئةكتيظ قوألء زؤرء ثةيوةندييةكى
كؤمةَلطةىبةرثرسيارءرؤشنبيرىبةرثرسياردا،
ــةرى دةرخ سةربةخؤ زيندوو رؤشنبيرى
حةقيقةتةكانة رووتكردنةوةى راستييةكانء
مةعريفييةكانى، بنضينةيىء هةرة ثَيكهاتة بؤ
بةرطريكارَيكى بةرثرسياريش كؤمةَلطةى
بؤ ضاوَيكى ثشكنةرة حةقيقةتء راستةقينةية لة
ذياندؤستى جةهلء حةقيقةت لة جياكردنةوةى
سةروةريى جياكردنةوةى مةرطدؤستىء لة
دادثــةروةريــى حيزبىء هةمةجيةتى ياساء
ئينسانييةت. نا نايةكسانىء لة كؤمةآليةتى
رؤشنبيرىبةرثرسيارجةنطاوةرَيكىمةعريفىء
ناعةدالةتىء نادادثةروةريىء دذى شارستانيية
دذى هةمةجيةتء مرؤظء مافى ثَيشَيلكردنى

ئينسانييةتة. نا حيزبء موتَلةقىء دةسةآلتى

رؤشنبيرى بةرثرسيار كؤمةلَطةى بةرثرسيارء
كؤمةآليةتى سياسى، رؤشنبيريى، شارستانى، ياسايى، ئاستى لةسةر ريشةيى طؤإانى
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