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رؤذنامة

بةشداربووةكانى  ـــةوارة  ق ليستء 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانء سةرؤكايةتى هةرَيمى 
كوردستان ئاماذة بةوة دةدةن لةو ناوضانةى 
ثَيشَيلكاريىء ساختةكاريى لةهةَلبذاردنةكاندا 
ركابةرى  اليةنةكانى  ئؤثؤزسيؤنء  كراوة، 
ليستى دةسةآلت دةنطيان كةم هَيناوة، ضونكة 
ليستى يةكَيتىء ثارتى بةشَيوةيةكى ناياسايى 

دةنطيان بؤ خؤيان زيادكردووة.
مليؤن  دوو  نزيكةى   ٢٠٠٩/٧/٢٥ رؤذى 
دةنطدةرى كورد لةسَى ثارَيزطاكةى هةرَيمى 
بنكةى   (١١٨٥) لة  روويـــان  كوردستان 
دةنطدان كرد، بؤئةوةى لةنَيوان (٢٥) قةوارةء 
ثةرلةمانء  بؤ  خؤيان  نوَينةرى  ثاَلَيوراودا 
بؤ   خؤيان  نويًَنةرى  ثالَيوراودا   (٥) لةنَيوان 
وتةى  بة  هةَلبذَيرن.  هةرَيم  سةرؤكايةتى 

«تا  ثرؤسةكة  ناوخؤيي  بيانىء  ضاودَيرانى 
درةنطانى دوانيوةإؤي ئةو رؤذة بةشَيوةيةكى 
لةكاتى  بةآلم  بةإَيوةضووة»،  تةندروست 
ئَيوارةء بةتايبةتيش لةدرَيذكردنةوةى كاتةكة 
بؤ ماوةى كاتذمَيرَيك «لةسنوورى هةولَيرء 
خروقاتء  ساختةكاريىء  زؤرترين  دهؤك 
ثَيشَيلكاريى ئةنجامدراوة»، لةكاردانةوةى ئةم 
ثرؤسةكة،  تةوابوونى  دوابةدواى  حاَلةتةء 
ضاكسازى  خزمةتطوزارىء  طؤِإانء  ليستى 
لةدوو بةياننامةى جياوازدا رةخنةى تونديان 
ئاماذةيان  طرتء  كاتةكة  درَيذكردنةوةى  لة 
بةساختةكاريىء ثَيشَيلكارييةكانى ثرؤسةكة 
كرد لة ضةند ناوضةيةك، هاوكاتيش هةردوو 
كؤمسيؤن  ئاراستةى  سكاآليان  ضةندين  ال 

كردووة.

دريَذة ل ٢و٣داية

كوردانى دةرةوة: نا بؤ هةلَبذاردنى تةزوير  
فةالح نةجم 

ناإةزاييةكانى  زنجيرة  دوايةمين 
كوردانى دةرةوةى وآلت، خؤثيشاندانَيكى 
كة  بوو  بةريتانيا  كوردةكانى  فراوانى 
دةسةآلتى  دذى  بةإَيوةضوو  لةندةن  لة 
ــرو  ــةزوي ــىء يــةكــَيــتــىء ئـــةو ت ــارت ث
سةرؤكى  هةَلبذاردنى  لة  خروقاتانةى 

هةرَيمء ثةرلةمانى كوردستان كرا.
دروشمى  لةذَير  خؤثشاندانة  ئةو 
هةَلبذاردنى  بؤ  نا  ديكتاتؤريى،  بؤ  «نا 
سةرؤكايةتى  ــةردةم  ــةب ل ــر».   ــةزوي ت
حكومةتى بةريتانياو سةفارةتى ئةمريكادا 
ياداشتَيكى  خؤثيشاندةران  ئةنجامدارء 
تةزويراتى  خروقاتء  دذى  ناإةزاييان 
حكومةتى  ثَيشكةشى  هةَلبذاردنةكان 

بةريتانياو سةفارةتى ئةمريكا كرد.
خؤثشاندةرةكان لة ياداشتةكةياندا بؤ 
بةريتانيا  حكومةتى  ئةمريكاو  سةفارةتى 
كراونةتة  كة  كرد  هَيرشانةيان  ئةو  باسى 
سةر بارةطاكانى ليستى طؤإانء مةكتةبي 
مةكتةبى  يةكطرتووى ئسالميىء  سياسى 

ئةميرى كؤمةَلى ئيسالميى.
ئةمريكاو  داوايانكردووة  هةروةها 
سةر  بخةنة  فشار  دوواليةنة  بةريتانيا 
دةزطايةكى  بؤئةوةى  عَيراق،  حكومةتى 
عَيراق  لــة  ــذاردن  ــب هــةَل ســةربــةخــؤى 

دابمةزرَيت.
سويديش  ثايتةختى  ستؤكهؤَلمى  لة 
وآلتة  ئةو  خةَلكى  زؤرى  ذمارةيةكى 
سازكرد  جةماوةرييان  خؤثيشاندانَيكى 
ئةو  توندوتيذيىء  ئيدانةكردنى  بؤ 

ئةم  هةَلبذاردنةكانى  لة  تةزويراتانةى 
لة  كراوة  كوردستان  هةرَيمى  دواييةى 
سةر  كراوةتة  هَيرش  دهؤكء  هةولَيرو 
ركابةرةكانى  ليستة  بارةطاى  ذمارةيةك 

ثارتىء يةكَيتى.
كؤميتةى بةرطريى لة ليستى طؤإان لة 
وآلتى سويد لة بةياننامةيةكياندا ثشتطيريى 
خؤيان بؤ ليستى طؤإان دووثاتكردةوةو 
لة بةشَيكى بةياننامةكةياندا هاتووة «ئَيمة 
دةرةوةى  كوردانى  لة  كؤمةَلَيك  وةك 
ئةنجامة  ئاشكرابوونى  ثــاش  وآلت، 
ثةرلةمانء  هةَلبذاردنى  بةراييةكانى 
بؤمان  كوردستان،  هةرَيمى  سةرؤكى 
دةركةوت كة هةَلبذاردنةكان لَيوانلَيو بووة 
لة ساختةكاريىء بآ حورمةتى بةرامبةر 

بة ئيرادةى خةَلكى كوردستان». 

شؤكى 

هةلَبذاردن

ل١٢شوان ئةحمةد

ئـؤثــؤزســيـؤن 
سةركةوت

سةرؤكى حكومةت كارةكانى 
وتةبَيذةكةى قبوَل دةكات؟

رؤذنامة

رَيكخراوةكانى  لة  بــةرضــاو  ذمــارةيــةكــى 
دذبة  ياسايى،  سكاآليةكى  مةدةنى  كؤمةَلطةى 
بةَلطة  طؤظارى  سةرنووسةرى  ئيمتيازء  خاوةن 
كضى  دوو  ئاسايى  وَينةى  كة  دةكــةن  تؤمارى 
بؤ  هةَلبذاردنء  بانطةشةى  بؤ  رؤذنامةنووسى 
بةكارهَيناوةء  دياريكراو  ليستَيكى  بةرذةوةندى 
ثةرلةمان، حكومةتى  بةردةم  دةخةنة  سكاآلكةش 
مرؤظء  مافى  ــى  وةزارةت كوردستان،  هةرَيمى 
رَيكخراوة  ياساناسانء  هةموو  طشتيىء  راى 

نَيودةوَلةتييةكان.
لة  مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوانةى  ئةو 

ناإةزايينامةيةكدا بؤ بةردةم راى طشتيى، ثرسيار 
لة سةرؤكى حكومةتى هةرَيم دةكةن تا ضةند ئةم 
كارةى طؤظارى بةَلطة قبوَلة؟ كة لةاليةن وتةبَيذى 
لة  ئةنجامدراوة،  حكومةتةوة  سةرؤكى  فةرمى 
رابردوودا  ماوةى  لة  حكومةت  سةرؤكى  كاتَيكدا 
ذنانء  ئازاديى  لةسةر  جةختى  جارَيك  ضةند 
توندءتيذيى  ذنء  بة  سووكايةتى  نةهَيشتنى 
داوةء خةآلتى  لَيدوانى  مَيينة كردووةتةوةء  دذى 
ذنثارَيزي بةخشيوةء هةنطاوى باشى ناوة، بةآلم 
لةسةر  بةإَيزتان  «وتةبَيذى  ديكةوة  اليةكى  لة 
ناويان  دةكاتء  ذنان  بة  تةشهير  ئاست  نزمترين 

دةزإَينَيتء هةإةشةيان لَيدةكات».
ناإةزايينامةكة لة ل٣ دا بآلوكراوةتةوة

رَيطة نةدرا رؤذنامةو KNN بةشداريى كؤنطرة رؤذنامةوانييةكةى دوكان بكةن
رؤذنامة

رووماَلكردنى  بةمةبةستى  ــَى  ــن دوَي
هاوينةهةوارى  رؤذنامةوانييةكةى  كؤنطرة 
سةرؤك  تاَلةبانى  جــةالل  نَيوان  دوكانى 
كؤمارو مةسعود بارزانى سةرؤكى هةرَيمى 
كوردستان و نورى ماليكى سةرؤك وةزيرانى 

(رؤذنامةو  رؤذنامةوانى  تيمَيكى  عَيراق، 
بةآلم  KNN) ضوونة هاوينةهةوارى دوكان، 
بــةردةم  بةثاسةوانةكانى  كة  بةبإيارَيك 
بارةطاى تايبةتى تاَلةبانى راطةيةنرابوو تةنيا 
كةبةشداريى  نةدرا  كةناَلة  دوو  بةو  رَيطة 
بكةن،  رؤذنــامــةوانــيــيــةكــةدا  لةكؤنطرة 
راطةياندنى  كةناَلى  دةيان  بة  ريطة  لةكاتَيكدا 

ناوكؤنطرة  بضنة  درا  بيانى  و  ناوخؤيى 
رؤذنامةوانييةكةوة.

نَيردراوانى  لةتيمى  رةشيد  سيروان 
«رَيطةطرتن  وتى  لةوبارةيةوة  رؤذنامة 
ئَيمة رةفتارَيكة ثَيضةوانةى  لةبةشداريكردنى 
ياساى  و  رؤذنامةوانى   ئازاديى  بنةماكانى 
كة  كوردستان  لةهةرَيمى  رؤذنامةطةريية 

دةدات  رؤذنامةنووسَيك  بةهةموو  مافة  ئةو 
بةشداريى لةوكؤنطرة رؤذنامةوانيانةدا بكات، 
وتيشى، داوا لة سةنديكاى رؤذنامةنووسانى 
بةرطريكار  رَيكخراوةكانى  و  كوردستان 
ئةم  دةكةين  رؤذنامةنووسى  لةئازاديى 

رةفتارة ئيدانةبكةن».
عةلى سكرتَيرى  محةمةد  حاميد  هاوكات 

كوردستان  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى 
بؤ  مادام  ئةو رةفتارةى كردو وتى،  ئيدانةى 
كةناَلى ديكة رةوابَيت كة رووماَلى ئةو هةواَلة 
كةناَلي  رؤذنامةو  بة  رَيطة  دةبواية  بكات، 
لةطةَل  هةَلسوكةوتة  «ئةم  بدرايةو   KNN

رةوتى كارى رؤذنامةنووسى ناطونجَيت».

ثةرلةمانتارانى عَيراق
لةسةر ساختةكارييةكان ديَنة دةنط

بةرهةم خاليد

ئةنجومةنى  ئةندامانى  لة  ژمــاره يــه ك 
ده كه ن  له  كؤمسيؤن  داوا  عَيراق  نوَينةرانى 
بايه خي  زؤر به  سكاآلي  قه واره  سياسييه كان و 

چاودَيره كان بدات. 
لة  ــورد  ك په رله مانتاري   ــه ك  ــاره ي ژم

له  داوا  عــَيــراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
 كؤمسيؤني  باآلي  سه ربه خؤي  هه َلبژاردنه كان 
له  ده ستنه داني  راستگؤيي  و  له  پَيناو  ده كه ن، 
بَياليةنى كؤمسيؤنء سه ركه وتني  ئه زمووني  
زامنكردني   كــوردســتــان و  ديموكراسي  
له  ده ستنيشانكردني   هاوآلتييان  مافي  
له  دوور  ئازادييء  به   خؤيان  نوَينه راني  

به  سكاآلي   ته واو  بايه خَيكي   ساخته كاريي، 
ساخته كردن و  له  باره ي   چاودَيران  قه واره و 
په رله مان و  هه َلبژاردني   پَيشَيلكارييه كاني  

سه رؤكي  هه رَيم بدات.
له  نامه يه كياندا بؤ  هةريةكة لة كؤمسيؤن، 
ده سته ي  سه رؤكايه تي  په رله مان، ئه نجومه ني  
سه رؤكايه تي  كؤمار، سه رؤكايه تي  ئه نجومه ني  

وه زيران، ده سته ي  نه زاهه ، دادگاي  ئيتيحادي ، 
هه موو  يونامي  و  نه ته وه يه كگرتووه كان، 
قه واره  سياسييه كان له  ئه نجومه ني  نوَينه راني  
رايانطةياندووة:   په رله مانتارانه   ئه و  عَيراق، 
راي   بؤ  راستييه كان  ده رخستني   «لةپَيناو 
گشتيي  به  په رؤشه وه  چاوه إواني  راگه ياندني  
لَيكؤَلينه وه ين  هه َلبژاردنه كان و  ئه نجامي   دوا 

داواش  خروقاته كان» و  پَيشَيلكاريي  و  له  
به  ئاشكرابكرَين و  ساخته كاران  ــه ن  ده ك
عَيراقي  سزابدرَين  ياساي  سزاداني    گوَيره ي  
به  هه موو  «ساخته كردن  ــه وه ي   ئ له به ر 

جؤره كانييه وه بة تاوان ئةذماردةكرَيت ».

ويَنةيةكى نامةكة لة ل٢داية

www.asiacell.com

ئازاديةكي بَى هاوتا

فؤتؤ: هةَلؤ محةمةد كؤمسيؤنى سةربةخؤ، سةربةخؤية؟             



هةستيار قادر

رَيكخراوي     راثؤرتى  بةثَيى   
كؤمسيؤنى  فةرمانبةرانى   ،kso
هةَلبذاردنةكان  سةبةرخؤى  باآلى 
بَياليةن  دةنطداندا  بنكةكانى  لة 
ثَيشالكارييانةى  ئةو  و  نةبوون 
كاتى  لة  كردووة  تؤماريان 
بةإَيوةضوونى ثرؤسةى دةنطداندا 
كاريطةرى لةسةر دةرئةنجامةكانى 
بةشَيكى  و  دةبَيت  هةَلبذاردن 
لةاليةن  ثَيشَيلكارييةكانيش  زؤرى 
زيادكراوى  كاتى  لة  دةسةآلتةوة 

دةنطداندا ئةنجامدراوة.
رَيكخراوى  راثؤرتَيكى  لة 
(kso)دا  كوردستان  قوتابيانى 

ثَيشَيلكارييانةى  ئةو  كة  هاتووة 
ثرؤسةى  بةإَيوةضوونى  لةكاتى 
ثةرلةمان  هةَلبذاردنى  دةنطدانى 
تؤماريان  هةرَيمدا  سةرؤكى  و 
كرووة كاريطةرييان دةبَيت لةسةر 
هةَلبذاردن  دةرئةنجامةكانى 
ثَيشَيلكارييانة  لةو  زؤرَيك  و 
كاتةدا  لةو  دةسةآلتةوةو  لةاليةن 
ئةنجامدراوة كة بؤ ماوةى دةنطدان 
ثَيشَيلكارييانةش  ئةو  زيادكراوةو 
دواى  لة  بةرضاو  بةشَيوةيةكى 
نيوةإؤوة  ثاش  (٣)ى  سةعات 

دةستيثَيكردووة.
لةاليةن  كة  رَيكخراوةكة   
كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكانةوة 
ثرؤسةى  ضاودَيريكردنى  مؤَلةتى 
و  ثةرلةمان  هةَلبذاردنى 

ثَيدراوة  هةرَيمى  سةرؤكايةتى 
نةبوونى»  «بَياليةن  لة  رةخنة 
دةطرَيت  كؤمسيؤن  فةرمانبةرانى 
«فةرمانبةرانى  نووسيويةتى  و 
دةنطداندا  بنكةكانى  لة  كؤمسيؤن 
بَياليةن نةبوون، بةتايبةت لة كاتى 
جياكردنةوةى دةنطةكانداء زؤرَيك 
كؤمسيؤنيش  رَينماييةكانى  لة 
ثَيشَيلكراون،  دةنطداندا  كاتى  لة 
لةوانة دةنطدان بة ثَيناسى حيزبىو 
ذوورةوةى  ضوونة  و  ثيشةيى 
بؤ  ضةكةوة  بة  ثؤليس  و  ئاسايش 

ناو بنكةكانى دةنطدان».
 (١٣٢) كة    kso رَيكخراوى     
ضاودَيرى لة (٢٥) تيمدا كؤكردبؤوة 
ثرؤسةى  ضاودَيريكردنى  بؤ 
هةردوو  سنوورى  لة  دةنطدان 

هةولَير  و  سلَيمانى  ثارَيزطارى 
لةشارى  كة  بةوةشداوة،  ئاماذةى 
ثاس  بة  ساختةكاران  هةولَير 
بةسةر بنكةكانى دةنطداندا طةإاون 
ثشَيويى  دةنطيانداوةو  بنكة  لةزؤر 
هةندَيك  لة  ناوةتةوةو  ئاَلؤزيان  و 
لةكاتى  شارةشداو  ئةو  وَيستطةى 
ثؤليس  دةنطةكاندا  جياكردنةوةى 
و ئاسايش  بةضةكةوة ئامادةبوون 
ء لةزؤرَيك لة بنكةكاندا كابينةكانى 
ثةنجةرةوة  ثشت  لة  دةنطدان 
بوون، كة ئةمةش  بووةتة هؤكارى 
ئازاديى دةنطدةرو  كةمكردنةوةى  
ذوورةوةى  ضوونة  دياردةى 
حيزبى  بةرثرسى  موختارو 
دةنطداندا  بنكةكانى  لة  بةديكراوة 

كة بة نَيو هاوآلتيياندا طةإاون. 
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بةإَيوةبةرى  زؤربةى  هاوكاتيش 
ناوةندةكان دةنطى نةخوَيندةوارةكانيان 
داوة بةليستى دوو حيزبى دةسةآلتدار، 
ئةمة جطة لةوةى لةزؤربةى ناوةندةكانى 
هةندَيك  دهؤك،  هةولَيرء  دةنطدانى 

كةس زياتر لةجارَيك دةنطيان داوة».
ليستى  دةرةوةى  ليستةكانى 
واقيعة  ئةو  بؤ  ئاماذة  ثارتى  يةكَيتىء 
دةكةن كة دةردةكةوَيت لةو شوَينانةى 
ليستى  دةنطى  هةبووة  ساختةكاريى 
بةرزبوونةوةدايةء  لة  دةسةآلت 
لةبةرامبةريشدا دةنطى ليستة ركابةرء 

ئؤثؤزسيؤنةكان كةميكردووة.
مةكتةبى  ئةندامى  حةكيم،  محةمةد 

سياسى كؤمةَلى ئيسالميى كة ثارتةكةى 
ليستَيكى  لة  ديكة  ثارتى  سآ  لةطةأل 
(خزمةتطوزارىء  بةناوى  هاوبةشدا 
لة  بةشدارييان  ضاكسازى) 
رؤذنامةى  بة  كرد،  هةَلبذاردنةكةدا 
راطةياند: «لةو شوَينانةى ساختةكاريى 
بةرامبةر  دةنطى  رَيذةى  هةبووة، 
زياديكردووة، رَيذةى دةنطى ليستةكانى 
ديارة  ئةمةش  كةميكردووة،  ديكة 
ساختةء  بةشَيوةى  دةسةآلت  ليستى 
خؤيانيان  دةنطى  ناياسايى  تةزويرء 
بةوةش  ئاماذة  حةكيم  زيادكردووة». 
خزمةتطوزارىء  ليستى  تةنيا  دةدات 
ضاكسازى (٦٤١) سكاآليان لةكؤمسيؤن 

ثَيشَيلكارييةكان  ساختةكاريىء  دذى 
جؤرةها  لةسةر  تؤماركردووة، 
ثَيشَيلكاريى لةوانة: «بةكارهَينانى كارتى 
خةَلكَيك  ناياسايى،  بةشَيوةيةكى  زةرد 
هةبووة بَيئةوةى ثةنجة بخاتة مةرةكةبى 
دةنطدانةوة دةنطيداوة، هةبووة بَيئةوةى 
ثَيبَيت  شارستانى  بارى  ثَيناسى 
لة  كؤمسيؤن  ئةطةر  بؤية  دةنطيداوة، 
هةَلوَيستى  نةثرسَيتةوة  سكاآلكانمان 

خؤمان دةبَيت».
لةكاتى  هةولَير  لة  طؤإان  ليستى 
لةاليةن  ياساييدا  لةماوةى  ثرؤسةكةء 
 (١٥٠) لة  زياتر  ضاودَيرةكانيةوة 
بةرثرسى  تؤماركردووة،  سكاآليان 
ليستةكةش  هةَلبذاردنى  كةمثةينى 
جةخت لةوةدةكاتةوة، ساختةكارييةكانى 
دةسةآلتةوة  لةاليةن  ثَيشتر  هةولَير 
ئةطةريش  كراوةء  بؤ  ئامادةكارييان 
ساختةكاريى  ترسء  فشارء  لةذَير 
نةبواية ئؤثؤزسيؤن لة ثايتةخت دةنطى 

باشى بةدةستدةهَينا.
بةرثرسى  قةرة،  مةال  سةفين 
كةمثةينى هةَلبذاردنى ليستى طؤإان لة 
هةولَير، راطةياند: «ئةطةر ساختةكاريى 
ئؤثؤزسيؤنةكان  ليستة  نةبواية 
ثايتةختدا  لة  باشيان  زؤر  دةنطى 
«لةدواى سةعات  وتى:  بةدةستدةهَيناء 
ثارتى  هةَلبذاردنى  دةزطاى  (٢)ةوة، 
بؤية  بةوةكرد دةنطيان خراثة،  هةستي 
دةستيان بة ساختةكاريى كردء بؤ ئةو 
زةمينةسازييان  ثَيشتر  مةبةستةش 
ناوضةء  لة  خةَلكيشيان  كردبوو   بؤ 
بةو هؤيةى  لقء سوثا كؤكردبوويةوة 
خؤيان  كةهى  بنكةكانيش  بةإَيوةبةرى 
خةَلك  زؤر  ذمارةيةكى  بوونء 

دةنطيدا».

«شارى  بة  هةولَير  سةفين، 
ئةطةر  ثَيشيواية،  ناودةباتء  طؤإان» 
لة  طؤإان  دةنطى  نةبواية  ساختةكاريى 
نةدةبوو  ئةوتؤى  هةولَير جياوازييةكى 
كوردستانى،  ليستى  دةنطةكانى  لةطةأل 
«زؤربةى  وتى:  خؤى  وةك  ضونكة 
بةشَيك  طؤإانةء  خوازيارى  خةَلكةكة 
بدةنء  دةنط  نةيانوَيراوة  خةَلك  لة 
ثارتى  فشارى  لةذَير  ديكةش  بةشَيكى 

دةنطيان بة كوردستانى داوة». 
ئيسالميى  بزووتنةوةى  ليستى 
ئةنجامة  بةثَيى  كة  كوردستان، 
براوةى  ليستى  ضوارةم  بةراييةكان 
 (٢) توانيويانة  هةَلبذاردنةكةيةء 
بكةن،  مسؤطةر  ثةرلةمان  كورسى 
لة  باس  ثَيشووياندا  بةياننامةيةكى  لة 
سةرؤكى  دةكةنء  ثَيشَيلكارييةكان 
ليستةكةش  دةَلَيت: «ضاوةإَيى ئةنجامى 
خؤمان  هةَلوَيستى  بؤئةوةى  كؤتايين، 

رابطةيةنين».
د.ئةحمةد وةرتى، سةرؤكى ليستى 
رؤذنامةى  بؤ  ئيسالميى  بزووتنةوةى 
كؤبوونةوةى  لة  روونكردةوة، 
باسيان  حيزبةكةيان  مةكتةبى سياسى 
هةَلبذاردنةكان  ثَيشَيلكارييةكانى  لة 
ئةوانيشى  ليستةكةى  كة  كردووةء 
بةشَيوةيةكى  بةآلم  نةبووة،  بةدةر  لَى 
كؤتايىء  ئةنجامى  ضاوةإَيى  طشتيى 
ء  رَيكخراو  كؤتايى  راثؤرتى 
رةوشى  لةسةر  دةكةن  ضاودَيرةكان 
ئةوان  بةوثَييةى  هةَلبذاردنةكان، 
بنكةكان  لةهةموو  نةيانتوانيوة 
وتيشى:  هةبَيت.  خؤيان  ضاودَيرى 
اليةنَيكى  وةك  ئَيمةش  «بَيطومان 
بَيدةنط  ثَيشَيلكارييةكان  لة  سياسى 

نابينء هةَلوَيستى خؤمان دةبَيت».

ناأةزايةتييةك 
بؤ بةردةم راى طشتيى 
لةسةر سوكايةتييةكانى 

طؤظارى (بةلَطة)
سياسىء  ــزة  ــَي ه ــوو  ــةم ه ــكــدا  ــَي كــات ــة  ل
لة  نــةفــرةت  كوردستان  كؤمةآليةتييةكانى 
دةكةن،  ذنان  بة  سوكايةتيكردن  توندءتيذيىء 
ئازادييةوة  ــاوى  ن بة  طؤظارَيك  كــاتــةدا  لــةو 
بةرامبةر  توندءتيذيى  سوكايةتىء  ناشيرينترين 
دوو كض دةكاتء دةيانكاتة بانطةشةى هةَلبذاردن 
قوربانيى  دةيانكاتة  دياريكراء  ليستَيكى  بؤ 
بانطةشةكةى، ئةويش بة ناوزإاندنء ورووذاندنى 
ئةمة  ئَيمةدا.  كؤمةَلطةى  لة  بابةت  هةستيارترين 
نةك لة رووى رؤذنامةوانييةوة كارَيكى ناشيرينة، 
بةَلكو لة رووى ئةخالقيشةوة دابةزينة بؤ نزمترين 
ئاسايى  وَينةيةكى  بآلوكردنةوةى  ئةويش  ئاست، 
هيض  وَينةكةدا  لة  كة  هةَلبذاردن،  بانطةشةى  بؤ 
حاَلةتَيكى نا ئاسايى ثَيوة ديار نيية، تةنيا ئةوةندة 
نةبَيت كضَيك لة هيالكيدا بة جلءبةرطى كاركرنى 
كةسانةى  ئةو  زؤربةى  راكشاوة.  رؤذانةيةوة 
هيالكى  دةزانن  كاردةكةن،  راطةياندندا  بوارى  لة 
بة  ثَيويستى  كارمةند  ضؤن  ضةندةء  كارة  ئةو 
دةزطاكانى  زؤربةى  لة  حاَلةتة  ئةو  هةية،  ثشوو 
هةية  خؤيان  ذوورى  كضان  هةيةء  راطةياندندا 
بة  ئةمةى  ضاوباشقاأل  ــةآلم  ب ثــشــوودان،  بؤ 
لة  وَينةكانى  زانيوة،  دةستكةوت  طةورةترين 

رووثةإى طؤظارَيكدا بآلو كردووةتةوة.
لة سةرؤكى حكومةتى هةرَيم  لَيرةوة ثرسيار 
لةاليةن  كة  قبوَلة  كارةتان  ئةم  ضةند  تا  دةكةين، 
ئةنجامدراوة،  بةإَيزتانةوة  فةرمى  وتةبَيذى 
رابـــردوودا  ــاوةى  م لة  بةإَيزتان  كاتَيكدا  لة 
ذنانء  ئازاديى  لةسةر  جةختتان  ضةندجارَيك 
نةهَيشتنى سووكايةتى بة ذنء توندءتيذيى دذى 
خةآلتى  داوةء  لَيدوانتان  كردووةتةوةء  مَيينة 
ناوة،  باشتان  هةنطاوى  بةخشيوةء  ذنثارَيزيتان 
مةسةلةى  كة  دووثاتدةكاتةوة  ئةوة  ئةمةش  كة 
الى  هةية  تايبةتى  طرنطى  مافةكانيان  ذنــانء 
وتةبَيذى  ديكةوة  اليةكى  لة  بةآلم  بةإَيزتان، 
بةإَيزتان لةسةر نزمترين ئاست تةشهير بة ذنان 
ئةوةيان  هةإةشةى  دةزإَينَيتء  ناويان  دةكاتء 

لَيدةكات شتى خراثتر بآلودةكاتةوة.
ئَيستا ذيانى ئةو دوو كضة لة مةترسيدايةء لة 
بةسةريان  هةر شتَيك  ئؤباَلى  هةإةشةدانء  ذَير 
بَيت لة ئةستؤى وتةبَيذة فةرمييةكةى بةإَيزتانةء 
كة  دةكرَيت  لةكةدار  بةوة  حكومةت  كات  ئةو 
توندءتيذيى  هــةإةشــةء  لة  هةبووة  دةستى 
خاوةن  سةرنووسةرء  كة  كض.  دوو  بةرامبةر 
حيزبَيكى  ئةندامى  خؤى  بةَلطة  طؤظارى  ئيمتيازى 
سؤسيال ديموكراتة، لة رووى ياساييةوة هاندةرة 

بؤ هةر شتَيك بةسةر ئةو دوو كضة بَيت.
لة  رَيكخراوانةى  ئةو  وةك  ئَيمة  ئةوة  لةبةر 
خوارةوة ئيمزامان كردووة، ئةم راطةياندنة وةك 
ثةرلةمان،  بةردةم  دةخةينة  ياسايى  سكاآليةكى 
مافى  وةزارةتى  كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
ياساناسانء  هةموو  طشتيىء  راى  ــرؤظ،  م
خاوةن  دذى  كة  نَيودةوَلةتييةكان،  رَيكخراوة 
تؤمارى  بةَلطة  طؤظارى  سةرنووسةرى  ئيمتيازء 
دةكةين. هيوادارين بة هةموومان هةوأل بدةين ذن 
بازرطانيكردنء  سوكايةتيء  بؤ  هؤكارَيك  نةبَيتة 

بانطةشةى هةَلبذاردن.
هةروةها داواكارين لة دةزطا ثةيوةنديدارةكانى 
باآلى  كؤميتةى  بةتايبةتى  هةرَيم  حكومةتى 
لة  ــان  ذن دذى  توندءتيذيى  بــةدواداضــوونــى 
بةإَيوةبةرَيتييةكانى  ــرانء  وةزي ئةنجوومةنى 
بةدواداضوونى توندءتيذيى دذ بة ذنان بة كارى 
هةر  لة  بثارَيزن  كضة  دوو  ئةو  هةستنء  خؤيان 
هةإةشةيةك كة تووشى بوون بة هؤى ئةو كارة 

نا مةسئوالنةيةى طؤظارى (بةَلطة).

(١)ى ئابى (٢٠٠٩)
ئيمزاكان

كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  فيدراسيؤنى 
مةدةنى

DHRD
CSI
KLE

ASUDA
CHAK-KURDISTAN

سةنتةرى هاريكارى ياسايى ذنان
WEO

رَيكخراوَيك: فةرمانبةرانى كؤمسيؤن بَياليةن نةبوون»

لةو شويَنانةى ساختةكاريــــــــى كةمبووة، ئؤثؤزسيؤن سةركةوت

نيان مةجيد

تؤمةتانة  ئةو  رؤشنبير  طةنجانى 
بة  دةنطدانيان  بة  كة  رةتدةكةنةوة 
ديكةى  ليستةكانى  طؤإانء  ليستى 
هةَلخةَلةتاونء  دةسةآلت  دةرةوةى 
ئةوةى  كة  دةكةن  ئةوة  بؤ  ئاماذة 
دةكات  طةنجان  لة  ثشتطيريى 
ليستةكانى ئؤثؤزسيؤنن، نةك ليستى 

هةردوو حيزبي دةسةآلتدار.
سةرنووسةري  محةمةد،  نوعمان 
قةناعةتي  بة  وتى:  هَيشتا   طؤظاري 
باشي  بة  خؤيان  رؤَلي  طةنجاني  من 
بينيوة لةم هةَلبذاردنةداء الوان  زؤر 
ئةو  بة  دةنطيان  حةماسةتةوة  بة 
مةبةستيان  خؤيان  كة  داوة  ليستانة 

بووة.
ضةند رؤذَيكة راطةياندنةكانى دوو 
كة  دةكةن  ئةوة  بؤ  ئاماذة  حيزبةكة 
الوان لة دةنطدانيان بؤ ليستى طؤإان 

كوردستانى  ليستى  بوونء  بَيئومَيد 
ئةوةش  ثَيدةبةخشَيت،  ئومَيديان 
ليستةكةيانة  شكستى  داثؤشينى  بؤ 
لة  زؤرَيك  كة  سلَيمانى،  شارى  لة 
ليستةكةيان  بة  دةنطيان  طةنجان 

نةداوة.
بةرثرسي  تؤفيق،   ئيحسان 
ثةيوةندييةكاني رَيكخراوي قوتابياني 
كة   دةكات  لةوة  باس  كوردستان، 
طةنج مافي خؤيةتي دةنطي خؤي بةض 
وتيشي:  بةكاردةهَينَيتء  شَيوةيةك 
لة  طةنجان  كة  دَلخؤشيية  «جَيطةى 
ئاستَيك  طةيشتوونةتة  كوردستاندا 
كة ضيتر طوَي لة ثإوثاطةندة ناطرنء 
بيرو فيكريان كراوةتةوة بة ئيرادةي 
بةو  دةنط  ئازادانة  بة  و  خؤيان 
ليستة دةدةن  كة كاريان بؤ دةكات، 
لة طةنجان  دةسةآلت هةميشة ثشتي 
طةنجي  نةبَيت  ثَي  ئيشي  تا  كردووة، 
ئومَيدَيك  ض  ئيتر  بيرناكةوَيتةوة. 

دةبةخشَيتة طةنج».

 ئؤثؤزسيؤن ثشتطيريي طةنجان دةكات

طةنجان ئؤثؤزسيؤنيان سةرخست      فؤتؤ: بةهادين يوسف



فةالح نةجم 

ضاودَيريكردنى  تؤإى  طةورة  دوو 
ــدا ئــامــاذة  ــراق ــَي ــة ع ــذاردن ل ــب ــةَل ه
خروقاتةكانى  كــةمــوكــوإيــيء  ــة  ب
سةرؤكى  ثةرلةمانء  هةَلبذاردنةكانى 
هةرَيمى كوردستان دةكةنء داوادةكةن 
كــارمــةنــدانــى  تايبةتى  ــى  ــدان ــط دةن
ئاماذة  نةمَينَيتء  ئةمنييةكان  دةزطــا 
هةرَيم  حكومةتى  كة  دةكــةن  بــةوةش 
كاروبارى  نَيو  خستووةتة  دةستى 

كؤمسيؤنةوة. 
دوو لة طةورةترين تؤإى ضاودَيريى 
تؤإى  كة  عَيراق،  لة  هةَلبذاردنةكان 
نةزاهةى  ضاودَيريى  طروثى  شةمسء 
تةواوبوونى  ثاش  هةَلبذاردنةكانن، 
سةرؤكى  ثةرلةمانء  هةَلبذاردنةكانى 
شةممة  رؤذى  كوردستان،  هةرَيمى 
رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  لة   (٨/١)
راثؤرتى هاوبةشى خؤيانيان دةربارةى 
خاَلدا   (١٠) لة  هةَلبذاردنة  دوو  ئةو 

خستةإوو.
 (٦٥٠٠) ــة  ك ـــؤإة  ت دوو  ئـــةو   
سندوقةكانى  لــةســةر  ــان  ــري ضــاودَي
ضاودَيريى  توانيويانة  هةبووة،  دةنطدان 
بكةنء  دةنطدان  سندوقةكانى  (٨٦٪)ى 
شَيوازى  لةسةر  ورد  تَيبينى  ضةندين 
بةإَيوةضوونى هةَلبذاردن تؤمار بكةن.

تايبةت  دةنطدانى 
بؤ  تايبةت  دةنــطــدانــى  ثــرؤســةى 
نةخؤشخانةكان،  ئاسايش،  ثؤليس، 
ئَيستا  رَيطايةى  بةم  بةنديخانةكان، 
ناتوانَيت كؤنترؤَلى ثرؤسةى هةَلبذاردن 
دووبارة،  دةنطدانى  لة  بةتايبةت  بكات، 
ئةو دوو تؤإة ضاودَيريية لة راطةياندنة 
كؤمسيؤنى  لة  داوايان  هاوبةشةكةياندا 
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  ــاآلى  ب

نةمَينَيت،  تايبةتى  دةنطدانى  ــردووة  ك
لةطةأل  ثؤليس  ئاسايشء  كارمةندانى 
بنكةكانى دةنطدان هةمان رؤذى دةنطدانى 

نةخؤشخانةو  ــدةن،  ــب ــط دةن طشتيى 
بةندييةكانيش لة رَيطةى تيمى طةإؤكةوة 

لة رؤذى هةَلبذاردندا دةنطبدةن.

تؤمارى دةنطدةران 
ناوى  نةبوونى  دووبارةبوونةوةء 
دةنطدةراندا  تؤمارى  لة  دةنــطــدةر 
باآلى  كؤمسيؤنى  دةسةلمَينَيت  ئةوة 
رَيطايانةى  ــةو  ئ هــةَلــبــذاردنــةكــان 
نيية،  سةركةوتوو  طرتوويةتيةبةر 
ثسوَلةى  بــة  ثشتبةستن  بنةماى 
نيية،  زانستى  و  سةركةوتوو  خؤراك 
هةرضى  داوادةكــةن  تؤإة  دوو  ئةو 
سةرذمَيريى  كؤمسيؤن  زووتـــرة 
بؤ  بكات  هةندةران  عَيراقء  لة  تازة 
دةنطدةرء  تؤمارى  دروستكردنى 
تؤمارى  بؤ  دابنرَيت  زانستى  بنةماى 
دةنطدةران، هةروةها نةزانينى شوَينى 
ئةم  دةنطدةرةوة،  لةاليةن  دةنطدةر 
بةرثرسيارَيتيية لة ئةستؤى كؤمسيؤنء 
ئةواليةنةية كة هاوبةشييان هةية لةطةأل 
بةرثرسيارة  كؤمسيؤن  كؤمسيؤن، 
شَيواز  ئاسانترين  باشترينء  لةوةى 
زانيارى  بةخشينى  بؤ  بطرَيتةبةر 
لة  بيربكاتةوة  دةبَيت  دةنطدةر،  بة 
جطة  ديكة  رَيطةضارةى  دؤزينةوةى 
دةنطدانء  ماوةى  (درَيذكردنةوةى  لة 
ثسوَلةى  زووة  هةرضى  ريــكــالم)، 
دةنطدةر دروستبكرَيت كة كة سةرجةم 
زانيارييةكانى دةنطدةر لةخؤبطرَيت كة 
نوَيبوونةوةء  قؤناغى  بؤ  ثَيويستيةتى 

رؤذى دةنطدان.

رَيكخراو  ساختةكاريى 
ئاماذة  تةمموز  شةمسء  تؤإى 
ــةأل ئــةوةى  ــةط ــة ل ـــةوةدةكـــةن ك ب
ســةربــةخــؤى  بـــاآلى  كؤمسيؤنى 
رَيكارو  كؤمةَلَيك  هةَلبذاردنةكان 
رَيطة  بؤئةوةى  ــاوة  دان ثرةنسيثى 
بطيرَيت،  رَيكخراو  ساختةكاريى  لة 
بةشداربوونى  رَيـــذةى  بةتايبةت 
هةَلبذاردنةكانء  لــة  هاوآلتييان 
دةَلَين:  دةنطدانةوةيانء  ــارة  دووب

ئةم  لةثاأل  هةنطاوةكان  لة  «يةكَيك 
لة  دةنــطــدةر  ئــةوةبــوو  هةنطاوةدا 
ناوى  دةنــطــدانــدا  وَيستطةى  يــةك 
هؤكارَيكى  ضةند  لةبةر  بةآلم  هةبوو، 
كارمةند  حيزبى  ئينتيماى  طرنطء 
ميهةنيدا،  اليةنى  بةسةر  زاَلدةبَيت 
ئةم رَيوشوَينانة بةس نين بؤ رَيطرتن 
دوو  ئةو  رَيكخراو،  ساختةكاريى  لة 
تؤمارى  كة  داوايــانــكــردووة  تــؤإة 
بةسةر  دابــةشــبــكــرَيــت  ــدةر  ــط دةن
بةشداربووى  سياسييةكانى  اليةنة 
زياتر  بــؤئــةوةى  هةَلبذاردنةكاندا 
ناوةكان  بوونى  لة  تةئكيد  لةجارَيك 
بــكــرَيــتــةوة، بــةمــةش دةتــوانــرَيــت 
دووبارة  دةنطنةدانةوةى  زةمانةتى 
وآلتى  لة  ئةزموونة  ئــةم  بكرَيتء 

لوبناندا هةية».

دةستخستنة ناو كارى 
كؤمسيؤنةوة

يةكَيك لةو تَيبينيانةى كة لة ميانةى 
هةَلبذاردنى  ثرؤسةى  بةإَيوةضوونى 
ثةرلةمانء سةرؤكى هةرَيمدا لة (٧/٢٥) 
دروستبوو لةسةر ئةداى كارمةندةكانى 
كؤمسيؤن بووة لة بنكةكانى دةنطدانء 
لةطةأل  ــووة  ب ثةيوةندييان  ــؤرى  ج
دوو  ئةو  هةرَيمدا،  دةسةآلتدارانى 
لــةوةكــردووةتــةوة  جةختيان  تــؤإة 
لة  بةرثرسة  اليةنى  تةنيا  كؤمسيؤن 
بةإَيوةبردنى هةَلبذاردنةكان هةروةها 
ضةندين  رابردوودا  لة  رايانطةياندووة 
ناو  دةستخستنة  لة  هةبوو  نموونة 
بةتايبةت  كؤمسيؤنةوة  كاروبارى 
لةاليةن حكومةتةوة، كة هةوَليداوة بؤ 
سةثاندنى كؤمةَلَيك داخوازى، تةنانةت 
رينماييةكانى  ثَيضةوانةى  هةندَيكيان 

كؤمسيؤن خؤيةتى.
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دلَير عةبدولخالق

هةَلبذاردنى  بةشداربووةكانى  اليةنة 
هةرَيمى  سةرؤكايةتى  ثةرلةمانء 
لةو  كة  دةكةن  بةوة  ئاماذة  كوردستان 
ساختةكاريى  ثَيشَيلكاريىء  ناوضانةى 
ئؤثؤزسيؤنء  كراوة،  هةَلبذاردنةكاندا  لة 
دةسةآلت  ليستى  ركابةرى  اليةنةكانى 
ليستى  ضونكة  هَيناوة،  كةم  دةنطيان 
ناياسايى  بةشَيوةيةكى  ثارتى  يةكَيتىء 

دةنطيان بؤ خؤيان زيادكردووة.
مليؤن  دوو  نزيكةى   (٧/٢٥) رؤذى 
ثارَيزطاكةى  لةسآ  كورد  دةنطدةرى 
 (١١٨٥) لة  روويان  كوردستان  هةرَيمى 
لةنَيوان  بؤئةوةى  كرد،  دةنطدان  بنكةى 
نوَينةرى خؤيان  ثاَلَيوراودا  قةوارةء   (٢٥)
ثاَلَيوراودا   (٥) نَيوان  لة  ثةرلةمانء  بؤ 
هةرَيم  سةرؤكايةتى  بؤ  خؤيان  نوَينةرى 
بيانىء  ضاودَيرانى  وتةى  بة  هةَلبذَيرن، 
بةشَيوةيةكى  ثرؤسةكة  ناوخؤييش 
نيوةإؤ  دواي  درةنطانى  تا  تةندروست 
ئَيوارةء  لةكاتى  بةآلم  بةإَيوةضووة، 
كاتةكة  درَيذكردنةوةى  لة  بةتايبةتيش 
سنوورى  «لة  سةعاتَيك  ماوةى  بؤ 
ساختةكاريىء  زؤرترين  دهؤك  هةولَيرء 
خروقاتء ثَيشَيلكاريى بةرامبةر ثرؤسةكة 

ئةنجامدراوة». 
لة كاردانةوةى ئةم حاَلةتةء دوابةدواى 
طؤإانء  ليستى  ثرؤسةكة  تةوابوونى 
دوو  لة  ضاكسازى  خزمةتطوزارىء 
لة  تونديان  رةخنةى  جياوازدا  بةياننامةى 
ئاماذةيان  طرتء  كاتةكة  درَيذكردنةوةى 
ثَيشَيلكارييةكانى  بةساختةكاريىء 
ناوضةيةك،  ضةند  لة  كرد  ثرؤسةكة 
سكاآليان  ضةندين  هةردووال  هاوكاتيش 

ئاراستةى كؤمسيؤن كردووة.
ضاودَيرة  لة  يةكَيك  حةسةن،  رَيبوار 
لةبارةى  راثؤرتَيكدا  لة  نَيودةوَلةتييةكان 
ضةندين  هةرَيم،  هةَلبذاردنةكانى  رةوشى 
خؤيان  كة  تؤماركردووة  ثَيشَيلكاريى 
دةبيننةوة لة كاركردنى كةسى حيزبى لةناو 
بنكةى دةنطدان بؤ كاريطةريى خستنةسةر 
خةَلك يان دةنطدانى بةاليةنَيكى دياريكراو، 
ذمارةيةك  هةولَير،  بنكةكانى  لة  بةتايبةت 
دةنطبدةن،  ضةندجار  توانيويانة  دةنطدةر 
بةشَيوةى  دةنطدةر  ناوى  زيادكردنى 
ناوانةى  ئةو  ليستى  لةسةر  دةستنووس 

مافى دةنطدانيان هةبووة. 
لة دواى راطةياندنى ئةنجامة بةراييةكانى 

ليستء  زؤربةى  هةَلبذاردنة،  ئةو 
روونكردنةوة  بةياننامةء  بة  قةوارةكان 
ثَيشَيلكارييةكان  حاَلةتى  بة  ئاماذةيان 

كردووةء سكاآليان تؤماركردووة.
ئةنجامة  بةثَيى  كة  ثارَيزطاران  ثارتى 
دةنطةكانى   (٪٠,١٢) تةنيا  بةراييةكان 
بةياننامةدا،  دوايين  لة  بةدةستهَيناوة، 
دةكةن  ئةو سكاآلية  ناوةرؤكى  بة  ئاماذة 
ثَيشَيلكاريىء سةختةكارييةكانى  كة دذى 
تَييدا  تؤماريانكردووةء  دةسةآلت  ليستى 
هاتووة «درَيذكردنةوةى وادةى ثرؤسةكة 
بووة،  بنةما  بَي  سةعات   (١) ماوةى  بؤ 
ضونكة لةو ماوةيةدا ساختةكارييةكى زؤر 
كراوة،  دةنطداندا  ناوةندةكانى  لةسةرجةم 

لةو شويَنانةى ساختةكاريــــــــى كةمبووة، ئؤثؤزسيؤن سةركةوت

وَينةى نامةى ثةرلةمانتارةكانى عَيراق

دوو تؤإى ضاودَيريى هةَلبذاردن: حكومةت كؤمةلََيك داخوازيى بةسةر 

كؤمسيؤندا سةثاندووة
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ثشتيوانسةعدولَآل

بةثَيىئةوبةَلطةنامانةىدةسترؤذنامة
تؤمةتباركردني شايةتى كــةوتــوونء
رذَيمي لةسةردةستي كوردن جينؤسايدى
ثَيشووتر كة خةزرةجى نــزار بةعس،
بووة، عَيراق  سوثاى ئةركانى سةرؤكى 
سةرةكييةكانى بةرثرسة لة بةيةكَيك
دادةنرَيتء كيمياباران ئةنفالء تاوانةكانى
كارةساتانةداو لةو هةبووة طةورةى رؤَلى
لةاليةن لَيكؤَلينةوة  بةمةبةستى هاوكات 
داواكراوة، دانيماركةوة عَيراقء دادطاكانى
بةرثرسانى لة ذمارةيةك لةكاتَيكدا ئةمة

دةكةن. ناوبراو بؤ ثاكانة كورد

خةزرةجىكَيية؟ نزار

نزار بة كة فةيسةأل، نزار عةبدولكةريم
لة  (١٩٣٧/١١/١٧) لة ناسراوة، خةزرةجي
دةرضووى لةدايكبووة، (موسأل) شاري
،(١٩٥٥) لةساَلي سةربازيية، كؤلَيذى
ثةيوةنديكردووة (١٩٥٦)دا لةساَلي
بووةتة ــر  دوات بةعسةوة، حيزبى بة 
ثؤل فصيل)و (آمــر كــةرت فةرماندة ي
(١٩٦٦-١٩٦٨)دا لةساآلني تاوةكو (سرية)،
بووةتة ثاشان  ئةركان، كؤلَيذي ضووةتة 

فةوج. فةرماندةي ياريدةدةري
دةطوازرَيتةوة ماوة يةك بؤ خةزرةجي
(معاون بة كراوة عَيراقء دةرةوةي بؤ
باَليؤزخانةي لــة العسكري)  ملحق
ساَلي سةرة تاي  لة  مؤسكؤ،  لة عَيراق 
دةكرَيتة عَيراقو بؤ دةطةإَيتةوة (١٩٧١)دا
تايبةت هَيزةكاني فةوجَيكي فةرماندةي
(١٩٧٠-١٩٧٥) ساآلني لة (نةقيب)، بةثلةي
كةركوكو لة بووة  خاليد سةربازطةي لة
فة رماندةي (رائيد)و بة بووة (١٩٧٤) ساَلي
ليواي لة اخلاصة) (قوات تايبةت هَيزةكاني

كةركوك. لة (٦٥)
تةواوي بةشداريي (١٩٧٤)دا لةساَلي
دواتريش كردووة ، كوردستاني شةإةكاني
(٥)ي ثيادةي ليواي بةفةرماندةي كراوة
(١٩٧٨) ساَلي اجلبلية)، قوة (آمر هَيزي ضيا
فة رماندةي بة دةكرَيت (موقةدةم) ثلةي بة
ثلةكة ي سلَيماني و لة بنكة (٧)ي تيثي
كرا دواتريش (عةقيد)و بؤ بةرزكرايةوة
(١٩٨٤)دا لةساَلى روكــن)، (عةميدي بة
حسَين سةدام فةرمانَيكي بة (ليوا)و بةثلة ي
دواى ،(١) فة يلةقي بة فةرماندةي دةكرَيت

روكن). (فةريق بة كرا ئةوة
سةدام بةفة رمانَيكي (١٩٨٧) ساَلى لة
سوثاي ئة ركاني سة رؤكي بة دةكرَيت
عَيراق، لة ساَلي(١٩٩٠)كراوةبةراوَيذكاري
لة ساَلي سةربازيي،  كاروباري بؤ  سةدام
سةرثةرشتيا ري بة ــووة ب (١٩٩١)دا
ـ كوردستان لة  راثةإاندنن ئةرك  هَيزي
يةكو ثَينجي فةيلةقةكاني موسألو هةردوو
ثلةكةي ماوةيةك دواي ثَيدةسثَيردرَيت،

يةكةم). دةكرَيتةوة بؤ (فةريقي بةرز
ـــذكـــاري راوَي ـــو خـــة زرة جـــي وةك
لة هةَالتنى تا مايةوة سةدام سة ربازيي
بةسة ربردني دواي ،(١٩٩٦/٣/١٤) لة عَيراق
ئيسثانياو ئـــوردنو لة ساَلَيك  ضة ند
ساَلى لة لةندةن، بؤ سةردانَيكيشي ضةند

دانيمارك. دةطاتة (١٩٩٩)دا
 (٢٠٠٠/١٠/٣) لة خــة زرةجــي ــزار ن
تاوةكو دةستبةسة ركرا خؤيدا لةماَلة كةي
(٢٠٠٣)دا، لةساَلى هةَالتنةكةي رؤذي
رَيطةي لة  رؤذنامة، زانيارييةكانى  بةثَيي 
دواتريش ســوريــاو ــة رةو ب ســويــدة وة
دةضَيتة ماوةيةك ثاش كوردستان، دةضَيتة

ئيمارات.

بةَلطةنامةكان

تايبةت) (نهَينىء نووسراوَيكى بةثَيى
كةوتووةو رؤذنامة دةست كؤثييةكى كة
لةسةرة، خةزرةجى نزار  ئيمزاي ناوو
شاري رؤَلةي (٧) طوللةبارانكردني لة باس
عةبدولكةريم (نزار بإيارى بة سلَيماني
يةك فةيلةقي فةرماندةي خةزرةجي)
يةك فةيلةقي نووسراوة كةي ــات، دةك
مةجيدي حة سةن عة لي نووسينطةي بؤ
نووسراوة ئةو بةطوَيرةي نـــاردووة.
رؤذي لة كةسةي حةوت ئةو خةزرة جي

طوللةبارانكردووة. (١٩٨٧/٧/٥)دا
بةَلطةنامةيةكى بةثَيى هــةروةهــا

سةرؤك نووسينطةى  لة كة ديكة، نهَينى 
ذمارةى بة عَيراقةوة سوثاى ئةركانى
(١٩٨٨/٨/٢١)دا بــةرواري  لة  (١١٢٢)
بؤ ثَيكهاتووةو خاأل (١٣) لة دةرضــووة،
يةكو فةيلةقي هةردوو سةركردةكاني
دةَلَيت: يةكة مدا لةخاَلي ناردووة، ثَينجي
كؤمةَلطةكاني دةستنيشاني «دة بــَيــت
ناوضةكاني لة بكرَيت دانيشتووان
تايبةتي بةتةقةمةني  ــةكو ي فة يلةقي
(٤٨) بة  مكثفة)  خاصة  (ضربات  ضإوثإ
هَيرشةكة دةستثَيكردني لة بةر سةعات
وا ترسو تؤقينَيكي لَييانبدرَيت، بؤئةوةي
دانيشتوواندا بآلوبَيتةوة تاوة كو ريزي لة
ثاَلثشتيو هاوكاريي كة  لةوةي رَيطربَيت 
ثَيشمةرطةي كوردستان) تَيكدةران (هَيزي
ضوارةمدا لة خاَلي هــةروةهــا بكةن»،
هاتووةتة ئَيستا كة هةلة ي «ئةو دةَلَيت:
(لة تَيكدة ري  كاري لةناوبردني  بؤ ثَيش 
باشترين عَيراق)،  باكوورى  ناوضةي 
بؤ لةوجؤرة مان داهــاتــوودا لة هة لةو 
(ئَيران) دوذمن لةطةأل ئةطةر رَيكناكة وَيت
خةزرةجي نة طةين». يان ئاشتي بطةينة
بةمشَيوةية ــازدةدا ي هةشتو  لة خاَلي
يةكو فةرماندةكاني هــةردوو رَينمايي
بةتاليؤني «بةكارنةهَيناني دةكات: ثَينج
هؤزةكاني ناوضةي  لةهةمان (جاشةكان) 

لةهاوكاريكردنيان رَيطةطرتن بؤ خؤياندا
رَيطةي دَيهاتةكاندا،  دانيشتوواني لةطةأل 
جاشةكان لةطةأل لَيثرسينةوة ثاداشتو 
جاشَيكيش سة رؤك هة ر بةكاربهَيننو
كارةكان جَيبةجَيكردني لة بوو دوودأل
كة بةَلطةنامةية ئةو بةثَيي جيايبكةنةوة».
ئيمزاي بة خةزرةجيو نووسينطةي لة
ضةكي بةكارهَيناني بإياري دةرضووة، ئةو
هَيزي بة  بةرامبة ر تةنيا نة ك كيميايي
بةرامبةر بةَلكو كوردستان، ثَيشمةرطةي
لةاليةن دَيهاتةكان مةدةني دانيشتوواني بة

خةزرةجييةوة.
ئةنجامدةرانى راثَيضكردنى دواى
طةلى كيميابارانى ئةنفالء شاآلوةكانى
تاوانةكانى باآلى دادطاى بةردةم بؤ كورد
بةعس رذَيمى باآلكانى بةرثرسة عَيراق،
لةو خةزرةجى نــزار ــى رؤَل بة ئاماذة

دةكةن. تاوانانة
لــةبــةردةم مة جيد، حةسةن عة لي
تاوانةكاني بــاآلي (دادطــاي دادوةري
فةرماني كة  ئةوةيكرد، باسي عَيراق)دا،
وَيرانكردنى ئةنفالء جَيبةجَيكردني
نزار سةدامو لة كوردستاني دَيهاتةكاني
دانيشتني لة  وةرطــرتــووة. خة زرةجي
ئةوة باسي دادطادا (٢٠٠٥/٦/٢٣)ى رؤذي
طرتنةوةي بؤ خةزرةجي نزار كة دةكات
(١٩٨٨/٣/١٦)دا، لة هةَلة بجة شارؤضكةي
سةربازي هةزار (٣٠) ئامادةكردني داواي

لَيكردووة.
تاوانبارسوَلتان هاشم ئةحمةدجبوري،
سةردةمى لة يةك  فةيلةقي فةرماندةي 
دادطاى لة لَيكؤَلينةوةدا  لةكاتي ئةنفالدا، 
كة راطةياندووة ئةوةى تاوانةكان باآلى
سوثاي ئةركاني سةرؤكي خةزرةجي نزار
جَيبةجَيكردني بؤ رايسثاردووة ئةوكات
لةدانيشتني يةكةم، سوَلتان هاشم ئةنفالي
ناوةإاستي «لة دةَلَيت: (٢٠٠٥/٣/٢٠)دا

لةطةأل (١٩٨٨)دا دووةمي ساَلي كانووني 
(نزارخةزرةجي)سةرؤكيئةركانيسوثاو
بؤ سوثا ئةركاني سةرؤكي يارمةتيدةري
كؤبوومةوةو سةربازييةكان ضاالكيية
ئة نفال)ي (دؤسيةي ئة ركان سةرؤكي
لةكاتي سلَيماني، بؤ بضم داوايكرد دامآو
دوو لةو فةرمانةكانم هةموو ئةنفاليشدا

كةسةوة بؤ دةهات».
عةبدولعةزيز سابير تاوانبار هةروةها
ئيستخباراتي بة إَيوةبةري ئةلدوري،
دادوةري لـــةبـــةردةم ــي، ــازي ــة رب س
(٢٠٠٥)دا لة دادطادا هةمان لَيكؤَلينةوة ي
«ثالنة طةورةكاني وةكشاآلوةكاني دةَلَيت:
ئةركاني سةرؤكايةتي لةاليةن ئةنفال

دادةنرَيت». سوثاوة
تكريتي، رةشيد  حسَين تاوانبار 
سوثا ئةركاني سةرؤكي يارمة تيدةري
«تاوانباراني وتوويةتي: دادطا هةمان لة
عةلي حسَين، ســةدام ئةنفال سة رةكي 

خةزرةجين». نزار مةجيدو حةسةن
لَيكؤَلينةوةي لةكاتي ديكةوة لةاليةكى
باسي خةزرةجى دانيماركدا، ثؤليسى
قوربانياني ذمارةي كة  كردووة ئةوةي
كوردةكان وة كو نيية هةزار (١٨٢) ئةنفال
راستيية كةي بةَلكو دة كةن، باسي خؤيان
هةزار (٢٥٠) قوربانييةكان ــارةي ذم

كة ناوة بــةوةدا داني هةروةها كة سن،
يةكةم ئةنفالي ئة نجامداني شاآلوي دواي
(سةدام)ةوة  لةاليةن رؤذ (٥) مانطَيك و بة
سيف ــام  (وس مةدالياي خةآلتكراوةو
بدرجة الرافدين– ــام (وس القادسية)و

ثَيدراوة . االمتياز)ي
ثةناهة ندانى ئةنجومةني هاوكات
داوايةكي (٢٠٠١) لةساَلى دانيمارك
داوايكردبوو كة رةتكردةوة، خةزرةجى
ئةنجومةنة كة ثَيبدرَيت،  ثةنابةرَيتى  مافى
بةرثرسارَيتي خــةزرةجــي ثَييواية،
ئةنفالو ضاالكانةي بةشداريي و تةواو
دَيهاتةكاني وَيرانكردنى كيميابارانو
بةتاواني تؤمةتبارة كردووةو كوردستاني
كوردو مةدةني خةَلكي  جينؤسايدكردني 

جةنطة. تاوانباري
نزار سةرةوة، بةَلطةنامانةى لةو جطة
ضاوثَيكةوتنَيكدا ديدارو ضةند لة خةزرةجى
لةثَيناوثاراستنى كة ئاماذةىبةوةكردووة،
كارَيكى هةموو عَيراق خاكى يةكثارضةيى

كردووة.
ناوةندى بةرثرسى محةمةد، عومةر
ئةو «بةثَيى رايطةياند: كوردستان لة ضاك
بةدواداضوونانةىكة دةستناوةندةكةمان
جطةلةوةي بةَلطةنامةكان بةثَيى كةوتووةو
دانيمارك دادطاى تاوانةكانء باآلى دادطاى
دةركردووة، بؤ دةستطيركردنيان فةرمانى
هةَلمةتةكانى لةكاتى كة خةزرةجى نزار
ئةركانى سةرؤكى كورددا جينؤسايدى
تؤمةتبارَيكى ــوو، ب عــَيــراق ســوثــاى 
دادطاو بدرَيتة دةبَيت  تاوانانةيةو  ئةو

سزابدرَيت».
هةروةهاوتيشى:«ئةطةرسةركردايةتى
عَيراق دةسةآلتدارانى كوردء سياسى
شةريفء ثياوَيكى خةزرةجى ثَييانواية،
نيشتمانثةروةرو كةسَيكى بــةإَيــزةء
بؤنةيانهَينايةوةبؤعَيراقءنايدةنة بَيتاوانة،

لَيدةكةم، ثرسيارةيان ئةو من دادطا، دةست
شاردووةتةوةو ياسا لة خةزرةجيان بؤ
دادطا بةثَيى لة تا دادطاو نايخةنة بةردةم

بكةن؟». داكؤكى لَي ياسا

بةدواىخةزرةجيدا دادطا
دةطةإَيت

دادطاى هةردوو لة خةزرةجى نزار
بةمةبةستى داواكراوة عَيراق دانيماركء
تاوانةكانى باآلى دادطاى داداطاييكردنى،
ــةدواى ب دانيمارك دادطـــاى ــراقء عــَي
ضةندجارَيك تائَيستا دةطةإَينء ناوبراودا
بؤ ــردووة ك وآلتَيك ضةند لة داوايــان
لة تؤمةتبارى بةآلم تةسليمكردنةوةى،

شاردووةتةوة. خؤى هةَالتوو ياسا
عارف رؤذنامة بؤ تايبةتدا لَيدوانَيكى لة
تاوانةكان باآلى دادطاى سةرؤكى شاهين،
خةزرةجى «نــزار رايطةياند: عَيراق لة 
دؤسيةى ئةنفالداو ثَيويستة تؤمةتبارة لة
دادطا بةردةم بهَينرَيتة دةستطيربكرَيتء
لَيكؤَلينةوة ئةنجامدانى لَيثَيضينةوةو بؤ
سآ لة بةر بةوةشكرد، ئاماذةى لةطةَليدا»،
لة دادطا لَيكؤَلينةوةى دةستثَيكى لة ساألء
دةستطيركردنى بإيارى ئةنفالدا، دؤسيةى

يةكَيك ءةك دةركــراوة جةزرةجى نزار
دادوةرانى تاوانةو ئةو تؤمةتبارةكانى لة
هةماهةنطى لة بةردةوامن  لَيكؤَلينةوةش 
ئةنجومةنى دةرةوةو ءةزارةتــى لةطةأل
باآلىدادطاىعَيراقىءثؤليسىنَيودةوَلةتى
لة دؤزينةوةى بةمةبةستى (ئةنتةرثؤأل)
بؤ بطةإَينرَيتةوة  تا  بَيت  وآلتَيكدا هةر
ءةك ءآلتى «ضةندين ءتيشى: عَيراقء
عةرةبيمان ئيسثانياو ئيماراتى دانيماركء
خةزرةجى ئةطةر كة ئاطاداركردووةتةوة 
بكةنةوة، عَيراقى رادةستى بَيت ءآلتانة لةو
داواكارى سةرؤكى مةبةستةش ئةو بؤ
جةختى دوواندووةو دانيماركمان طشتى
ئةوانيش كة كردووةتةوة ئةوة لةسةر
بةدواي خةزرةجيدا دادطاى دانيمارك ءةك

داواكراوة». ئةوانيش لةالى دةطةإَينء

ئةوانةىثشتطيريى
خةزرةجىدةكةن لة

(٢٠٠٩/٧/٢١)ي (٥١٦)ى ذمــارة لة
بآلوكرانةوة بةَلطةيةك ضةند رؤذنامةدا
تاَلةبانى سكرتَيري جةالل ) لة هةريةك كة
بةرثرسي مةعسوم، فوئاد يةكَيتي، طشتيي
ثةيوةندييةكانى مةكتةبي ثَيشووتري
دةرةوةييةكَيتيء دَلشاد ميرانى،بةرثرسي
ثةيوةندييةكاني مةكتةبي  ثَيشووي
نزار بؤ ثاكانةيان ثارتي، دةرةوةي
ئةركانى ثَيشووى  سةرؤكى خةزرةجى، 
كةسَيكى بة ــردووةو ك عَيراق سوثاى
نامةيان وةسفيانكردووةء نيشتمانثةروةر
دانيمارك دةسةآلتداراني دادو وةزيري بؤ
دةستي طواية ناوبراو بَيتاوانةو كة  ناردووة
حكومةتو كة تاوانانةي لةو نةبووة
(١٩٨٧-١٩٨٨) لةساَلةكاني عَيراق سوثاي

ئةنجاميانداون. كوردستاندا لة

بيَتاوانة؟ خةزرةجى نزار دةيسةلميَنَيت كآ

قادر هةستيار

سآلو،  لــةدواى  
يةكةم روكنى ليوا من
عةبدولكةريم)م (نزار
(نــزار بة نــاســراوم
ساَلى خةزرةجى)، لة
لة بيرم (١٩٨٨)ةوة
نووسينى ئةم نامةية
بؤ ـــةوة ـــردووةت ك
دةزانم ئازيز، ئَيوةى
من ضوون، بةهةَلةدا 

ئةبوخةردةلى طةرميانء بؤ نيم ئةنفال ئةبو
وادةَلَين، سةكردةكانتان ئةها نيم، هةَلةبةجةش
مةعاويةم كرد شمشَيرةكةى نةبووم ئةوة من
خؤتان ورطى ئةوة طةرمياندا، عةلييةكانى بة
هَيندة خؤشطوزةرانيدا ئاسوودةيىء لة بوو
نةبووم من ئةوة قوتدا، شمشَيرةكةى طةورةبوو
طَلينةكانتانم خانووة دةبابةوة شؤفألء بة
نازاننء شارستانى  لة خؤتان  ئَيوة رووخاند، 
ثيرؤزى رَيطاى لةسةر تةجاوزتان خانووى
من ئةوة رووخــان، بؤية دروستكرد، ئةنفال
خؤتان عةرعةركرد،  راثَيضى ئَيوةم نةبووم 
نَيو كوتاية خؤتان هةَلةداوان بة بن، بةخؤتان
عروبةى بةهةشتى تا جةيشةوة جيم زيلةكانى
ذَيريدا جةهةننةمى لة دواتر ببيننء عةرعةر
طةرميان منداَلةكانى قيذةى خؤ طيرسانةوة،
ثَيكةنين حيلكةى ئةوة نةبوو، من ترسى لة
كريسمسى دوا بابانوئَيلى من دةيانزانى بوو،
كانياوةكانى من دةَلَيـت كآ تةمةنيانم،
كةوباإةكانيشم كوَيركردةوةو طةرميانم
ئَيران ديــوى ــةرةو ب سيخوإى  تؤمةتى بة 
تاظطة، كانىء لةبرى خوازياربووم من راونا،
بةآلم دروستبكةم، لةطةرمياندا زةريا رووبار،
خؤشباوةإ كوردى هَينا، كورتى بودجةكةمان
سووتاندووة؟ باخى طةرميانم رةزو من ثَييواية
دةستم بخؤم، ترآ بؤَلَيك ويستم براطةل نا
هةَلمكَيشا. رةطةوة لة هَيشووةكة، بة نةطةيشت
فإؤكةوانةكة ثَيتبَلَيم  با هةَلةبجة  تؤش
من خةَلةفاوة، بةريتانييةو ثياوة ئةو درؤيكرد،
نةبووملةالىخودا راثؤرتملة دانيشتووانةكةتدا
بنَيرَيت، بؤ ئيزرائيليان لة ثإثإ ليذنةيةكى تا
سَيوء بؤنى لة حةزتان بوون خؤتان ئةوة
باسى ئَيوة ئــةوةى  دةكــرد، ئةبةدى خةوى 
سةير من،  دةستى نةك كردى ئَيران دةكةن 
كة بكةن سَيوة سندوقة دوو ئةو باسى دةبَيت

خاكيةوة  رةنط فإؤكةيةكى  لة  ١٩٨٨/٣/١٦ لة
بةسةرةوةء ها خودا ــوارةوة،  خ هةَلمداية
كردتان ئَيوة بةآلم سوبعةتمكرد، دةزانَيت
كرد خؤيان كةستان هةزار (٥) راستء بة
ئَيستا هةتا ضيية من سوضى ئةرآ بةخةوتوو،

نابَيتةوة؟ خةبةريان
خاوةر عومةرى  دةَلَين  سةيرة،  ــآل  وةَل
كؤرثةكةى بةراستء كردووة  سوبعةتةكةى
خةجاَلةتم، نابَيتةوة، راست ناوةو ذَيرخؤى

نازانن. طةمة طةلَيكن نةمزانى
لة راستييانة ئةم وردةكاريى زانينى بؤ
ئةها بثرسن، هاشم سوَلتان كيميايىء عةلى
بؤ ئةى ذياندان، لة هةر ئةوانيش نيية ئةوة
شيعةئاسا وامزانى خؤ دةكةن، من سةركؤنةى
جيا بة ئاغجةلةردا هةَلةبجةء لة نةورؤزَيك بؤ

ثةتدا. بة مليانكردوون
ئةنفالضى بة من لةبةغدا دادطايةك دةَلَين
ئةوة لَيمةطرن، طوَيى  خودا توبىء  دةزانَيت،
لةطةأل كلكى بةعس عةرةبييةو شؤفَينيستى
بؤئةوةى دةكةن، دروست بؤ تؤمةتم طرَيداوة،
دادطاى ئةوة بإوامةكةن، تَيكبدةن، برايةتيمان
ثإكردمةوةو بؤ ئةستؤثاكى خؤتانة حيزبى
ثةثولةى كردة منى ئةنفالدا هةَلةبجةو لةئاست

خودا. مةإى بةهةشتء
لة  بير  زياتر وةآلمتان لة ضاوةإوانى من
شتَيكى بةَلكو  دةكةمةوة، كيمياباران ئةنفالء 
ئَيوة ملى سةر خةتاى بيرمداء  بة بَيت ديكة
لة دَلنيابن بكات، ئةطةر طةإاشمةوة وآلت، زياتر
طةرمدةكةم، ديوةخانَيك كوردستاندا كؤشكَيكى
تؤثزاواو كيذؤَلةكانى ضيرؤكى وةرن ئةوسا

دةطَيإمةوة. بؤ هةَلةبجةتان بارةسَيوى

hastyar78@yahoo.com

نامةيةك

خةزرةجييةوة لة

هةلَةبجة طةرميانء بؤ

لة طؤثتةية ئةنفالدا هةَلمةتى خةزرةجى لةكاتى



عةول سيروان

كوردستانى  دووحيزبى سكرتَيرى  
بة ســةربــةخــؤكــان بـــاآلى كؤمسيؤنى 
بةرثرسى تؤمةتباردةكةنء «اليةنداريى»
رةتيدةكاتةوة كؤمسيؤنيش سلَيمانى ئؤفيسى
فشاريان دةسةآلتةوة لةاليةن ببنء بَياليةن كة

لةسةربَيت.
ثرؤسةى بةإَيوةضوونى لةميانةى
هةرَيمدا سةرؤكى ثةرلةمانء هةَلبذاردنى
ثارتى، يةكَيتىء لة  جطة جياوازةكان  ليستة
باآلى كؤمسيؤنى لة  تونديان  رةخنةى
كة بةوةى طرت، هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
نةثاراستووة. خؤيان بَياليةنى ثرؤسةيةدا لةو
حاجى محةمةدى لــةوبــارةيــةشــةوة 
سؤسياليستى حيزبى سكرتَيرى مةحمود،
فةرةج كة ــةوةدا ب ئاماذةى كوردستان 
باآلى كؤمسيؤنى سةرؤكى حــةيــدةرى،
عَيراق، ئةندامى لة سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان
كوردستانةو ديموكراتى ثارتى (٥)ي لقى
نيية بَياليةن «بةدَلنياييةوة كؤمسيؤن وتيشى:
كؤمسيؤني ئةندامانى هةموو لةبةرئةوةى
هةيةء حيزبييان تةزكيةى ثارَيزطاكة هةرسآ
شَيوةيةك بةهيض بَيت  حيزبيى  ئةوكةسةى
خؤى حيزبةكةى بةرامبةر بَياليةنى ناتوانَيت

بسةلمَينَيت».
ــاآلى ب كؤمسيؤنى ــةردا ــب ــةرام ــةب ل
تؤمةتانة ئةو هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
بةإَيوبةرى محةمةد، تاهير رةتدةكاتةوةو
بــاآلى كؤميسيؤنى سلَيمانى ئؤفيسى
لة ــردن ــارك «ك وتــى: ــبــذاردنــةكــان، هــةَل
ئةم بَياليةنانةية، بةشَيوةيةكى كؤمسيؤن
سوَيندخواردنى بنةماى لةسةر كاركردنةش
بةآلم نيية، كؤمسيؤن ناو كةسايةتييةكانى
لة ئةوكةسةى نابَيت ئةخالقييانةء  دةبَيت
بكات». ئيش بة بَياليةني كاردةكات كؤمسيؤن
سلَيمانى ئؤفيسى ــةرى ــوةب ــةإَي ب
سيستمى كة  روونــيــكــردةوة كؤمسيؤن
كةسةكانى بة رَيطة كؤمسيؤن كاركردنى
مامؤستاو «ئةو وتى: بكةنء اليةنطريي نادات
كاردةكةن كؤمسيؤندا لةناو ثارَيزةرانةى
بةثَيى نةبن اليةن بَي كارةكانياندا  لة ئةطةر
ثةيِرةوي ثةرلةمانء ياساى لة (٥٧) مادةى
دةبن». سزا تووشى كؤمسيؤنيش كاركردني

ئاماذةيان ضاودَيرة بيانييةكان كة لةكاتَيدا
ثرؤسةى نَيو ساختةكاريى خروقاتء بة

كؤمسيؤن بةرثرسانى بةآلم كرد، هةَلبذاردن
كة دةكردةوة ئةوة لةسةر جةختيان هةميشة
هةَلبذاردنلة كوردستان «باشترينء ثاكترين»

بةإَيوةضووة.
قةوارةى سةرؤكى قادرعةزيز، هاوكات
خزمةتطوزاريء ضاكسازي، لة ليستي ئايندة
شَيوةيةك بةهيض «كؤمسيؤن رايطةياند:
كؤمسيؤنى ياسايةي بةثَيى ئةو نييةء بَياليةن

بةثَيى سةربةخؤبَيتء دةبَيت ثَيدامةزراوة
باآلي كؤمسيؤنى هاتووة كة نــاوةكــةى
بةآلم عَيراق، هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى
سةربةخؤ حيزبيةء ثَيكهاتةيةكى كؤمسيؤن
حيزبة لة كؤمسيؤن نوَينةرانى نييةء
ثارتيية، سةرؤكةكةى ثَيكهاتووةو طةورةكان
هةرسآ ئؤفيسةكانى سةرؤكى هةروةها

ثارَيزطاكة ثارتىء يةكَيتين».

سةربةخؤي  باآلي كؤمسيؤني ثَيكهاتةي
كة اليةن  ثَيكهاتووة سَي لة هةَلبذاردنةكان 
سوننةء سَي سَي شيعةء كؤميسيارةء (٩)

توركمان. يةك كوردء دوو
كة  بــةوةشــدا ئــامــاذةى عةزيز  ــادر  ق  
كؤمسيؤن نوَينةرانةى ئــةو بةوثَييةى
بَياليةن ناتوانن  هةية حيزبييان ئينتيماى 
لة حيزبيى  كةسى دانانى بنةإةتيشدا لة بن، 

هةَلةبووة». كؤمسيؤندا
لةاليةن كة ديكة  طومانانةى لةو  يةكَيك
كؤمسيؤن لةسةر جياوازةكانةوة ليستة
بــةدواداضــوونــى دروســتــبــووة، دؤســيــةى
سكاآلكانء طازندةو لةسةر كؤمسيؤنة
هيض «من وتى: ئايندة ــةوارةى ق سةرؤكى 
بتوانن كؤمسيؤن كة نيية  بةوة بإوايةكم

بكةن». ئَيمة سكاآلكانى بةدواداضوون بؤ
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ناوةكةى سةربةخؤبَيتء بةثَيى دةبَيت ثَيدامةزراوة كؤمسيؤنى ياسايةي ئةو بةثَيى نييةء بَياليةن شَيوةيةك بةهيض «كؤمسيؤن

كؤمسيؤن سةربةخؤ نييةء نوَينةرانى حيزبيةء ثَيكهاتةيةكى كؤمسيؤن بةآلم عَيراق، هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى باآلي كؤمسيؤنى هاتووة كة

يةكَيتين» ثارتىء ثارَيزطاكة هةرسآ ئؤفيسةكانى سةرؤكى هةروةها ثارتيية، سةرؤكةكةى ثَيكهاتووةو طةورةكان حيزبة لة

نيية بَياليةن هةلَبذاردنةكان كؤمسيؤني

ئارام جةمال

ــةزار ه نزيكةي ئَيستا
ثارَيزطاي عةرةبي هاوآلتي
تؤمةتي ــة ب كــة  ــوك ــةرك ك
كردةوةي تيرؤرستيء تؤمةتي
لة دةستطيركراون جؤراوجؤر
ئةمريكادانء طرتووخانةكاني
عــةرةبــيــش ــي ــان ــرس ــةرث ب
ثارَيزطاي ئةنجومةني لة
ئازادكردني هةوَلي لة كةركوك

دةستطيركراوانةدان. ئةو
ــل ــي ــةل ـــةد خ ـــةم ـــح م
كوتلةي سةرؤكي جبوري،
طــردبــوونــةوةي عــةرةبــي
ثارَيزطاي ئةنجومةني لة
ــةي ــام رؤذن بــة ــوك، ــةرك ك
ثرؤسةي «لةدواي راطةياند:
ذمارةيةكي عَيراقةوة ئازادي
لة عةرةب  هاوآلتياني لة زؤر
كةركوكدا ثارَيزطاي سنووري
كــــردةوةي ــي ــةت ــؤم بــة ت
هاوكاريكردني تيرؤرستيء
تؤمةتي توندإةوةكانء طروثة

دةستطيركراون، جؤراوجؤر
بةشَيكي ســةرةتــاشــةوة لة 
دةستطيركراوانة ئةو زؤري
طرتووخانةكاني رةوانـــةي
كرابوون، كوردستان هةرَيمي
ذمارةيان «لةئَيستادا بةآلم
كة كةسة هـــةزار نزيكةي 
طرتووخانةكاني لة تائَيستا

ماون». ئةمريكادا هَيزةكاني
ـــي هـــةوَل ــــارةي ــــةب ل
ئازادكردنء بؤ كوتلةكةيان
ئةو دؤسيةي بةدواداضووني
جبوري دةستطيركراوانة
سةرةتاوة لة «هةر رايطةياند:
ئــازادكــردنــيــان ــي لــة هــةوَل
ــش ــي ــةردةوام بـــوويـــنء ب
كــردووة بةدواداضوونمان
لة (PRT) تيمي هاوكاري بة
لة ئةمريكا كونسوَلخانةي
ذمارةيةكي توانراوة كةركوك
بكرَيتء ــازاد ئ لَي  ــان زؤري
قؤناغ بة ئازادكردنيشيان
بة ئَيستاش هةروةها بووة،
هةوَلي لة  تيمة ئةو هاوكاري 
ــارةي ذم ئــةو ئــازادكــردنــي

ياخود دةستطيركراوانةداين
زيندانة بؤ طواستنةوةيان
بةثَيي ــة ك عَيراقييةكان 
(عَيراق ئةمنيي رَيككةوتننامةي
سةرجةم دةبَيت ئةمريكا) ـ
عَيراقييةكان دةستطيركراوة
عَيراقييةكان هَيزة  رادةستي

بكرَين.
ــةي ــةَل ــام م ـــارةي ـــةب ل
ئةو لةطةأل ئةمريكا هَيزةكاني
سةرؤكي دةستطيركراوانةدا
كةركوك عةرةبي كوتلةي
سةردانء بةثَيي رايطةياند:
ــان ــم ــان ــةك ــوون ــةدواداض ب
ــي ــان ــزةك ــَي ـــةي ه مـــامـــةَل
باشةو لةطةَليان ئةمريكا
مافةكاني رةضاوكردني بة
ــي ــري ــاودَي ض ــة مــــرؤظء ب
نَيودةوَلةتييةكان رَيكخراوة
ــراوي ــخ ــك رَي ــدا ــان ــاوي ــةن ل
نَيودةوَلةتي سووري خاضي
دةكرَيت، لةطةأل مامةَلةيان
هةموو طرتووخانةكاندا لةناو
بؤ ذيانيان ثَيداويستييةكي

دابينكراوة.

عةرةبي زيندانيي هةزار نزيكةي
ئةمريكادان طرتووخانةكاني لة كةركوك

عارف ستارة

كؤمثانياكاني ئةوةي لةطةأل
ــك ــَي ــةَل ــؤم ـــدي ك ـــوةن ـــةي ث
هــةيــة، ــان ــي ــوزاري ــط ــةت خــزم
زياني بةكارهَينانيشي خراث
طــوَيــزانــةوةي لــةوانــة زؤرة، 
مكالمات» «تحويل ثةيوةندي
بؤ ــةكــةوة ــووةي ــةشــدارب لــة ب
ئةو ديكةى بةشداربوويةكى
هاوآلتيانى كــة  كؤمثانياية

هةراسان كردووة.
لةبةشي بانةيي، حةميد
طشتييةكاني ثــةيــوةنــديــيــة
بة ئاسياسَيأل، كؤمثانياى
«دةبَيت راطةياند:  رؤذنامةي 
سكاآل خـــؤي بــةشــداربــوو
بــةرزبــكــاتــةوةء دادوةر بــؤ 
ئاطادار لــَي ئَيمةي  ئةوانيش
لةكاتي ئاسياسَيأل بكةنةوةء
دادوةردا ئــاطــاداركــردنــةوةي
بةو كآ دةدات، زانياري تةنيا
خاوةنيةتيء كآ هةستاوةء كارة
دةستي لة وةرطرتن  رَيوشوَين 

خؤي ــك خــةَل ــــــة، دادوةرداي
«تحويل ــؤي خ مؤبايلي بــة 
ثةيوةندي ــات دةك مكالمات»
لة يةكَيكة ئةمة نيية، بةئَيمةوة
ئاسياء خزمةتطوزارييةكاني
كارت نةبووني حاَلةتةكاني لة
دةبَيت روودةدات، شةحندا يان
ياساء بةردةم بضَيتة خؤي خةَلك
كاتة ئةو بكات، سكاآل دادوةرء
دةطرَيتةبةرء رَيوشوَين دادوةر

ثَيناكرَيت» هيضمان ئَيمة
رَيبوار بارةيةوة لةو هةر
كارطَيإيي بةِرَيوةبةري مستةفا،
لة تيليكؤم كؤإةك كؤمثانياي
«كؤمثانياكةمان وتى: سلَيماني،
جيهانيدا كؤمثانياي لةطةأل
كؤمةَلَيك هةيةء طرَيبةستي
بةهيض ــة ك هــةيــة ــان ــةي ــِرط ب
كؤمثانياية بةم رَيطة شَيوةيةك
هةستَيتء كارانة  بةو  ــادات ن
سومعةي دةسةآلتيشي نييةء بؤ
ئةم نييةء باش  كؤمثانياكةش 
دةكرَيت، كةسةوة لةمؤبايلي كارة
سيستةمةوة لة ضونكة بــةآلم
دةسةآلتي لة ئةمةيان ناكرَيت

نةهَيَلَيت تاك دةبَيت نييةء ئَيمةدا
بكرَيت، مؤبايلةكةي لــة وا 
لة خزمةتطوزاريية ئةم ضونكة
كؤمثانياوة دةدرَيت بةهاوآلتيء
ـــارةي ذم ــت ــَي ــوان ــات كـــةس ن
كةسَيكي مؤبايلي بــؤ كــةس
لة ئةطةر بطوَيزَيتةوةء دى
كؤمثانياشةوة دةرةوةي
خؤي ــوو ــةشــدارب ب بــكــرَيــت،
نةهَيَلَيت كة بةرثرسيارة لَيي

بَيت. بةسةر واي مؤبايلةكةي
لة ســةرضــاوةيــةكــيــش
بةوةدا ئاسيا ئاماذةى كؤمثانياي
داوا دةبــَيــت بــةشــداربــوو كة 
كة بكات قةيد كةسةكة لةسةر
طواستووةتةوةء ثةيوةندييةكةى
كؤمثانيادا ثرؤطرامي ثةيإةوو لة
تــايــبــةت ــي ــةك ــةي ــإط ــض ب هــي
هاوآلتي مافي بةثاراستني
«تحويل لةحاَلةتي بةتايبةتي
ضارةسةر تةنيا نيية، مكالمات»دا
داواية سكاآلء بةرزكردنةوةي
لَيدةكرَيت داوامان  دادطا  لة كة
بؤ زانــيــاريــيــان ئاسياسَيل

بنَيرَيت.

كؤنترؤَلى ضؤن
دةكرَيت؟ ثةيوةندييةكان

ف
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فؤت

كوردستانيي: حيزبي دوو سةرؤكي
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نامؤ عةبدولَآل

ـــاري ئــيــكــؤنــؤمــيــســت  ـــؤظ ط
بآلويكردةوة ئةزمووني دوو دةيةي 
هةنطاوَيكي  كوردةكان  ديموكراسي 
يةكةمجار  ــؤ  ب ـــإي.  ب طــرنــطــي 
هةولَير  لة  هةرَيمةكةيان  ثةرلةماني 
ئؤثؤزسيؤنَيكي  خاوةني  دةبَيتة 
طؤإان،  بزووتنةوةي  راستةقينة، 
طروثَيكى  ــة  ل ثــَيــكــهــاتــووة  ــة  ك
مةدةني،  كؤمةَلطةي  بانطةشةكةري 
كورسييةكانيان  ضارةكي  نزيكةي 
كاتَيكداية  لة  ئةمة  بــردووةتــةوة، 
ديكة  ئؤثؤزسيؤنةكاني  هَيزة  كة 
كورسييةكانيان  (١٥٪)ي  تةنيا 
نايةَلَيت  ضيتر  بةدةستهَيناوةء 

ثةرلةمان بَي دةسةآلت بَيت.
بةريتانى  ئيكؤنؤميستى  طؤظارى 
كوردستان  ــة  «ل نووسيويةتى 
بة  لةوةي  دوورة  زؤر  هةَلبذاردن 
هةَلبذاردنَيكي كامأل دابنرَيت. ليستي 
دةردةبإَيت  ناإةزايي  ئؤثؤزسيؤن 
ــة خـــروقـــات بــةشــَيــوةيــةكــي  ك
وَيستطةكاني  لة  كراوة.  بةرفراوان 
ثارتي  ثــيــاوةكــانــي  ــدا  ــدان ــط دةن
لة  زياتر  كوردستان   ديموكراتي 
بيست جار دةنطيان دابَيتء تائَيستا 
هةَلبذاردنةكان،  باآلي  كؤمسيؤني 
ثارتة  دوو  كؤنترؤَلي  ذَير  لة  كة 
هيض  دةســةآلتــدارةكــةدايــة،  كؤنة 

نةناوة». هةنطاوَيكيان 
ــةردةوام  ب راثؤرتةكة  ثاشان 
ـــةرةإاي  ــت: «س ــَي ــتء دةَل ــَي دةب
ــطــي زؤر  دةن ـــؤإان  ط ئـــةوةش، 
ئةمة  ئةنجامي  هــَيــنــاوة.  باشي 
هاندةراني  كة  شكايةوة،  ــةوة  ب

كوردستان  ديموكراتي  ثارتي 
ئؤفيسةكاني  سةر  هَيرشيانكردة 
ــة ئــؤثــؤزســيــؤنــةكــانــيــان  ــروث ط
كةسَيك  ــت  ــرَي دةوت هةولَير.  لة 
زؤريش  ذمارةيةكي  كــوذراوةء 

بريندار بوون».
ــةدا  ــةك ــؤرت ــة راث ــا ل ــةروةه ه
سيستمى  لة   باس  ئيكؤنؤميست 
كــوردســتــان  ئَيستاى  سياسى 
«هَيشتا  هاتووة:  تيايدا  ــات،  دةك

ذَيــر  لــة  كــة  كــؤنــةكــة،  سيستمة 
ديموكراتي  ثــارتــي  ــي  ــةآلت دةس
نيشتمانيي  يةكَيتيي  كوردستانء 
تَيكبشكَيت.  رةنطة  كوردستانة، 
بةتايبةتي  خَيَلةكة،  دوو  دةسةآلتي 

ئةوةي تاَلةباني الواز بووةء رةنطة 
مونافسة  بتوَيتةوةو  هةر  يةكَيتي 
بارزانييةكان،  تاَلةبانيء  كؤنةكةي 
ذَير  بكةوَيتة  سامانيان   مــاألء 

لَيكؤَلينةوةوة».

طؤظاري ئيكؤنؤميست

لة هةلَبذاردنةكانى كوردستان هةندَيك كةس (٢٠) جار دةنطى داوة

ئيختيار جةمال 

تةقينةوةى بؤمب لةنزيك مزطةوتة 
هؤى  دةبَيتة  بةغدا  لة  شيعةكان 
كوشتنى دةيان كةسء برينداركردنى 
بةشدارييان  كة  ديكة  كةسى  سةدان 

لة نوَيذى هةينيدا كردبوو.

ثرَيس  فرانس  هةواَلى  ئاذانسى 
بؤمبدا  لةتةقينةوةى  بآلويكردةوة: 
كة  شيعةكان  مزطةوتة  لةنزيك 
مةراسيمى  ئةنجامداني  سةرطةرمي 
 (٢٩) بوون  هةينى  رؤذى  ئايينيى 
نزيكةي  قوربانىء  بوونة  كــةس 
رووداوةدا  ــةو  ل كةسيش   (١٤٠)

برينداربوون.
لة  تــةقــيــنــةوة  خــوَيــنــاويــتــريــن 

باكورى  لة  ئةلشاب  شارؤضكةى 
ــدا بـــووة كة  ــةغ ـــى ب ـــةآلت رؤذه
(٢٣)كــةسء  كوشتنى  بووةتةهؤى 
برينداربوونى (١٠٧) كةسء زؤربةى 
بةركةوتوانيش لة اليةنطرانى موقتةدا 

سةدر بوون. 
ــة بــآلويــكــردةوة:  ــســةك ــاذان ئ
ثؤليسيان  ثَيشتر  «نوَيذخوَينةكان 
طوماناوى  سةيارةيةكى  بوونى  لة 

 (١٩٨٠) مؤدَيل  ــؤن)  واط (ظؤَلكس 
ثؤليس  بةآلم  ئاطاداركردووةتةوة، 
رَيطةدا  لة  مةترسييةك  كة  وتويةتى 
ئةوة  دواى  كةم  ماوةيةكى  بة  نييةء 
سآ  النيكةم  روويداوةء  تةقينةوةكة 
تةقةكانى  بة  قوربانييةكان  لة  كةس 
تةقينةوةكة  دواى  ــة  ل ثؤليس 
كوذراون». لة دوو تةقينةوةى ديكةدا 
مزطةوتى  لة  ديالة  ثردى  نزيك  لة 
ئةلرةسوألء ئةدهةم ثَينج كةسى ديكة 
ثؤليسيش  نةبوونى  كارا  كوذراونء 
ببَيتة  كة  كردووة  هاوآلتيان  لة  واى 
داوايان  ثؤليسء  لةطةأل  دةمةقاَلةيان 

بةجَيبهَيَلن.  ناوضةكة  لَيبكةن كة 
هَيرش  دواييدا  مانطةى  ضةند  لةو 
زؤرينةى  كة  شيعةكان  ســةر  بؤ 
ثَيكدةهَينن  بةغدا  دانيشتووانى 
ئةوةى  مةترسى  ضإكراوةتةوةء 
ــارودؤخــى  ــردووة كــة ب ــك ــت دروس
ماوةيةك  كة  ثَيشوو  ناسةقامطيريى 
بينيبوو  بةخؤيةوة  باشبوونى  بوو 

بطةإَيتةوة. 
ئةوة  دواى  مانطَيك  هَيرشةكان، 
ئةمريكا  هَيزةكانى  كة  روودةدةن 
لةضوارضَيوةى رَيككةوتنى ستراتيذيى 
بةغدا  حكومةتى  لةطةأل  وآلتة  ئةو 
ئةمريكا  سوثاى  كشاندنةوةى  بؤ 
ناوضة  شــارةكــانء  لة  عــَيــراق،  لة 
دةرضوونء  ئةو وآلتة  مةدةنييةكانى 
ثرؤسةيةشدا  ــةو  ئ لــةســةرةتــاى 
ئةوةى  لةسةر  هةبوو  زؤر  طومانى 

بطةإَيتةوة.  توندءتيذيى  كة 
(٢٠٠٦)ء  ســاآلنــي  لــة  ثَيشتر 
سةدان  طيانى  توندءتيذيى  (٢٠٠٧)دا 
تا  عَيراقى  قوربانىء  كردة  كةسى 
لَيوارى شةإى ناوخؤ ئاَلؤز كردبوو، 
سياسةتى  لة  طؤإان  لةدواى  بةآلم 

سةربازى هَيزةكانى ئةمريكا دؤخةكة 
تا رادةيةك ئارامى بةخؤيةوة بينيبوو، 
لة  قاعيدة  كة  ثَييانواية  ضاودَيرانيش 
دروستكردنى  بؤ  دةطةإَيت  دةرفةت 
ثَيكهاتةكانى  لةنَيوان  قوأل  ناكؤكى 
تا  تايبةتى سوننةء شيعة  بة  عَيراقدا، 
لة  ناوخؤ  شةإى  هةَليطرساندنى  بة 

عَيراق شكست بة ئةمريكا بهَينَيت. 
تايمز  نــيــويــؤرك  ــةى  ــام رؤذن
هَيرشةكان  ئةطةرضى  بآلويكردةوة، 
ئَيستاش  تا  بةآلم  كةمبوونةتةوة، 
هَيزةكانى عَيراق رؤذانة دةكةونةبةر 
ثةالمارء مةبةستى هَيرشى بؤمبيش 
كة زياتر مةدةنييةكان دةكاتة ئامانج، 
لةناوبردنى  ناكؤكيء  دروستكردنى 
دةسكةوتة سياسييةكانء ئةوةية كة 
هَيزةكانى ئاسايش لة عَيراق ناتوانن 
ئةوةى  دواى  بكةن،  دابين  هَيمنى 
بؤ  كشانةوة  ئةمريكاييةكان  هَيزة 
درةوةى شارةكان، ثشتيوانيى ئةوان 
بؤ هَيزة عَيراقييةكان كةمبووةتةوة. 
كؤلَينَيلى ئةمريكى، توبين طرين بة 
رؤذنامةنووسانى وتووة كة بةشَيكى 
بؤ  دةطةإَيتةوة  توندءتيذييةكان 
هةَلبذاردنى  وادةى  نزيكبوونةوةى 
ثاَلنةرى  زياتر  كة  عَيراق  ثةرلةمانى 

لةثشتة.  سياسى 
لة  ريز  تيموتى  كؤلَينَيل  ثَيشتر 
ئؤثةراسيؤنةكان  راوَيذكارى  تيمى 
تا  ــراق  عــَي هَيزةكانى  ــووى،  ــب وت
بتوانن  كة  بةهَيزبوون  ئاستة  ئةو 
بكةنء  بارودؤخةكة  كونترؤَلى 
ساَلي  ثَيش  ئةمريكا  هَيزةكانى 
بةجَيبهَيَلن،  عَيراق  دةتوانن   (٢٠١١)
بةآلم توندوتيذيية تازةكان طفتوطؤى 
مةسةلةية  ــةو  ئ ــةســةر  ل ــر  ــات زي

دروستدةكةن. 

هَيرشى نوآ، بؤمب ضاندن لة عَيراق

فؤتؤ: بةهادين يوسف



ذمــارة (524) دووشةممة 62009/8/3
hewal.rozhnama@gmail.com

بةدواداضــوون

شاآلو فةتاح

سةرؤك  ماليكى  سةردانةكةى 
سلَيمانى  شارى  بؤ  عَيراق  وةزيرانى 
بووةتة جَيى سةرنجى ميدياى جيهان، 
«ئيجابى»  بة  سةردانةكة  هةندَيكيان 
سةرةتاى  ثَييانواية  لةقةَلةمدةدةنء 
لةنَيوان  «ديالؤط»ة  دةستثَيكردنى 
ديكةيان  هةندَيكى  ناوةنددا،  هةرَيمء 
سةردانةكة  هــؤكــارى  ثَييانواية 
كَيشةكانى  بنبةستطةيشتن»ى  «بة 
هةموو  نــاوةنــدة،  هــةرَيــمء  نَيوان 
راثؤرتةكانيش لةسةر ئةوة كؤكن كة 
«فشارى ئةمريكا» بؤ ضارةسةركردنى 
كَيشةكانى نَيوان ناوةندو هةرَيم ثَيش 
كشانةوةى تةواوى ئةمريكا لة عَيراق 
واى لة ماليكىء سةركردة كوردةكان 
دةستثَيبكةن،  طفتوطؤ  كـــردووة 
بة  ثَيويستيان  كَيشانة  ئةو  ضونكة 
هةيةء  «دةستبةجآ»  ضارةسةرى 
«نا  عــَيــراق  نايةوَيت  ئةمريكاش 

جَيبهَيَلَيت.  بةثرسيارانة» 

ئاذانسى فرانس ثرَيس (ئةى.ئَيف.
ثى) لة راثؤرتَيكدا باس لة سةردانةكةى 
عَيراق  وةزيرانى  سةرؤك  ماليكى 
(ئةى. سلَيمانى،  شارى  بؤ  دةكات 

سةردانى  دةنــووســَيــت  ئَيف.ثى) 
خؤيدا بؤ هةرَيمى كوردستان، نورى 

دةكاتء  سلَيمانى  سةردانى  ماليكى 
ناوضةية  ئةو  سةركردةكانى  لةطةأل 
عوسمان،  مةحمود  كؤدةبَيتةوة، 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامى 
لة  ماليكى  «نورى  دةَلَيت:  عَيراقيش، 
هاوينة هةوارى دوكان لةطةأل جةالل 
عَيراقء  كؤمارى  سةرؤك  تاَلةبانى 
هةرَيم  سةرؤكى  بارزانى  مةسعود 
ئةوة  راثؤرتةكةدا  لة  كؤبووةوة». 
عَيراقدا  ناوخؤى  لة  كة  دةردةكةوَيت 
لَيكدةدرَيتةوة  ئيجابى  بة  سةردانةكة 
وةك مةحمود عوسمان سةردانةكةى 
نــاودةبــاتء  «ئيجابى»  بة  ماليكى 
ئيجابيية،  زؤر  «ئةم سةردانة  دةَلَيت: 
دروستكردنى  دةبَيتةهؤى  ضونكة 
كة  حيزبةكةدا  دوو  لةنَيوان  ديالؤط 
لة بةرذةوةندى حكومةتى ناوةندىء 
ماليكى  سةردانةكةى  هةرَيميشة». 
بايدنى  جؤزَيف  ســةردانــى  دواى 
جَيطرى سةرؤكى ئةمريكا بؤ بةغداو 
سةردانى رؤبةرت طةيتسى وةزيرى 
هةولَير،  بؤ  دَيت  ئةمريكا  بةرطرى 
هةموو  هاوبةشى  خاَلى  لةكاتَيكدا 
ضارةسةركردنى  سةردانانانة  ئةم 
ناوةندو  حكومةتى  نَيوان  كَيشةكانى 
دةيةوَيت  ئةمريكا  ضونكة  هةرَيمة، 
عَيراقدا  لة  تةواوى  كشانةوةى  ثَيش 
بةتايبةت  عَيراق  طةورةكانى  كَيشة 
جَيناكؤكةكان  نــاوضــة  كَيشةى 

ضارةسةربكات.

لة  ــاأل  ــاشــن ن زة  ـــةى  ـــام رؤذن
كَيشةكانى  ــارةى  دةرب راثؤرتَيكدا 
نَيوان  كَيشةى  بةتايبةت  عَيراق،  ناو 

كَيشة  دةنووسَيت،  كورد  عةرةبء 
عةرةبى  كوردو  نَيوان  كثكراوةكانى 
(زة  دةردةكةونةوة،  دووبارة  عَيراق 
خَيَلة  زارى سةرؤك  لةسةر  ناشناأل) 
«ئَيمة  دةنووسَيت  عةرةبةكانةوة 
ثارَيزطارى لة مافى خؤمان دةكةينء 
اليةنى  شــةإدةكــةيــنء  بــةشــدارى 
دةبَيت  ضى  دةطرين،  عَيراق  سوثاى 
لةسةر  بةرامبةرداو  لة  ببَيت».  با 
كة  دةطوازَيتةوة  كوردةكانةوة  زارى 
ئيشينةكرد،  دبلؤماسييةت  «ئةطةر 
دةبَيت ئامادةى ئةركى ثَيويست بين، 
بؤ  ئامادةية  ئَيمة  خةَلكى  ثَيمواية 
ئةم  بةرزبوونةوةى  ئةركةش».  ئةم 
كَيشانة لةثاش دةركردنى دةستوورى 
وةك  كةركوكى  كة  دَيت  كوردستان 
كوردستان  هةرَيمى  لة  بةشَيك 
ريفراندؤميش  داواى  ناساندووةو 
لة  كردووةتةوة،  قوَلتر  كَيشةكانى 
بة  ناشناأل  زة  راثؤرتةكةيدا  كؤتايى 
ئةوة  كةس  ضةندين  راى  وةرطرتنى 
ئةو  دانيشتووانى  كة  رادةطةيةنَيت 
ناوضانة دذى هةَلطيرسانى شةإن لة 
كَيشةكان  دةيانةوَيت  ناوضةكةيانداو 

بة ديالؤط ضارةسةربكرَين. 

كرؤنيكَلى  سَينتراأل  رؤذنــامــةى 
راثؤرتَيكدا  لة  هيندى  زمانى  ئينطليزى 
دةربارةى كَيشةكانى كورد لة عَيراقدا 
ــارة  دووب «كــوردةكــان  دةنووسَيت 
رووبةإووى كَيشةى طةورة دةبنةوةو 
وةك  ــورد  ك طــةورةكــانــى  ئامانجة 
بةدةستهَينانةوةى  سةربةخؤيىء 
لة دؤخى  مةحاألء  بة  بوون  كةركوك 
بةدةستهَينانيان  عَيراقدا  ئَيستاى 
دةنووسَيت،  رؤذنامةكة  طــرانــة»، 
ناوخؤدا  لة  كوردةكان  هةرضةندة 
بةخؤيانةوة  بةرضاويان  ثَيشكةوتنى 
دةركةوتنى  بةهؤى  بةتايبةت  بينيوة، 
ئــؤثــؤزســيــؤنــى راســتــةقــيــنــة لــةم 
لةسةر  بةآلم  دواييدا،  هةَلبذاردنةى 
ئاستى هةرَيميى، رووبةإووى كَيشةى 
دابةشكردنى  جَيناكؤكةكانء  ناوضة 

سامانى نةوت دةبنةوة. 
كَيشةى  لة  باس  رؤذنامةكة  دواتر 
كة  دةكــات  كوردستان  دةستوورى 
لة  لةسةربكرَيت  راثرسى  نةتوانرا 
رؤذى (٧/٢٥)و لةطةأل هةَلبذاردنةكاندا، 
بؤ  نةبووة  تةكنيكى»  «ئامادةيى  طواية 
حةيدةرى،  فةرةج  وةك  هةنطاوة  ئةو 
ســـةرؤكـــى كــؤمــســيــؤنــى بــاآلى 

هةَلبذاردنةكانى عَيراق، رايطةياند. 
ئاماذة  راثؤرتةكة  كؤتاييدا  لة 
بؤ  كات  باشترين  كة  دةدات  بــةوة 
كوردةكان  ئامانجى  بةدةستهَينانى 
داطيركارى  كاتى  (٢٠٠٣)و  ساَلى 
ئةمةش  بــؤ  ــوو،  ب ئةمريكييةكان 
لةطةأل  ثَيكدادان  لة  ترسيان  دةبــوو 
بةهؤى  بةآلم  نةبَيت،  ئةمريكييةكان 
هةنطاوة  ئةم  توركةكانةوة  لة  ترس 
نةنراء ئَيستا لةثاش زيندووبوونةوةى 
بة  ثشتبةستن  ــراقء  ــَي ع ســوثــاى 
زيندوو  ناوةند  حكومةتى  بودجةى 

دةكرَينةوة. 

راثؤرتَيك  (بى.بى.سى)  سايتى 
دواى  كــَيــشــةكــانــى  ـــــارةى  دةرب
هةَلبذاردنة هةرَيمييةكةى كوردستان 
ــت:  ــَي ــووس ـــةوة. دةن ـــات ـــآلودةك ب
هةَلبذاردنة هةرَيمييةكةى كوردستان 
كؤتايى بة وةستانى سياسىء حوكمى 
دةسةآلتدارةكان  حيزبة  دوواليةنةى 
كَيشةى  كؤمةَلَيك  ــةآلم  ب هَينا، 
رووبــةإووى  دةبَيت  كة  هةية  نوآ 
بؤئةوة  ئاماذة  (بى.بى.سى)  ببنةوة. 
ئؤثؤزسيؤنةوة  بةهؤى  دةكـــات، 
هةَلبذاردنَيكى  هةَلبذاردنة  ئــةم 
كوردستان  خةَلكى  «زيندوو»بووةو 
ديموكراتيبوونى  بة  دَلخؤشبوون 
«ثيرؤزبايى»يان  هةَلبذاردنةكةو 
نةك  هةَلبذاردنةكة  كردووة.  لةيةك 
حوكمى  لــةســةر  ثرسيارى  ــةر  ه
كوردستاندا  لــة  حيزبةكة  دوو 
بووةتةهؤى  بةَلكو  دروستكردووة، 
ثَيطةى  لةسةر  دروستكردن  طومان 
ضونكة  عَيراقدا،  لة  حيزبة  دوو  ئةو 
لة  عَيراق  كؤمارى  سةرؤك  ئَيستا 
كوردستانة،  نيشتيمانيى  يةكَيتيى 
بنضينةى خؤيداو  ثَيطةى  لة  لةكاتَيكدا 
زؤرينة  نةيتوانى  سلَيمانى  شارى  لة 
بةدةستبَينَيت، (بى.بى.سى) لة كؤتايى 
لةثاش  دةنووسَيت،  راثؤرتةكةيدا 
هَيزةكانى  كشانةوةى  هةَلبذاردنء 
ــمء  ــةرَي ه حكومةتى  ئــةمــريــكــا، 

طةورةيان  كَيشةى  ضةندين  ناوةند 
نةوتء  كَيشةى  وةك  لةنَيوانداية، 
دةبَيت  كة  ناوضةجَيناكؤكةكان 

بةزوويى ضارةسةربكرَين. 

تايمزى  ــران  ــةه ت ــةى  ــام رؤذن
لة  بــاس  راثؤرتَيكدا  لة  ئَيرانى، 
مةسعود  ماليكىء  نَيوان  كَيشةكانى 
تايمز  تــةهــران  دةكـــات،  ــى  ــارزان ب
دةنووسَيت، بارزانى داواى كةركوك 
ثشتطيريى  ماليكى  لةكاتَيكدا  دةكاتء 
ديمةشقى  تارانء  ريازء  هةرَيميى 
رووبــةإووبــوونــةوةء  بــؤ  هةية 
داواكاريية،  ئةم  بةرثةرضدانةوةى 
لةكاتَيكدا بارزانى هيض ثشتطيرييةكى 
خةَلكى  لــة  جطة  نيية،  هــةرَيــمــى 
ضيدى  ئةمريكاش  ــان،  كــوردســت
لــةو  نيية  ـــورد  ك هــاوثــةيــمــانــى 
زةمةنى  لة  ثَيشترو  كَيشةيةدا، 
ثشتطيريية  ئةو  كةيسنجةردا  هَينرى 
دوا  لة  نةماوة  ئَيستا  بةآلم  هةبوو، 
تايمز  تةهران  راثؤرتةكةيدا  بةشى 
مةبةستى  هةرطيز  «بارزانى  دةَلَيت: 
مةبةستى  هَيندةى  نةبووة،  بردنةوة 
بةهَيزكردنى ثَيطةى ئةمةريكا بووة لة 
ناوةإاستدا، كةركوكيش  خؤرهةآلتى 
يان  نَيودةوَلةتى  ثشتطيرييةكى  بةبآ 

هةرَيميى بردنةوةى زةحمةتة». 

ثَيطةى يةكيَتىء ثارتى لة عَيراقيشدا الوازدةبَيت

هؤكارى سةردانةكة 

هةمووان ئامادةى شةإن بةبنبةستطةيشتنى كَيشةكانة

لةسةر كةركوك

كورد، ئامانجة دواخراوةكان 

زيندوودةكاتةوة

ثَيطةى يةكَيتىء ثارتى 

لة عَيراقدا جَيى ثرسيارة

بارزانى بآ ثشتطيريى 

هةرَيمىء نَيودةوَلةتى

 شةإى كةركوكى ثَيناكرَيت

AP :تاَلةبانىء ماليكي           فؤتؤ

AP :بارزانىء ماليكي    فؤتؤ
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ضاوثَيكةوتن

عومةر بةرهةم

هةَلبذاردنةكاني لة شةمس تــؤإي
شارؤضكةكان شارء سةرجةم لة كوردستاندا
تيايدا بةشداريكرد، ضاودَير سةدان بة
ضاودَيريي بؤ بةكارهَينا نوَييان سيستمَيكي
خؤرهةآلتي لة يةكةمجارة كة هةَلبذاردن،
بة ناسراوة كة بةكاربهَينرَيت، ناوةإاستدا
خَيراييةكي بة تيايدا كة ،(PVT (سيستمي
رَيذةي زانيارييةكاني دةتوانَيت بةرضاو
بةإَيوةضووني ضؤنَيتي بةشداريكردنء
هاوآلتييان بة هــةَلــبــذاردن ثــرؤســةي

بطةيةنرَيت.
شةمس ضةتؤ، بةإَيوةبةري تؤإي هؤطر
رَيساء كة دةكات، لةوة باس ديدارةدا لةم
هةَلبذاردن باآلي كؤمسيؤني رَينماييةكاني
لةبةردةم ئاستةنطةكان لة بووة يةكَيك
،(PVT) سيستمي بةكارهَيناني كارايي
ضاودَيرةكانيان نةدراوة  رَيطة  بةوثَييةي
دةنطداندا وَيستطةكاني لةناو مؤبايل

بةكاربهَينن.

تؤإي كة (PVT) سيستمي رؤذنامة: 
هةَلبذاردنةكاندا ضاودَيريي  لة شةمس
تا ثَيدةكرَيتء كاري ضؤن هَينا، بةكاري
باشي ئةنجامي كوردستاندا لة ضةندَيك

دةبَيت؟
سيستمةي ئةو ،(PVT) سيستمي   -
تيايدا كــة ــبــذاردنــة، هــةَل ــريــي  ضــاودَي
بةشَيوةيةكي دةنطةكان جياكردنةوةي
(١٠٪)ي مؤدَيلة ئةم رَيكدةخات، خَيرا
وةكو دةنطدان وَيستطةكاني ــارةي ذم
ئاستةكاني بؤ بةكاردةهَينَيت، سامثأل
بةشداريكردن، ئاستي ــدةرانء ــط (دةن
هةَلبذاردن، دةرئةنجامةكاني رَيكخستني
مؤدَيلة ئةو دةرئةنجامةكان)، خستنةإووي
ناوةإاست خؤرهةآلتي لة يةكةمجارة 
لة ئايندةدا قؤناغي لة هةروةها بةكاردَيت،

بةكاردَيت. عَيراق هةموو
رووبـــةإووي كة كَيشة ديارترين
كة ئةوةبوو ــووةوة،  ب سيستمةكةمان
باآل كؤمسيؤني زانيارييةكاني لة هةندَيك
طؤإانكارييان بــةردةوام نةبوونء ورد
لة ئَيمة نموونة بؤ ــات، دةه بةسةردا
لة دةنطدانمان بنكةكاني ئاماري (٧/١٩)
ذمارةي بةوثَييةش  وةرطرت، كؤمسيؤن 
بةثَيي نيشانةكرد خؤمان نوَينةرةكاني
كؤمةآليةتييةكاني جوطرافيء دابةشبوونة
يةك دةكات، ئةطةر سيستمة نيشانةي ئةو
رَيذةكان سةرجةمي هةَلةبَيت،  سامثأل

تَيدةكةوَيت. كَيشةي
لة كرا طؤإانكاريي بينيمان دواتر بةآلم
شارةكاندا، لة دةنطدان بنكةكاني ذمارةي
هةولَير لة زيادكراوة، بنكة (٣٨) سلَيماني لة

(٤١) دهؤك لة بةآلم شَيوة،  بةهةمان
ثةلة بة ئةنجامدا لة  كةمبووةتةوة،  بنكة
رَيكخست، ثَيية بةو سامثَلةكانمان  دواتر
لة دةنطدةر ــارةي ذم شَيوة  بةهةمان
دةنطدةر (٥٢٥) ثَيشتر وَيستطةيةك هةر
(٥٢٠) بة كرا  كؤتاييدا لة بــةآلم بــوو،
دووبــارة كة وايكرد ئــةوةش دةنطدةر،
سامثَلَيكي بة وَيستطةكان سةرلةنوَي ئَيمة
ئةو هةَلبذَيرينةوة، (عيشوائي) رةمةكي
ديكةش جارَيكي طرانةء زؤر ثرؤسةيةش
خؤمان ضاودَيرةكاني كةمةدا ماوة لةو
سةرتاسةري لة دابــةشــكــردووةتــةوة،

كوردستان.
بةثَيي دابــةشــكــردنــةوةيــةش ــةو  ئ
ثرؤطرامَيكي بة كة تايبةتة،  رَيسايةكى
ناتوانَيت ــرؤظ م ــتء ــرَي دةك تايبةت 
كة كاتَيك بكات، تيادا دةستَيوةرداني
سامثأل، (٧٧١) كؤي لة دابةشمانكردةوة
ئةنجامةكانيان سامثَليان (٥٠٠) تةنيا
بة دانةيةكي ضةند ئــةوةش طةإايةوة،
جَيبةجَينةكراوة، هاتووةتةوةء بةتاَلي
بةكارهَيناني نةهَيشتني ـــةرةإاي س
سيستمي كارايي خَيراييء لة مؤبايل
كاتذمَير نيو لةثاش كةمكردةوة، (PVT)
ئةنجامي دةمانتواني كاتذمَيرَيك يان
ثَيوانةكاريي دةستبكةوَيتء سةرةتاييمان
ئةنجامةكاني كؤمسيؤن، لةطةأل بكةين ثَي
ــداري ــةش ب ئاستي دةرخــســتــنــي ــؤ  ب

ديكة. زانيارييةكاني هةَلبذاردنء
جياوازي كةموكوإييانةوة، ئةو بةهؤي
كؤمسيؤن ئَيمةء زانيارييةكاني نَيوان

ئةو زؤرينةي بةآلم يةكترييةوة، لة نزيكة
نةطةإاوةتةوة ئةنجامةكانيان سامثآلنةي
بــووة، سلَيماني ــاري ش ســنــووري لة 
كؤمسيؤن ئَيمةء نَيوان جياوازي بؤية
ئةوةش يةكة، (٥-٦) بؤ بةرزتربووةتةوة،
ديكة قةوارةيةكي بؤ قةوارةيةكةوة لة
لةوةي نزيكة ئةنجامةكان بةآلم دةطؤإَيت،

كؤمسيؤنةوة.
ليستي طؤإان ئَيمة بةثَيي زانيارييةكاني
بةدةستهَينابوو، دةنطةكاني (٢٠٪)ي
ئةو كؤمسيؤن ئةنجامةكاني  بةثَيي  بةآلم
(بة ،(٪٢٣) بؤ بةرزبووةتةوة ريذةية
لة سلَيمانييةوة لةبةرضاوطرتني ئةوةي كة
بةدةست بنكةمان  هةندَيك  ئةنجامي 

ئةنجامةكانمان ــة وات نةطةشتبوو)،
ئاستةنطانة ئةو ئةطةر  بةآلم  بوو، نزيك
نةهَيَلرَيت، سيستمةكةدا لةبةردةمي
بةدةستةوة وردتر ئةنجامي دةتوانَيت

بدات.

باآلي كؤمسيؤني ياساي بةثَيي رؤذنامة:
ناو بؤ مؤبايل ذوورةوةي بردنة هةَلبذاردن،
سيستمةكةي بووة، قةدةغة دةنطدان هؤَلي
رَيكدةخرَيت، كارةكاني مؤبايل بة ئَيوةش
ئَيوةو لةسةر خراثي كاريطةري ضةند ئةوة

كرد؟ كارةكانتان دروست
كؤمسيؤن كة ميكانيزمةي ئــةو  -
مؤبايل، بةكارنةهَيناني بؤ طرتييةبةر
ضاودَيرةكانةوة بة ثةيوةندي بؤخؤي
بوو، دةنطدةران بؤ تةنيا بةَلكو نةبوو،
ئةنجومةني هةَلبذاردني بؤ ئةمساأل بةآلم
زيادكرد، بؤ ئةوةيان  عَيراق ثارَيزطاكاني 
بةكاربهَينن، مؤبايل نابَيت ضاودَيريش كة
مؤبايل ضاودَير نابَيت  بةوةي  بوو لَيرة
لة بةشَيك ئَيمةش ــةذوورةوة، ــةن ــب ب
مؤبايلةكانيان ثاتري  ضاودَيرةكانمان 
كَيشةمان بةوهؤيةوة لَيسةندبوون،
زانياري، طةياندني لة بوو دروست بؤ
ضؤنَيتي لةسةر كاريطةريي ــةوةش ئ
لة ئَيمة هةرضةندة هةبوو، زانيارييةكانمان
دانابوو، خةَلكمان وَيستطةكان  دةرةوةي
بةآلم دةناردينةوة، بؤ ئةنجامةكانيان كة
خَيرايي نةبوو،  كاتدا يةك لة  ئــةوةش

كةمكردةوة. زانيارييةكاني طةياندني

بةسةر طؤإانكاريي ئةطةر رؤذنامة:
ضؤن ئَيوة نةيةت، كؤمسيؤندا ياسايةي ئةو

رَيكدةخةن؟ خؤتان كارةكاني
لَيكؤَلينةوة كة ئةوةين سةرقاَلي -
بةرنامةكة، ثةرةثَيداني ضؤنَيتي لة بكةين
سيستمةدا ــةو ل  (NDI) رَيــكــخــراوي
كؤمسيؤن ــةأل ــةط ل ــمــانــدايــة، لــةطــةَل
تَيطةيشتنيان ئةوانيش  قسةمانكردووةء 
نةيانطؤإي، هةر ئةطةر بةآلم هةبووة،
بؤ بكةين، زياد تيم) (مؤبايل  دةبَيت ئَيمة
مؤبايل تيمَيكي ضاودَيرَيك هةر بؤ نموونة
بكةنء هاوكارييان بنكةكان دةرةوةي لة
تةنيا بةوثَييةش رَيكخراو، بةشَيوةيةكي
يةكرةطةزيكاريخؤمانلةدةستدةدةين،

زانيارييةكانة، طةياندني لة خَيرايي ئةويش
خَيراتر كؤمسيؤن لة شَيوةيةش بةو بةآلم

زانيارييةكان. طةياندني لة دةبين

لة ــات ــروق خ ــــذةي رؤذنـــامـــة: رَي
ثَيشتر كة بووة، ضةند هةَلبذاردنةكان
خروقات (٪١٨) كة راتانطةياندبوو،

هةبووة؟
بوو، سةرةتايي  زانياريية ئــةو   -
بآلودةكرَيتةوةو تةواوي بة ئةوةي بةآلم
دةبَيت، كارةكانمان كؤتايي ئةنجامي
(٨٦٪)ي هةَلسةنطاندني دةرئةنجامي
لةسةر كة دةبَيت  راثؤرتَيك بنكةكانة، 
هةر بة رَيكخراوةكةمان سةرةكي ثَيطةي

ئينطليزي) عةرةبي- (كوردى- زماني سَي
جؤرةكاني هةموو بــآلودةكــةيــنــةوةء
هةموو لةسةر تَيبينييةكانمان خروقاتء
بآلودةكةينةوة، ثةيوةنديدارةكان دةزطا
دةبَيت، كة بنكة ئايندةدا ئةوةش لة هةفتةي
بة تؤماركراوة، ضي روويداوةء ضي بنكة بة
بآلودةكةينةوة. هةمووي ورد، شَيوةيةكي

سةرنجء كؤمسيؤن ئةطةر رؤذنامة:
لةبةرضاو شةمسي تؤإي تَيبينييةكاني
طوماني دةبَيتء هةَلوَيستتان نةطرت،
نةبووني رادةطةيةنن لة سةربةخؤ خؤتان

هةَلبذاردن؟ باآلي كؤمسيؤني
خؤمان بؤضووني دَلنياييةوة بة -

كؤمسيؤن ياساي بةثَيي هةرضةندة دةبَيت،
تواناي تةنيا رَيكخراوةكان ضاودَيرء
وةكو هةبووة راثؤرتيان  بةرزكردنةوةي 
كة داوامانكردووة بؤية هةر راسثاردة،
بؤ بةرزبكرَيتةوة راثؤرتةكانمان ئاستي
اليةنة ضؤن  هــةروةك تانةدان، سكاآلء
ضونكة هةيانة، هاوآلتييان سياسييةكانء
تَيدا طرنطي خاَلي بةَلطةء راثؤرتةكانمان
داواي كؤمسيؤن ئةمإؤ تؤماركراوةء
ئةوةي بؤ كرد ئَيمةيان تايبةتي راثؤرتي
بيخةنة بكةنء لةسةر كــاري جدي بة 
كؤمسيؤن هيواخوازين خؤيان، بةرضاوي
ضونكة وةربطرَيت، هةند بة راثؤرتةكانمان
بةالمانةوة كة ثرؤسةكةين، اليةنَيكي ئَيمة
دةيباتةوة هةَلبذاردندا لة كَي كة نيية طرنط
ثرؤسةكة دةمانةوَيت بةَلكو دةدؤإَيت، يان
راثؤرتةكانيشمان سةركةوتووبَيت،
هةر ويستةمانة، ئــةو  رةنــطــدانــةوةي
بينيبَيت ياساييمان نــا حاَلةتَيكي

تؤمارمانكردووة.
مةدةنييةكان رَيكخراوة وةكو ئَيمةش
دامةزراوة حكومةتء لةسةر ضاودَيرين
دةكةينء بؤ هةَلسةنطاندنيان جياجياكانء
بة تايبةتي بطرين، لَي دةتوانين رةخنةيان
ثرؤسةي بةإَيوةضووني بةثاكي بؤ
راسثاردانةي ئةو ضونكة هةَلبذاردن،
رَيكخراوة بةالي طرنطة دةكةين، ثَيشكةشي
من ئَيستا جيهانييةكانةوة، نَيودةوَلةتيء
لةوَي (ئةردةن)ء وآلتي بؤ بانطهَيشتكراوم
نةتةوةيةكطرتووةكانء رَيكخراوي لةطةأل
دةنطوباس ئاذانسةكاني ئةوروثاء يةكَيتي
لةسةر وتووَيذكردن بؤ كؤدةبينةوة
لة هــةَلــبــذاردن  دةرئةنجامةكاني دوا 

كوردستاندا.
ئةو دةرئةنجامي ئةطةر هةربؤية
لةبةرضاونةطيرَيت، راثــؤرتــانــةمــان
لةسةر خؤمان دةبَيت هةَلسةنطاندنء راي

كؤمسيؤن. سةربةخؤبووني

شةمس: ضةتؤ، بةأَيوةبةرى تؤأى هؤطر
لةبةرضاونةطيرَيت، راثؤرتةكانمان ئةطةر

كؤمسيؤن سةربةخؤبوونى لةسةر دةبَيت هةلَوَيستمان

گاندي    خانووهكهي
نمايشكراوه فرؤشتن بؤ

كإيني بؤ پَيشبإكَيدان له ناوداران، خانووي كإيني ههواداراني
باشووري ئهفريقا. وآلتي له گاندي خانوويهكي

دووره جولهكهكانء پهرستگايهكي نزيك دهكهوَيته خانووة ئهم
بال) (نانسي بهناوي كهسَيك ئَيستا كه (جؤهانسبؤرگ)، جهنجاَلي له

خاوهنيهتي.
كاَلنباخي) (هَيرمان بيناسازيي ئهندازياري اليهن له خانووه ئهم
دروستكرابوو، هيندستان  پَيشووي سهركرده ي گاندي  هاوإَيي
بؤ خانووهو ئه و ده هاته (١٩١٠ (١٩٠٨ء ساآلني نَيوان له گاندي

ده مايهوه. لهوَيدا زؤر ماوهيهكي
ئهمريكييه هونهرمهندَيكي  كه نانسي  (١٩٨١)ةوه ساَلي له
جارَيك چهند ده ژين، خانووهدا لهم ئه فريقييهكهي هاوسهره لهگهأل
شَيوهء بهههمان بهآلم نؤژهنيانكردهوه،  فراوانكردو  خانووهكهيان

خؤي. پَيشووي ديزايني

ههيه ئهوه ئهگهري پارهييهوه، بَي بههؤي
بووهستَيت عَيراق كارهباي بهرههمي

ئه گهري پارهوه كهميي بههؤي رايگهياند: عَيراق وه زيراني سهرؤك
بووهستَيت. عَيراقدا له كارهبا بهرههمهَيناني ئارادايه له ئهوه

مافي كه  كاتَيكدا له رايگه ياند، ماليكي نوري عَيراق وه زيراني سهرؤك
ئه نجومهني كه ئهوه ي بههؤي بهسهرهوهيه، ئهمريكامان كارهباي كؤمپانياي
دواخستووه، يهدهگهكاني سهنهده فرؤشتني پهسهندكردني نوَينهران

بووهستَيت. نيشتماني ئارادايه بهرههمي كارهباي له ئه وه ئهگهري
سهنهده گرت، كه فرؤشتني نوَينةران رهخنهي له ئةنجومةنى ههروهها
تاوهكو دهكهن، دابين پاره مليار دؤالر (٣,٤) كه دواخستووه يهده گهكاني
پَيداويستييهكاني پإكردنهوهي  ئهمريكاء كارهباي كؤمپانياي  بدرَيته

كارهبا. كهرتي نؤژهنكردنهوهي
پةرلهمان هيواداربووين ئَيمه  ئاشكرايكرد، عَيراق  كارهباي وهزيري
كه چي بكات، پهسهند داوايهمان ئهو حوزةيراندا مانگي سه رهتاي له
نوَينهران ئه نجومهني پشووي ئَيستاش پَيش هه فتهيهك دوايخستء

بدهن. بإياره ئهو بَيئه وهي دهستيپَيكرد،

خروقاتكراوة، بنكانةى لةو داهاتوو هةفتةى

بآلويدةكةينةوة بةورديي بةخاَلء خاَل
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ــراق ــَي ع ـــي ـــران ئــةنــجــومــةنــي وةزي
مووضةي زيــادكــردنــي ــاســاي ــرؤذةي ث
شَيوةيةش بةو دةكات، ثةسةند خانةنشينان
لة خانةنشينَيك هةر مووضةي نزمترين

كةمترنابَيت. دينار هةزار (٢٢٠)
حكومةتي رةسمي وتةبَيذي دةباغ، عةلي
باشتركردني «بــؤ رايطةياند: ــراق، عــَي
خَيزانةكانيان، خانةنشينانء ذياني باري
وةزارةتي ثرؤذةياسايةكي عَيراق حكومةتي
زيادكردني لةثَيناو ثةسةندكرد، دارايــي
(٢٠٠٨) ساَلي ثَيش كةسانةي ئةو مووضةي

خانةنشينكراون».

دةخرَيتة كــة ــةى ــادةي زي ــةو ئ ــإي  ب
ثلة دينارةء هةزار (٧٠) مووضةكة سةر
ساَلي دواي خانةنشيناني  تايبةتةكانء 
كةمترين بةمةش ناطرَيتةوة، (٢٠٠٨)
دينار هةزار (٢٢٠) لة خانةنشيني مووضةي
ثةسةندكردنى بؤ حكومةتيش كةمترنابَيت،
ئةنجومةنى نــاردووةتــة ــةي ــرؤذةك ث

عَيراق. نوَينةرانى
دراوى سندوقى  مةرجةكانى لة يةكَيك 
ئةوةبوو رابردوودا ماوةى لة نَيودةوَلةتى
بــؤ مووضة بــودجــةيــةى ــةو ئ ــإى  ب كــة 
كةمبكرَيتةوة، عَيراقدا لة تةرخاندةكرَيت

خؤشدةبَيت. قةرزةكانى لة ئةوكات
ئابووريش ئاماذة شارةزايانى هةندَيك لة
بؤ ئةو سندوقة مةرجةكاني بةوةدةكةن، كة
خةرجييةكاني بةطشتي عَيراق كة ئةوةية

بواري لة زياتر ثارةكةي كةمبكاتةوةء
خؤي عَيراق بةآلم بةطةإبخات، وةبةرهَيناندا
ئاوةدانكردنةوةدا بونيادنانةوةء لةثَيناو
مووضةي زيادكردني لةسةر جةخت زؤر
دةكاتةوة، فةرمانبةران خانةنشينانء

هةبَيت. شتَيكي ئاساييشة هةآلوسان
ثسثؤإى سماقةيي، ئةنوةر ئةيوب
سةآلحةدين مامؤستا لة زانكؤي ئابووريء
فةرمانبةران بنةإةتي «مووضةي ثَييواية،
ضونكة كةمبووة، كوردستاندا لة بةتايبةتى
كوردستاندا بازاإةكاني  لة  ـــةردةوام ب
بؤية هةية، نزمبوونةوة بةرزبوونةوةء
ــةي زؤرب دروستكردبوو،  هةآلوساني 
كوردستانيش بــــازاإي ــي هــةآلوســان
دةرةوةمان شمةكي هاوردةيةء هةآلوساني
مةرجةكاني لة يةكَيك بــةآلم ــت، دَي بؤ 
نَيودةوَلةتي دراوي سندوقي
بةطشتي عَيراق ئةوةية بؤ
ني كا جيية ر خة
بكاتةوةء كةم
ثارةكةي
زيــاتــر
لـــــة

ـــــواري ب
وةبـــةرهـــَيـــنـــانـــدا
عَيراق ــةآلم ب بةطةإبخات،
بونيادنانةوةء لةثَيناو خؤي
جةخت زؤر ئاوةدانكردنةوةدا

خانةنشينانء مووضةي زيادكردني لةسةر
ئاسايية شتَيكي دةكاتةوةء فةرمانبةران

هةآلوسان هةبَيت».
ثَييواية، ئابووريية  ثسثؤإة  ــةو ئ
ــي ــوون ــادب زي ــةوةي ــةرئ ــةب ــت ل ــاكــرَي ن
دروستدةكات هةآلوسان خةرجييةكان 
خانةنشينان فةرمانبةرانء مووضةي
ديكة ضارةسةري ضونكة زيادنةكرَيت،
هةآلوسان، بؤ زيادكردني مووضة، بؤ هةية
دارايي دةتوانن وةزارةتي دةوَلةتي عَيراقء
ضاودَيريي خستنةإووي دراوةوة لةإَيطةي
ئابوورييةكان رَينمايية بةثَيي بازاإبكةن،
لة بةردةست ثــارةي زؤرترين دةتوانن
دةركةوتني هةَلمذيني بؤ وةربطرنةوة خةَلك
بؤ كوردستاندا لة بةتايبةتي هةآلوسانء
خةرجييةكانةوة، بة دةستطرتن ضؤنَيتي
هةموو بة  هةوَلبدات ـــةت دةوَل دةبَيت
نةختينةيي داراييء  سياسةتي  شَيوازَيكي 
بؤ سنوورَيك كةمبكاتةوةو بازاإدا لة ثارة
لةثَيناو ئةويش  دياريبكات، خستنةإووي 
مووضةي بةآلم هةآلوساندا، روونةداني
بَيتء ئةطةر هةمووفةرمانبةرانزؤركةمترة
بةرزبوونةوةء ئةو لةضاو بكةين بةراوردي
بازاإةكاني لة كة بةردةوامةي دابةزينة
زيادكردنَيكي هةموو هةية، عَيراقدا
زيادبووني دةبَيتةهؤي دراو خستنةإووي
بــةآلم ـــارةء كــةمــكــردنــةوةي طــرفــت، ث
كؤتكردني سياسةتي لة بريتيية زيادكردن
بازاإةكاندا لة دةتوانين ضؤن واتة دراو،
بتوانين تاكو زيادبكَيشينةوة، دراوي
كة بكةينةوة زيادكردنةش  ئةو  قةرةبووي
دةبَيت بةآلم دروستدةبَيت، بازاإةكاندا لة
مةعقول. دياريكراوو رادةيةكي بطةيةنرَيتة

مووضةي بإياربوو ساَلَيك ثَيش
زيادبكرَيت، فةرمانبةران خانةنشينانء
نــةوتء نرخي داشكاني بةهؤي ــةآلم ب
مةرجةكانى بودجةي عَيراقء كةمكردنةوةي
بإيارى نَيودةوَلةتييةوة، دراوى سندوقى

راطيرا. زيادكردنةكة
لة ئةنجومةني دارايي ئةندامَيكي ليذنةي
«لةكاتي ــت: ــَي دةَل ــراق عــَي نــوَيــنــةرانــى
كة ثَيمانوابووة ياساكةدا هةمواركردني

جَيطيربَيت، خانةنشينان مووضةي نابَيت
كاآلي ستانداردي رَيذةء بةثَيي دةبَيت بةَلكو

بةسةردابَيت». طؤإانكاريي بةكاربردن
ليذنةي ئةندامي شكور، ئيسماعيل
عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةني  لة دارايي
ثشتإاستكردةوةء رؤذنامة بؤ هةواَلةكةي
ساَلي (٢٧)ي ذمارة ثرؤذةياساي رايطةياند:
دةنطيان هةمواريانكردء  كة  بوو (٢٠٠٦)
دةطرَيتةوة خانةنشينانة ئةو بةتايبةتي بؤدا،
خانةنشينكراون، (٢٠٠٨) ساَلي لة بةر كة
(٢٠٠٦/١/١٧)ةوة لة ئةوانةي دةَلَيت ياساكة

دةيطرَيتةوة. ياساية ئةو خانةنشينكراون
«ئَيمة وتيشى: شــكــور،  ئيسماعيل
دةبَيت وتمان  هةموواركردء ئةوةمان 
بةروارةش لةو بةر بطرَيتةوة كة  ئةوانةش
ــووضــةي م ـــة خــانــةنــشــيــنــكــراون، وات
ثةيوةست نةبَيت، جَيطير خانةنشينكراو
«املواد بةكاربردنةوة، كاآلكاني بة بَيت
رَيــذةي هــاتء ئــةطــةر االستهالكية» 
رَيذةيةكي بة ساآلنة بةكاربردن كاآلي
مووضةي دةبَيت بةرزبووةوة، دياريكراو
بةرزبكرَيتةوة، ستانداردة بةو خانةنشينكراو
خانةنشينكراو ئةوا ثَيضةوانةبوو، ئةطةر
ئةطةر وةردةطــرَيــت، خؤي مووضةكةي
رَيذةي بة ئةوا هةبوو، خزمةتي ساأل (٢٥)
تووشي خانةنشين دةكرَيت، ئةطةر ( ٪٨٠)
(١٥) فةرمانبةريداء لةكاتي بوو نةخؤشي
رَيذةي بة كردبَيت فةرمانبةرى كارى ساَل
ئةطةر وةردةطــرَيــت، مووضةكةي  (٪٥٧)
كردو دوايي كؤضي فةرمانبةريدا لةكاتي

خَيزانةكةى  هةبَيت، خزمةتي ساأل (١٥)
مووضةكةي وةردةطرَيت». (٥٧٪)ي

وتى: دارايـــى، ليذنةى ئةندامةكةى
نةطةيشتووةتة هَيشتا «ثـــرؤذةكـــة
جَيبةجَينةكراوة. نوَينةرانء ئةنجومةني
بطاتة كات  بةزووترين ئةوةداين لةطةأل 
بخرَيتة تا ثةسةندكردن بؤ دةستمان
ئةم هةروةها جَيبةجَيكردنةوة، بــواري
كوردستانيش هةرَيمي خانةنشيناني ياساية
لة ياسايةك هــةر  ضونكة  دةطــرَيــتــةوة،
كوردستانيش هةرَيمي دةربضَيت عَيراقةوة

دةطرَيتةوة».

خانةنشينان مووضةي عَيراق حكومةتي
دةكات هةرَيمي كوردستانيشةوة زياد بة

حةمةالو محةمةدسالَح

ناوةنديي، حكومةتي بإيارَيكي بةثَيي
لةجوتياران كوردستان طةنمي لةمةودوا
تائَيستا لةكاتَيكداية ئةوة وةرناطيرَيتةوة،
كوردستان هةرَيمي لةناوضةكاني بةشَيك
دروَينةي كوَيستانييةكان ناوضة بةتايبةت
بةروبوومةكانيان تةواونةبووةو طةنميان

نةفرؤشتووة. حكومةت بة
سايلؤي بةإَيوةبةري حةميد، خاليد
راطةياند: ــةي ــام رؤذن بة سلَيماني
(٧/٢٥)ي رؤذي تا ناوةندي حكومةتي
بةروبوومي وةرطرتنةوةي  بؤ  دانابوو
باشوورو ناوضةكاني  طةنمءجؤي 
(٨/١)يشي رؤذي عَيراقء ناوةإاستي
طةنمي وةرطرتنةوةي بؤ دياريكردبوو

كوردستان. هةرَيمي
سلَيماني، سايلؤي بــةإَيــوةبــةري
بإيارةكةي هةرضةندة روونيشيكردةوة
وةرطرتنةوةي بؤ ناوةندي  حكومةتي
بةهةوَلي ــةَالم ب ـــوو، (٨/١)ب تا طةنم 
رؤذي ثَينج ماوةي هةرَيم بةرثرساني
جوتياراني ئَيستا درَيذكرايةوةو ديكة
(٨/٥) تا رؤذي ثَيدراوة هةرَيم رَيطةيان
سلَيماني تةسليم بةسايلؤي طةنمةكانيان

بكةنةوة.
«تائَيستا بةوةدا ئاماذةي حةميد، خاليد
بةرهةمةكانيان جوتياران زؤري بةشَيكي

بةآلم كردووةتةوة، حكومةت بة تةسليم
لةكاتي نةيانتوانيوة لةجوتياران بةشَيك

بةحكومةت طةنمةكانيان دياريكراودا
بفرؤشنةوة».

ــــةزارو (٦٥)ه تائَيستا وتيشي،
لةجوتياران طةنميان ــةن ت  (٨٢٠)

يةك نرخي ئةمساأل وةرطرتووةتةوةو
هةزار (٨٥٠) بة ثلةيةك طةنمي تةن
طةنمي دينارو هةزار (٧٢٥) بة جؤ دينارو
ئةوة دينار، هةزار (٤٠٠) بة عةلةفيش
ثلة طةنمي رابردوو ساَلي كة لةكاتَيكداية
بة (٥٤٠) (٦٢٥) هةزار دينارو جؤ بة يةك
(٣٨٢) بة دينارو طةنمي عةلةفيش هةزار

دينار لةجوتياران وةردةطيرا. هةزار
«ئةو حةميد خاليد  ــةي  وت بةثَيي
بؤ ــدات دةي هةرَيم حكومةتي نرخةي 
وآلتاني لةنرخي جؤ  طةنمء  كإينةوةي

دةوروبةر زياترة».
سلَيماني سايلؤي بــةإَيــوةبــةري
كة طةنمةي «ئةو نةشاردةوة ئةوةشي
بةهؤي وةردةطيرَيتةوة لةجوتياران
سايلؤكاني رةوانةي سايلؤوة نةبووني
بةشَيكيشي دةكرَيتء تةقتةق هةولَيرو
دةكرَيت بازاإ ناو ئاشةكاني رةوانةي
بةسةر دابــةشــكــردنــي ــنء ــاإي ه بــؤ 
كةمي بةشَيكي خؤراكداء بريكارةكاني

دةهَيَلينةوة». خؤمان الي
عَيراقدا ثارَيزطاكةي (١٨) لةنَيوان
تائَيستا كة ثارَيزطاية تةنيا سلَيماني
وابإياربوو هةرضةندة نيية، سايلؤي
بةثارَيزطاي سةر ــةزاي ق لةضةندين
لةاليةن سايلؤ ذمارةيةك سلَيمانيدا
بكرَيت، دروست هةرَيمةوة حكومةتي
ئةوسايلؤيانة دروستكردني تائَيستا بةَالم

جَيبةجَيكردنةوة. بواري نةضووةتة

سايلؤوة، نةبووني بةهؤي
دةكرَيت ديكة رةوانةي ناوضةكاني سلَيماني طةنمي
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مهترييهكةي شهست لهشهقامي كاتَيك
ماوهيهكى الدهدهيت، سلَيمانييهوه شاري
كهمپَيكي دهگهيته دهإؤيـــتو ــه م ك
باَلهخانهو كه مپه  ئهم نيشتهجَيبوون، 
كؤمه َلَيك بهَلكو نييه ، ئاسايي خانووي
تهنهكه نايلؤنو له  بچكؤلهي ژووري
ئهو ــــهري دهوروب لــه ــراوه، ــك دروســت
رووتو منداَلي كؤمه َلَيك نايلؤنانهش
تاكه ئامرازي كه پَيپهتي بهرچاوده كهون،

بهردَينهيه. بهرد گهمهكردنيان
پَيشهكي باسكرا ــهرهوه  س ــه وهي ئ
كهمپي بهَلكو نييه، سينهمايي فيلمَيكي 
گهإهكي دانيشتووي عهرهبهكاني ئاواره
سلَيماني). خؤرئاواي (باشووري قاالوهيه
شهإو لــهدواي كه ئاوارانه ئه م ئَيستا
عَيراقهوه شارهكاني تايفييهكاني كوشتاره
سلَيماني، ــاري ش روويــانــكــردووهتــه
خزمهتگوزارييو نهبووني بهدهست
پهيداكردني بؤ كــار  ده ستنهكهوتني
بهشي زؤريان دهناَلَيننو بژَيويي ژيانيان
ئهم كــردووه، سواَلكردن له ــان إووي
(٢٠٠٦) ساَلي (٩)ي له مانگي كه  كهمپه
(٣٠٠) له زياتر لهسهرهتادا دروستكراوه،
بههؤي بهآلم نيشتهجَيبوون، تَيدا خَيزاني
ههندَيك ئهمنيي بارودؤخي  باشبووني
ئه و گهإانهوهي عَيراقو شارهكاني له
ئَيستا خؤيان، ناوچهكاني بؤ خَيزانانه

دهژي. تَيدا خَيزاني (٥٩) تهنيا
ژيانيانهوه، گشتيي بارودؤخي لهبارهي

 ٣٢) محهمهد ئهياد ئؤردوگاكه ئهنجومهني
«ئَيجگار ژيانَيكي كة  لةوةكرد، باسى ساأل)،
«لهسهرجهم بــهســهرده بــهنو ــراپ»  خ
بَيبهشن»، سهرهكييه كان خزمهتگوزارييه
نه ههيه و نهخؤشخانهمان «نه وتيشى:
كه مپهكهمان جگهلهوهي ئه مه قوتابخانه،
بهتهنكهر جارجاره ئاويش نييهو «كارهباي

دَيت». بؤمان
ناوخؤيي حكومهتي ئــه گــهرچــي
چهند نــاوهنــدو حكومهتي  سلَيمانيو
بياني ناوخؤو خَيرخوازيي رَيكخراوَيكي
ئاوارانهيان ئهو يارمهتيداني ههوَلي
دهَلَيت: كهمپهكه ئهنجومهني به آلم داوه،
زؤر رَيكخراوهكان حكومهت و «يارمهتي

كهمهو پَيي ناژين».
ئاماژهي گهنجه ئهم ئــهوهي به پَيي
ههوَلي كه مپهكه  خه َلكي زؤرجار پَيدهكات،
پهيداكردني بؤ داوه كاريان دؤزينهوهي
خيزانه كانيان، خؤيانو  ژياني  بژَيويي
سلَيماني له كارهكان «خاوهني بــهآلم
ئهوانيش كهس لَيدهكهنو داواي كهفيليان
ئيشيان بؤيه كهفيليان»، ببَيته تا ناناسن

دهستناكهوَيت.
ساأل)،  ٧٧) نوري ئهحمهد پَيدهچَيت
كهمپهبَيت، ئهو نَيو كهسي بهتهمهنترين
ههإهشهي بههؤي  كه پيره پياوه  ئهم
بهغداي شاري كوإهكاني، خؤيء كوشتني
كردووه، رووي له سلَيماني جَيهَيشتووهو
دهناَلَينَيتو نهخؤشييهوه بهدهست ئَيستا
كه مپهدا ئهو خَيمهكاني  له يه كَيك  لهژَير
بآ ژيانيدا  كؤتاييهاتني چاوهإواني له 
چهند ئهوهي  سهرهإاي راكشاوه ، جووَله 
گه إاندنهوهي ههوَلي  له  رَيكخراوَيكيش
خؤيان، ناوچهكاني بؤ ئاوارانهدان ئهم
قهنديلي UNHCRو رَيكخراوي وهك
پإ ژيانه «ئهم دهَلَيت: نوري به آلم سويدي،
لهوه ي بگهإَيمهوه باشتره نههامهتييهم پآ
بهبهرچاومهوه منداَلهكانمان بهغداو

بكوژرَين».
نَيو تهندروستييهكاني كَيشه له جگه
تايبهتيان نهخؤشخانهي  كه كهمپه  ئهو
سلَيماني تهندروستي دهزگاي  بهَلكو نييه،
ميديكؤي رَيكخراوهكاني بههاوكاري

نهرويجي و NPAي ئهَلمانيو نَيودهوَلهتي
پزيشكَيك و ههفتانه  ئهمريكي، HALي
توَيژهرهوهيهكي پزيشكيو ياريدهدهرَيكي
نهبووني دهنــَيــرن، بؤ كؤمهآليهتييان
لهاليهن خوَيندن جَيهَيشتني قوتابخانه و
ئهو ديكةي كَيشهيه كي منداَلهكانه وه

كهمپهيه.
تهمهن منداَلَيكي جمهوريي، عهالوي
منداَله  ئهم كهمپهيه، ئهو نَيو ساَلي (١٠)
لهبهردايه، دإاوي چَلكنو جلوبهرگَيكي كه
سوچَيكي له بَيدهنگي به ئــه وهنــدهي
لهگهأل ئهوهنده دادهنيشَيت، كهمپهكهدا
ناكات. گهمه هاوتهمهنيدا منداَله كاني
كه خَيزانه كهيه تي منداَلي  تاكه عهالوي
خهَلكي كه  منداَله ئهم مابَيتهوه، ژياندا له
خزمَيكيدا ماَله لهگه أل ئَيستا سامهإايه و
له شــهإه بــووه، سلَيماني ـــاوارهي ئ
خَيزانهكهي پَينج ئهندامي ههر تايفييهكاندا
به عهرهبيو زماني  به عهالوي  كوژراون.
باوكمو «دايكم و وتى:  پچإپچإ  دهنگَيكي
سوپاي لهاليه ن خوشكَيكم بــراو دوو

ئهوهي پرسياري كوژراون». له مههدييهوه
عهالوي بهردهوامه،  خوَيندن له ئايا  كه
بؤ سواَلدهكهم ئَيستا من «نهخَير، وتي 

بژيم». ئهوهي 
كهمپه ئه و منداآلني كَيشهي دهربارهي
بهإَيوهبه ري دابــإاون، لهخوَيندن كه 
كهمال سلَيماني، مهَلبهندي پهروهردهي
بـــهوهدا كه ئــامــاژهي ــوري غــه ريــب، ن
پاسيان بهرامبهر بهبآ لهسهرهتاوه
له تاكو تهرخانكردبوو منداَلهكان بؤ
سلَيماني شاري  عهرهبييهكاني خوَيندنگة 
له زؤرَيك ئهوهي «دواي بهآلم بخوَينن،
ناوچهكاني گهإانهوه ئاوارهكان خَيزانه
وازيان مابوون منداآلنهي ئهو خؤيان، 

هَينا». لهخوَيندن
ئاوارانه لهم واي ژيــان، نه هامهتي
لهزؤربهي جياواز كؤمه َلگةيه كي كردووه
بؤ عَيراق ديكةي ناوچهكاني  زؤري
بهشي ئهگهرچي پَيكبهَينن، خؤيان
خَيزانو له زياتر يان ئه ندامَيك زؤريان
تايفييهوه شهإي بههؤي كهسياندا خزمو

تايفييهكانهوه كَيشه بههؤي ههر كوژراوهو
كهمپهكهياندا له ئهوهي به آلم ئاوارهبوون،
لهگهأل تايفييه كانه، مهسهله نهبَيت، بووني
له كهمپهكه بهنيوهي نيوه كه ــهوهدا ئ
بهآلم پَيكهاتوون، شيعه  سوننهو عهره بي
ئهم جَيي گفتوگؤي كه بووبَيته بابهت دوا
يهكَيك بووه. تايفيي جياوازي ئاوارانه 
وتى: ئؤردوگايه ئهو  نَيو  گهنجهكاني  له
شيعهبووني سوننه و  به گوآ  «كهسمان
ههمووشَيوه يهك به  نادهينو خؤمان
ههبَيت ههرچي  دهكهينو يهك هاوكاريي 
دابهشي خؤماندا وهك يهك خَيزان لهنَيو
كَيشهيهكي ــاره دووب بــهآلم ده كهين»،
ئهو كهميي ــه  ــاواران ئ ــهم ئ ســه ره كــي

دهگات. پَييان كه هاوكاريانهيه
رَيكخراوي نوَينهري ناجي، ئهحالم
وهك كه كوردستان، ژناني يهكَيتي
رَيكخراوهكان كــاروبــاري رَيكخهري
هاوكاريي خــؤراكو دابينكردني بؤ 
كه مپهكه دانيشتوواني  بؤ  جؤراوجؤر
«ئَيمه دهَلَيت: ناجي دهستنيشانكراوه،
كهمپهكه، دهگاته  هاوكاريانهي ئهو بهپَيي
دهده ينو خؤراكيان ئاوارانه يارمهتي ئهم
ئافرهته ئهم دابهشدهكهين»، بهسهردا
لهاليهن «خؤراكهكان دهكات ئاشكراشي

نَيودهوَلهتيو   WFP رَيكخراوي ههردوو
كه دابــيــنــدهكــرَيــن، كـــوردي  مَيرسي  
بهآلم رؤن،  فاسؤلياو ئاردو له بريتين 
جارَيك مانگ سآ يان  مانگ  دوو ئهمه

دابهشدهكرَيت».
كؤميتهي رَيكخراوانهش،  لهو  جگه
بههه مانشَيوه نَيودهوَلهتي سووري خاچي
ئهم بهسهر دابهشدهكات هاوكاريي
تاييتو «برنجو له  بريتييه كه  ئاوارانةدا،
ددان». ماجوني شامپؤو ســابــوونو
راگهياندني بهشي له  مستهفا هؤشيار
«پَيشتر ئاشكرايدهكات رَيكخراوه ئهم
بؤ گهرمكهرهوهمان ئامَيري ــاو زؤپ
تهنكهر به ناوبهناويش  دابينكردوونو 

دهگوازينه وه». بؤ ئاويان
خزمهتگوزارييو كهميي  ســهرهإاي
كه مپه، ئهم دانيشتوواني ژياني قورسي
ئاوارانهو ئهم چارهنووسي تائَيستا بهآلم
ماوهتهوهو بهنادياريي  منداَلهكانيان 
لَي جــديــي ــي ــك ــاوإَي ئ حكومه تيش 
نهيويست كه هاوآلتييهكيان نهداونه تهوه،
بهبؤنهي «به َلكو وتي: ئاشكرابكات ناوي
بؤ ههَلبژاردني پإوپاگهندهي حيزبهكانهوه
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى داهاتووي
قورسه ژيانه لهم لَيبدهنهوهو ئاوإَيكمان

بكهن». رزگارمان

باسة؟ ض سلَيمانى ئاوارةكانى كةمثى لة
نيقاش سـايــتـــــــى

عةبدولخالق دلَير

(١٠٠) ــةى ــةخــؤشــخــان ن
شةوكةتى شةهيد قةرةوَيَلةيى
قـــةزاى ــة ل حــاجــى مــوشــيــر
ساَلة دوو لة زياتر سةيدسادق
بةآلم ــووة، ب ــةواو  ت بيناكةى
سوودى نةكراوةتةوة تائَيستا
ناوضةكة دانيشتووانى بــؤ

نةبووة.
دانيشتووانةكةى هةرضةندة
ثزيشكء كة دةكةن، لةوة باس
بؤ ثَيويستى ــدى ــةن ــارم ك
رةفيق د. بةآلم دانةمةزرَينراوة،
مةَلبةندى بةإَيوةبةرى تؤفيق
ســةيــدســادق، تــةنــدروســتــى
هةندَيك «نةبوونى  ــت:  ــَي دةَل
ــاو ــارةب ك وةك  ثَيويستى
نةكردنةوةى هؤكارى ضيلةر
جَيطرى نةخؤشخانةكةيةو
بةَلَينى حكومةت ســةرؤكــى
بؤ ثَيداويستييةكانمان ثَيداوين

بكرَيت». دابين

نةكراوةتةوة سةيدسادق نةخؤشخانةى بيناى دووساَلة
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بؤ پارتي يهكَيتيو ئهنجامانه بهم
پَيكدههَيننو حكومهت ديكةش جارَيكي
خؤياندا لهنَيوان سيادييهكان  پؤسته
بهرَيككهوتني كار گهر دابهشدهكهن،
ئهوه بكرَيت، نَيوانيشيان ستراتيذي
دهدرَيته حكومهت سهرؤكي پؤستي
(د.بهرههم كانديديش ديارترين يهكَيتيو

ساَلح)ه.
ــجــامــه ــه ن ئ ــــي پـــاش ده رچــــوون
كؤمسيؤنهوه، لهاليهن سهرهتاييهكان
كؤنگره يهكي ــه ل تــاَلــهبــانــي جـــه الل 
مهسعود لهگهأل هاوبهشدا رؤذنامةوانى
پارتي «يهكَيتي و رايگهياند: بارزاني،
ستراتيژييهكهيانن». رَيككهوتننامه پابهندي
داهاتوو «حكومه تي وتيشي:  تاَلهباني

دهكات». خه َلك خزمهتي باشتر
ــؤإان گ ليستي خــؤيــه وه لــه اليــهن
پَيكهاتهي له بهشداريي كه ئاشكرايكرد
وهك بهَلكو ناكات، داهاتوو حكومه تي
خؤي رؤَلي پهرلهماندا لهنَيو ئؤپؤزسيؤن
شاهؤ گؤإان، ليستي وتهبَيژي دهگَيإَيت.
نَيو دهچينه لهكاتَيكدا «ئَيمه وتي: سهعيد،

پَيكيبهَينين». خؤمان كه حكومهت
ليستي ـــــــارهي  دهرب هـــه رچـــي 
بهچوار كه چاكسازييه خزمهتگوزاري و
هَيشتا ناسراوه، كوردستان حيزبهكهي
ئايا لهبارهي نهداوه  كؤتاييان  بإياري
دهكهن، حكومهت پَيكهَيناني له بهشداريي 
دهمَيننه وه. ئؤپؤزسيؤن وهك ياخود
سةركردايةتى ئهندامي رؤستايي، زانا
يهكَيكه كه كوردستان، ئيسالميي كؤمهَلي
«ليستي رايگهياند: حيزبه، چــوار له و
ــر دوات چاكسازي خــزمــه تــگــوزاريو
ئؤپؤزسيؤن بوونه  لهمهإ خؤي  بإياري
دهدات». لهحكومهتدا بهشداريكردن يان
بؤ مهرجمان «ئَيمه وتيشي: رؤستايي
بريتييه كه ههيه، حكومهت نَيو چوونه
راسته قينهي شهريكي «دهبَيت لهوهي

بإيارداندا له رؤَلمان بين و حكومهت
ههبَيت».

محةمةد، مةحمود لهبهرامبهردا 
كوردستانيو ليستي دووه مي كانديدي
پارتي، سياسي مهكتهبي ئهندامي
كوردستاني «ليستي روونــيــكــردهوه

له بَيت بهشَيك ليستَيك قبوَلناكات
بهشَيك لهههمانكاتيشدا  حكومهت و
ئاماژهي ناوبراو ئؤپؤزسيؤن». له بَيت
ـــردوودا راب حكومه تي له كه بـــه وهدا
چاكسازي خزمهتگوزاريو ليستي
بوون، حكومهت به شداريي لهكاتَيكدا

حكومهت له «رهخنه يان لهههمانكاتيشدا
«يان لهوه كردهوه جهختي بؤيه دهگرت»،
نهگرن، رهخنه بنو حكومهتدا  له دهبَيت
ناكرَيت بن، ئؤپؤزسيؤن دهبَيت يان
پَييةكيشيان حكومهتو له نَيو پَييةكيان

لهنَيو ئؤپؤزسيؤن بَيت».
مَيژووي له  يه كهمينجاره بؤ ئهمه
ــدا ــان ــت ــوردس ك ــي ــم ــه رَي كــورتــي ه
بؤ بــههــَيــز زؤر  ئــؤپــؤزســيــؤنــَيــكــي
سياسي، بوارهكاني چاودَيريكردني
له دروستببَيت. كؤمهآليهتي ئابووريو
ههيه ئه وه ئهگهري داهاتوودا پهرلهماني
(١١١) كورسي (٤٠) لهكؤي ئؤپؤزسيؤن،

بهدهستبهَينَيت. كورسي
زانكؤي مامؤستاي ئهسآلن، ئــازاد
زانسته ــَيــژي كــؤل ــه  ل ــن ســه آلحــه دي
كة ــرد، ــةوةك ل باسى سياسييه كان،
بههَيزيان په يامي دوو ــدهران ــگ «ده ن
پهيامَيكيش نَيوخؤو بؤ پهيامَيك نارد،

بؤ بــوو، ــآ دراوس وآلتاني  بهغداو  بؤ 
كرد: داوايان دهنگدهران نَيوخؤ، پهيامي
باشتر ژيانيان بكرَين،  زياتر  «خزمهتي
بدؤزرَيتهوهو بؤ كاريان ههلي بكرَيت،
كاروباري له دهست سياسييهكان حيزبه

وهرنهدهن». دادگا
مهسعود ــهوهي ــژاردن ــب ــهَل ه ــه   «ب
پهياميان ههرَيم، سهرؤكي  بؤ بارزانيش
كه ئهوهيه بهغدا دراوسآو وآلتاني بؤ
به يهكساني عَيراقدا له  پَيويسته ده سهآلت
دابإاوهكانيش ناوچه  دابهشبكرَيتو 

كوردستان». سه ر بگهإَينهوه
«دهنگدهران روونيشيكردهوه ئهسآلن
يهكَيتي پارتيو دايه ديكه يان دهرفهتَيكي
بگرن، وهر دهسهآلت ديكه جارَيكي تاكو
حيزبه دوو ئهو بهتونديي زؤر بهآلم
ئاسوودهيي به زؤر كه  ئاگاداردهكه نه وه 
پَيشكهش زياتر خزمهتي دانهنيشن و

بكهن».

دةكات؟ حكومةت بةشداريي ئؤثؤزسيؤن ئايا

پهرلهمانو هه َلبژاردني سهرهتايي ئهنجامي چوارشهممه رؤژي هه َلبژاردنةكان، سةربةخؤى باآلي كؤمسيؤني
براوه ي دهنگهكان (٥٧٪)ي بهدستهَيناني به كوردستاني ليستي راگه ياندو تَييدا كوردستاني ههرَيمي سهرؤكايهتي
كؤكردنه وه ي سَييهم به پلهي به چاكسازيش خزمهتگوزاري و دووةمء ليستي ثلةى بة (٪٢٣) گؤإانيش ليستي بوو، يهكهم

دهنگهكان. (١٢٪)ي
(مهسعود ههرَيم ئَيستاي سهرؤكي كه ئاشكرايكرد،  كؤمسيؤن ههرَيميشهوه، سةرؤكايه تي  ههَلبژاردني لهبارهي 
ميراودهلي د.كهمال ههرچي مايهوه، خؤي پؤسته كهي له دووباره بهمه ش بهده ستهَينا وةو دهنگهكاني (٦٩٪)ي بارزاني)
حهيدهري، فهرهج ههَلبژاردن، باآلي كؤمسيؤني سهرؤكي به دهستهَيناوه ، دهنگه كاني (٢٥٪)ي تهنيا ركابةرى بههَيزترين
به دهستگهيشتووه». دهنگدهرانهوه سياسييةكانء قه واره لهاليهن سكاآلي (٤٠٠) له زياتر «كؤمسيؤن  رايگه ياند: 

ئه نجامدهدهين». سكاآليانه ئهو لهسهر پَيويست «لَيكؤَلينهوةى روونيشيكردهوه

نيقاش سـايــتـــــــى

سةركةوت ئةحمةد

زياتر سلَيمانيدا شارى لةناوجةرطةى
كؤآلنَيكى طةإةكى ضةند ماَلى (٢٠٠) لة
نييةء ئاويان تؤإى تائَيستا ئاشتى
كة دةكةن، لةوة باس دانيشتووانةكةى
ئاويان جارَيك رؤذ (٢٠) بة هةندَيكجار

دةيكإن. خؤيان لة بازاإدا نادرَيتآء
هاوآلتييةكى عةبدوَلآل، بةهادين
شارى ئاشتى طةإةكى دانيشتووى
لة كة لــةوةكــرد، باسى سلَيمانيية،
تةنكةر ــوار  ض رؤذدا  (٢٠) ــاوةى م
خواردنةوةو بؤ كإيوة  لةبازاإدا  ئاوى
بة ئةو رؤذانةيان، كارةكانى بةإَيكردنى
بارودؤخةيان لةو  باسى نيطةرانييةوة 
طرفتى بةدةست  ساَلة سآ كة  كرد
«مووضةى وتى: دةناَلَيننء كةمئاوييةوة
(٣٠٠) دؤالرةء  (٤٠٠) تةنيا مانطانةم
لة جطة دةدةم، خانوو كــرَي دؤالر 
رؤذانةكانى ثَيداويستيية دابينكردنى
جار سآ لة زياد مانطانة ئَيستا ديكة،
ئاو ديناريى، هةزار (٢٠) تةنكةرى بة
كة نزيكةى خستةإوو دةكإم»، ئةوةشى

نيية. ئاويان رؤذة (٢٠)
طةإةكةوة ئةو ئاوى كَيشةى لةبارةى
ئاوى بةإَيوةبةرى محةمةد، فةرهاد
ئةو طرفتةكانى لة نكؤَلى سلَيمانى،

«بةإَيوةبةرَيتى وتى: نةكردو طةإةكة
لة كَيشانةى ئةو بؤ  سلَيمانى ئاوى
دةرخستةى هةية، ئاشتيدا طةإةكى
ثالنى خستوومانةتة كردووةو ئامادة

ئاماذةى جَيبةجَيكردن»، بؤ (٢٠٠٩)وة
يةكَيكة ئاشتى طةإةكى كة بةوةشكرد،
ئــاوى ــةو طــةإةكــانــةى تــؤإةكــانــى ل
وتيشى: هةيةء بةطؤإين ثَيويستى

هةندَيك ئاوي تؤإى رابردوو «ساَلى
كارة ئةو طؤإيوةو طةإةكةكانمان لة
ئاشتيش طةإةكى دةبَيتء ــةردةوام ب
زؤر ئاويان داهاتوودا  ماوةيةى  لةم

ئاويان باش بةإَيذةيةكى  دةبَيتء  باش
دةبَيت».

دانيشتوويةكى محةمةد، كةريم بةآلم
ــةوةى ئ ئاشتيية طــةإةكــى ديــكــةى 
لة ماَلةكان لة زؤرَيك كة خستةإوو،
راكَيشاوةء ئاويان خؤيان طيرفانى
بة ئاماذةى نةكردوون، بؤى حكومةت
طةإةكةكةشيان دانيشتووانى بَيزاريى
(٦) لة زياتر  «تائَيستا ــى: وت كــردو
ئاوو بةإَيوةبةرَيتى سةردانى جار
هيض بــةآلم كــــردووة، ئــاوةإؤمــان 
تةنيا نةبووةو ئةوتؤى ئةنجامَيكى
يان بةرنامةوة، دةيخةينة ثَييانوتين
ساَلة (٢) ئةوة تةندةرداية، لة دةَلَين
هيضمان تائَيستاش ثَيدةدةنء بةَلَينمان

نةكراوة». بؤ
بةرثرسان وتةى لة رةخنةى كةريم
كَيشةى ئاويان كة واثيشاندةدةن طرت،
ــةوة «ئ ــى: ـــردووةو وت ضــارةســةر ك
شاردا لةناوجةرطةى ئَيمةية بارودؤخى
بة هةندَيكجار نييةو  ئاومان  تؤإى كة

دةدرَيتآ». ئاومان جارَيك رؤذ (٢٠)
وتى: عةبدوَلآل بةهادين  هــةروةك
بةرثرسان لة داوامان  جارَيك  «ضةند
جَيبةجَي كَيشةكانمان كة ــردووة، ك
ء بةسةرضاو دةَلَين  هةر بةآلم  بكةن،

سةر». نابةنة بةَلَينَيكيشيان هيض

بيَئاون شاردا، لةناوجةرطةى
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هةستيار* سؤران

ـــاوةي م ـــاش كــؤتــايــيــهــاتــنــي پ
ركابةرةكاني ليستة بؤ بانگةشةكردن
لة هةريةك بؤ ئةمجارة هةَلبژاردني
هةرَيمي سةرؤكايةتيي پةرلةمانء
ميديا ــةرچــاوي ــةرب ل كــوردســتــان،
كاتژمَير ناوخؤييةكاندا جيهانيء
(٧/٢٥) رؤژي سةرلةبةياني هةشتي
هاوآلتياندا بةإووي دةنگدان بنكةكاني
ئةم تَيبيني بوو جَيگاي كرانةوة. ئةوةي
بايةخ رابردوو، جاراني لة زياد جارة
دةستپَيكي لة هةر دراء هةَلبژاردنة بةم
بوو. ديار پَيوة جياوازي رَيكالمةكانةوة
ركابةرةكاني ليستة جةماوةرء ئةوةي
بة پاكيء چاوةإَيياندةكرد دةسةآلت
خولةي ئةم  بةإَيوةچووني ئاسايي 

بوو. هةَلبژاردن
نوَينةراني چاودَيرء هةموو الي
بةگشتي جةماوةر سياسييةكانء كيانة
دةمةو ئَيوارة تا پإؤسةكة ئاشكراية كه
حاَلةتَيكي چةند بةديكردني  لةگةأل
كؤي بةآلم لةوآ، لَيرةء ناتةندروستدا
ئارامء كةشَيكي لة پإؤسةكة گشتيي
بةإَيوةدةچوو، ساختةكاريي لة دوور
وادةي دوا نزيكبوونةوةي بةآلم لةگةأل
لةناكاو بةبإيارَيكي دةنگدان مؤَلةتي
هةَلبژاردنةكان ــاآلي ب كؤمسيؤني
دةنگدانى كاتي  كاتژمَير يةك  ماوةي
ئةم ـــــةدواي دواب درَيـــژكـــردةوة.
نوَينةري پةيامنَيرانء درَيژكردنةوةية
ــان ــاواري ه سياسييةكان ـــةوارة ق
لَيشاوي بة ئاماژةيان لَيهةَلساو
لة تايبةتي بة كرد  ساختةكارييةكان 
پَيدةچوو ئةمةش كة هةولَير شاري ناو
بووبَيت، ــژراو داإَي بؤ پالن كارَيكي
دةنگؤي پَيشترةوة لةشةوي هةر چونكة
لةبةردةم كة چةندين پاس هةبوو ئةوة
بؤ ئامادةكراوة حيزبييةكان بارةگا
كاتي لة تةزويرچييةكان گواستةوةي
چاودَيرة لة هةندَيك  دياريكراودا. 
ميدياكانةوة لةرَيگاي نَيودةوَلةتييةكان
ترسء بةزةقي زؤر كة رايانگةياند
نوَينةري روخساري بة دَلةإاوكَييان

ديوة! دةسةآلتةوة ليستة ركابةرةكاني
قسة پنتي سةرنجء جَيگاي ئــةوةي
ساتةوةختةدا لةم بَيت لةسةركردن

لة: بريتيية
هةژماركرني ــاش  پ ئــةگــةر  -١
لة سكاآلكان نووسيني دةنگةكانء
رادةي سياسييةكانةوة قةوارة اليةن
زؤرء ساختةكارييةكان بگاتة ئاستَيكي
ديكة جارَيكي دةبَيت ئةوة قبوَلنةكراو،

رةش ليستي نَيو بؤ چوونمان نوقآلنةي
ببةخشينةوة. هةرَيمةدا لةم

ليستانةي ــةو  ب ــارةت ــةب س  -٢
يان پَيكبهَينن حكومةت ناتوانن كة
دياريكراو هَيزَيكي لةگةأل هاوپةيمانَيتي
حكومةت، دروستكردني بؤ ببةستن
كاراء ئؤپؤزسيؤنَيكي رؤَلي پَيويستة
داهاتووي خولةي لةم ببينن راستگؤ
قؤناغةدا لــةم چونكة پةرلةماندا، 
رووناكبيرء لة زؤر خةَلكَيكي بةإاي
سياسييةكانء كةسايةتيية رؤشنبيرء
هةرَيمة ــةم ئ اليةنةكاني حــيــزبء
ئةم داخوازييةكي ئؤپؤزسيؤن بووني
لة زياتر لةوة ناكرَيت سةردةمةيةء
چونكة دوابخرَيت ، پاساوَيكدا هيچ ژَير
بوو ئؤپؤزسيؤن بآ هةردةسةآلتَيك
خوار الرو دةسةآلتَيكي بةإاستي
لةناخيدا ديكتاتؤري گياني دةبَيتء
شَيوةك بةهيچ دواجار دةكاتء گةشة
دةسةآلت دةستبةرداري نابَيت ئامادة
تووإةييء لةبةرامبةريشدا ببَيتء
بؤ سةردةكَيشَيت خةَلك بــَيــزاري
رةتكردنةوةي توندوتيژييء كاري
ساأل هةژدة كة ئَيستا  دةسةآلتة.  ئةو 
حكومةتي دةسةآلتي بةسةر تَيپةإيوة
بةشي ماوةية ئةم پَيمواية هةرَيمدا،
دروستبكرَيت. دةوَلةتَيك دةكات ئةوة
ساوايي لة باس ديكة جارَيكي نةك

بكرَيتةوة. ئةزموونةكة 
ئةو ــةدا خــول ــةم ل پَيويستة   -٣
وآلتـــةدا ــةم ـــاردة نــامــؤيــانــةي ل دي
بةدواي مؤتةكة وةك سةريانهةَلداوةء
هةرَيمةوةن، ئةم تاكةكاني زؤربةي
بنبإكردنيان بؤ كار بةجديي زؤر
حيزبيء تةزكيةي لة بريتين كة بكرَيت
مؤنؤپؤَلكردني مــةحــســوبــيــةتء
بؤ حوكمإاني ئؤرگانةكاني پَيگةو

لــةســةرووي ديــاريــكــراو! رةنگَيكي 
هةَلوةشاندنةوةي هةمووشيانةوة
كة سةريهةَلداوة  سَيكوچكةيةي ئةم 
حيزبء سةربةيةكداكردني لة بريتيية
ئَيستا بةدَلنياييةوة  بازاإ. حكومةتء 
زؤر بةَلكو هاتووة، ئةوة كاتي هةر نةك
لَيكجياكرنةوةي بؤ تَيپةإيوة دةمَيكة
لةئةدةبياتي جياوازة. تةوةرة سآ ئةو
باباني سَيكوچكةي تةنيا  خةَلك كؤندا
ساَلةدا چةند  لــةم بــةآلم بيستبوو،
ئةم داهَينانَيكمان هةموو بةجَيگاي
كة هَينايةكايةوة سَيكوچكةيةمان

بوو. جؤري داهَينان خراپترين
باسمان ئةوةندة هةژدةساَلة -٤
رادةربإينء ئازاديي چةمكةكاني لة
دادگةريي مرؤڤء  مافي ديمكراسيء 
چةمكي چةندين و... كؤمةآليةتي
بةجؤرَيك كردووة، بريقةدار ديكةي
پَيمواية خوَيندووة،  بةباآلدا هَيندةمان
لة ئةوروپاء زياتر بَلَيم نيية ئةگةر سةير
النةي داهَينةرء بة خؤيان كة ئةمريكا
قةوانةمان ئةو دةزانن چةمكانة ئةو
داوة. خةَلكي خؤمانء دونيادا بةگوَيي
بةشَيك نا ئةوة هاتووة هةر كاتي ئيتر
رووتةوة تيؤرَيكي لة پياهةَلدانة لةم
لةسةر پإاكتيزةكردنء مةيداني بَينينة
بكةين. بةرجةستةي واقيعدا ئةرزي
بةيةكجاري چاكترواية نا ئةگةر
وةالنَيينء چةمكانة  ئــةم  تـــةواوي
بةو رابگةيةنينء عورفي ئةحكامي
كة بةإَيوةبةرين دةسةآلت شَيوةية
جؤرة ئةم چيتر دةيانةوَيتء خةَلكانَيك

نةفرؤشين. بةخةَلك باسانة قسةو
كايةكاني بةدامةزراوةييكردني -٥
لةبةردةم ئةركة گرنگترين  دةسةآلت
ئةم داهــاتــووي ئَيستاو دةســةآلتــي 
دَلنياييةوة بةوپةإي چونكة وآلتةدا،
مةسةلةية لةم جديي خةمي تا دةَلَيم
سةرخستي بــؤ ــار  ك ــتء ــةخــورَي ن
هيچ مةحاَلة نةكرَيت، پإؤژةية ئةم
زانستيء سياسيء پَيشكةوتنَيكي
وآلتةدا لةم  كؤمةآليةتيي ئابووريء
كةسَيكي هةموو ئةركي ئةمةش بَيتةدي.
حيزبء رؤشنبيرو ئةكاديميء دَلسؤزء
لةهةمووشيان نيشتمانييةكانة. اليةنة
هَيزة بةدامةزراوةييكردني  گرنگتر 

لة دورخستنةوةيانة چةكدارةكانةء
بؤ حيزبي، ئينتيماي خةسخةسةء
وةك تَيإوانينيان  لة هَيزانة ئةوةي ئةم
بؤ بَيت حيزبي  رزگاريان ميليشيايةكي
نيشتماني. هَيزَيكي وةك سةيركردنيان
دَيتةدي كاتةدا لةم  ــةوةش ئ ــارة دي
هةريةكَيكيان سياسيي ئينتيماي كة
خؤيةوةء خودي بة بَيت پةيوةست
بارةگاكةيء لةدةرةوةي بتوانَيت تةنيا
گوزارشت فةرمي دةوامي كاتي دواي
بكات، خؤ سياسيي بؤچووني لة
فرةإةنگكردنيان فرةدةنگء سةرةإاي
ئةم ريزةكاني پاككردنةوةي لةپاأل
داناني ناشايستةو  خةَلكاني لة هَيزانة 
لةگةأل پسپؤإ  ئةكاديميء كةساني 
گياني ئــةوانــةي دوورخستنةوةي
هَيزةكان نَيوان  لة  ناكؤكي  ناتةباييء 
ـــان ـــةري دةوروب بـــآلودةكـــةنـــةوةء
اليةنَيكي دژايةتيكردني بؤ هاندةدةن

دياريكراو.
سياسييةكان هَيزة پَيويستة -٦
ديكة جارَيكي هةبَيت ئةوةيان ئيرادةي
خولي رَيگانةدةن بيانويةكدا هيچ لةژَير
خؤي ياسايي لــةمــاوةي پةرلةمان 
رؤَليسةيركةر تَيپةإَيتءئةوانيشتةنيا
ئةم هةرچةند بةَلكو ببينن، (متفرج)
بةآلم نةكراويشة، چاوةإوان  حاَلةتة
شةقام دووبارةبوونةوةيدا  لةكاتي 
دةسةآلت بخةنةسةر فشار بجوَلَيننء
مةسةلةية ئةو  دواخستي لة  بير تا
پةرلةمانَيكي ديكة جارَيكي نةكاتةوةء
ئةم بةإَينةكةينء ساَلة  حةظدة تةمةن
پَيشَيل هاوآلتيان گــةورةيــةي مافة

نةكرَيت.
دونيايةدا ئةم جَيگايةكي هيچ لة -٧
بَي اليةنَيكي چةند نابَيت نةبووةء
خاوةن حيزبَيكي لةبةرامبةر چةك
نَيو بچنة  چــةكــداردا ــةزار ه ــان  دةي
ناويشي هةَلبژاردنةوةء پرؤسةي
چونكة ديموكراسي!، ئازاديء لَيبنرَيت
مايةي خؤيدا لة خؤي هَيز بووني
بةَلكو اليةنانة، ئةو لةسةر نةك ترسة
ئةمةش كة دةنگدةريش خودي لةسةر
يةكسان هةلي  چــانــسء ـــات وادةك
نةبَيت سياسييةكاندا  قةواره لةبةردةم 

كَيبإكآ. بؤ

لةسةر هَيزة دوو ئةم فةلسةفةي -٨
مةحاَلة ـــةزراوةء دام هَيز  لؤژيكي
بتوانن بهَيننء  تَيإوانينة لةم  واز
ديكة سياسييةكاني قـــةوارة وةك 
سندوقي بة ببةستنةوة  داهاتوويان 
بــةدةر ــةوان ئ مةگةر دةنــگــدانــةوة!
لةپَيناو شاخدا لةسةردةمي لةشار،
چةندجار تةپؤَلكةيةكدا گردو گرتني
يةكتريان خوَيني  چوونء بةطژيةكدا 
ئةگةر ناوخؤ شةإي  پاشان  رشت؟!
نةبووبَيت كورسي دةسةآلتء لةسةر
دةگةينة لَيرةوة بوو؟ چي پاي لة ئةي
دةسةآلتةي ئةو مةحاَلة راستييةي ئةو
دةستبةرداري هَيز بةزةبري ئةوان
دةنــگ ــري ــةزةب ب ئَيستا ــوون  ــةب ن

بن. دةستبةرداري
هةموو خؤمانء بةبةرچاوي ئةوةي
ئةم پاش ئةوةبوو،  روويدا جيهانةوة 
تةئكيدكردنةوةي پياهةَلدانةو هةموو
دةســةآلت ليستةكانء لة جةماوةر
بةهيچ جارة  ئةم  دةكرا، لةوة  باس  كة
بكرَيت، ساختةكاريي  نابَيت شَيوةيةك 
چاودَيرة هةر كرا، بةَلكو نةك بةداخةوة
كيانةكانء نوَينةري نَيودةوَلةتييةكانء
يةكجار لة خروقاتَيكي باس پةيامنَيران
هةرَيمةكةمان بؤية دةكـــةن، زؤر 
خــواردء شكستي ديكة جــارَيــكــي
بَيگةرد پــاكء  روويــةكــي نةيتواني

بدات. دةرةوة جيهاني نيشاني
بإيارة ــةر گ بَلَيين ــةوة ــاوةت م
شؤإشي ديــمــوكــراســخــوازبــيــنء
ديكتاتؤرييةت بة بةرامبةر ئازاديمان
هزري تا كرد ئةوة بؤ ــةدا وآلت لةم
بةدةستي تؤتاليتاريةت  شموليةتء 
بير هةرگيز نابَيت گؤإبنَين، لة خؤمان
بةرگَيكي لة هزر هةمان بكةينةوة لةوة
هاتنةكايةو كاتي لة بَينينةوةكايةء نوَيدا
حوكمي بة دووبارةبوونةوةشيدا،
تاك هؤشياريي سةردةمء تةكنةلؤژياي
تةمةن زؤر ناتوانَيت رؤژگارةدا لةم
ساتةوةختَيكدا هةموو لة درَيژبَيتء
كارَيكي گالني كــةوتــنء  ئــةگــةري

چاوةإوانكراوة.

لة نووسين بةإيَوةبةري *
ستاندةر رؤژنامةي

نوَيدا شكستَيكي لةبةردةم كوردستان هةرَيمي ئةزمووني

مةرسةنة خدر

کوردستان خةَلکي کؤمةآلني بَيگومان 
ساماني ســةروةتء ــن، دةزان باش ئةمة 
خوَيني بــةرهــةمــي ــة ک ــان، ــت ــوردس ک
کيميابارانء ئةنفالکراوء شةهيدانء
ساَلي راپةإيني کؤإةوةکانء راگواستنء
هي کوردستانة، جةماوةري (١٩٩١)ي
ماوةي بةآلم هةمووانة. بؤ هةمووانةء
سياسيي دةسةآلتي لةاليةن هةژدةساَلة
بــةســةرداگــيــراوهء ـــوردةوة دةســتــي ک
نةهامةتيء لة خةَلکي کوردستان  زؤربةي
لةم دةگــوزةرَيــنــن. ژيــان بَيدةرةتانيدا
گؤإان بةليستي  دةنگدانمان رووةوة 
چونکة نيشتمانپةروةرانةبوو، ئةرکي
گشتيي بةرژةوةنديي لة گؤإان ليستي
خةباتء گؤإةپاني هاتووةتة نةتةوةکةمان
سيستمة گةندةألء ئةم جَيگاي دةيةوَيت لة
بنةماَلةيي، حيزبيء  دةســةآلتــي  تــاک 
کة بخاتةگةإ، نوآ هاوچةرخي سيستمَيکي
ئابووريء سياسيء مافة هةموو لةوَيدا
لة يةکسانء بةشَيوةيةکي ئايينزاييةکان،
دادپةروةرانةدا ياسايةکي چوارچَيوةي
کة دامةزرَينَيت، دةستوورَيک دابينبکات،
کوردستاني توَيژةکاني چينء تَيکإاي مافي
گؤإانکارييش بةآلم بگيرَيت. لةبةرچاو تَيدا
وةها کارَيکي نوآ،  بؤ کؤن  سيستمي لة
يةکإيزيء بة پَيويستي نييةء ئاسان
کوردستان خةَلکي هاوفکري  هاوکاريء
بةهَيزكردني لة بريتيية ئةويش کة هةية،

سةرةکي ئامانجي گؤإان. بزووتنةوةي
بزووتنةوةيةيش بة ديموکراتيزةکردني ئةم
بة حيزبييةکانء حکوميء دامــودةزگــا

پةرلةمانة. کوردستانيکردني
حيزبةوة لة دةسةآلت گواستنةوةي واتا
کة بؤشاييانةية، پإکردنةوةي ئةو خةَلک، بؤ
خةَلک، لة دةسةآلت زؤري هؤي زوَلمء بة
خةَلکء حکومةتء نَيوان کةوتووةتة
دابينکردني زيانةکانء قةربووکرنةوةي
ئةم تاکي يةکةيةکةي بؤ ژيان ژينگةء
ماوةي کوردستان هاوآلتيياني کؤمةَلگةيه.
لة سياسين، هَيَلَيکي گرفتاري هةژدةساَلة

قادانةش ئةو ريشةي کة کؤن، قادانَيکي
رةنگاوإةنگي دوژمناني فةرهةنگي لة
ئيستا مةخابن وةرگيراوة، بةآلم کوردةوة
لةسةر کــورد سياسيي سةکردايةتيي
هؤيةوة، بةم دةکات، پةيإةو گةلةکةماني
لةپَيشدا ميکانيزمانة، کلتوورء ئــةم
کوردي کؤمةَلگةي دواتــر حيزبةکانء
فةرهةنگة ئةم بناغةي  ئيفليجکردووة. 
کؤمةآليةتيية، ــووريء ــاب ئ سياسيء
مةدةنييةکانيش حکومييء  ئيدارة  تةنانةت
کة هةَلچنيوة، خؤي فةرهةنگة  ئةم لةسةر
دةسةآلتيء تاک سيستمي پَييدةوترَيت

سيستمَيکي دةبَيتة سةرةنجام بنةماَلةييء
موتَلةق. ديکتاتؤريةتي واتا تؤتاليتاريستي،
چةمکةکاني پَيويستة رووةوة، ــةم ل
بةهَيزترين گــؤإان ليستي چاکسازيء
خؤي چــاالکــي ــرادي ــةف ئ هــةوَلــةکــانــي
بؤ کوردستاندا خةَلکي کؤمةآلني لةنَيو
قةيدوبةندي ژَير لة  خةَلک  رزگاربووني
بؤئةوةي بخةنةگةإ، کؤندا سيستمي
کوردي بتوانين هةم کؤمةَلگةي هةموومان
مةدةنييةت شارستانييةتء بة زياتر
بة حکومةت پةرلةمانء  هــةم  بکةينء
هةموو مافةکاني هةم بکةينء کوردستاني
مَيوة، نَيرء بة کوردستان، توَيژةکاني چينء
ئايينزاکانةوة، ئايينء کةمةنةتةوةييء بة
نوَيي باسء دةستوورَيکي چوارچَيوةي لة
مسؤگةر هاوچةرخدا، پَيشکةوتووانةي

بکةين.
رةفتارء ئةو ديکةشةوة، اليةکي لة
کورد دةسةآلتي سياسيي باسانةي قسةء 
دةيانةوَيت بةدةستة دةسةآلتيان كة
الوازبكةن بزووتنةوةية ئةم خواستي
پةرلةمان حکومةتء گةلةکةمانء بؤئةوةي
کؤنةدا قةوارة ئةو چوارچَيوةي لة هةر
ــةروةتء س کة ــةآلت دةس بمَينَيتةوةء
ئةمانةتَيک وةک کوردستانيان ساماني
دةستي هةميشة بؤ دةست، بةر خراوةتة
ئَيستا بــدةن. پاشقولي بةسةردابگرنء
پةرلةمانء هةَلبژاردنةکاني کةشتيي کة
دةريايةکدا کوردستان بةسةر بؤ سةرؤک
دوو سياسيي دةسةآلتي تَيپةإدةبَيت،
بؤ سةءَللَيدان بة هاوپةيمان، حيزبي
کةشتيي دةيانةوَيت خؤيان،  بةرژةوةنديي

ياساکاني دةستوورء هةَلبژاردنةکانء
بشکَيننةوةء خؤياندا الي بة هــةرَيــم
تةخشانء توندوتيژييء رَيگاي بةتوندي
هةموو ساماني دابةشکرني پةخشانکردنء
اليةنگراني تاقمء بةسةر کوردستان خةَلکي
تا بفإَينن، پَيش بةرةو کةشتييةکة خؤياندا،
تَيبگةيةنن وا کوردستان خةَلکي لةمةشةوة
هةَلنةگرةء شکست دةسةآلتةکةيان  كة
سةرةنجام بةآلم  دةمَينَيتةوة! هةميشة بؤ
شةپؤلةکاني دةچةقَيتء کةشتييةکةيان
لة کة يةکسانى ــازاديء ئ ديموکراسيء
تةنيشتي بة ماَليگرتووة گؤإاندا کةشتي
داري مةنزألء دةگاتة تَيدةپةإَيتء ئةواندا
لة کوردستان، خةَلکي زوربــةي هيواي 

دةردةکات. گوأل چقأل جياتي
ويستي کة گؤإان، بزووتنةوةي بؤية
کوردستانة، خةَلکي کؤمةآلني سةرجةم
ئابووريء سياسيء ژياني لة مؤمَيک وةک
ــدا کــوردي کــؤمــةَلــگــةي کؤمةآليةتيي 
کوردستانيش خةَلکي دةدرةوشَيتةوةء
ئارام دادپةروةريدا  داري  سَيبةري لةژَير 
دانانيشَيت دارَيكدا لةژَير  چيتر دةگرَيتء
دؤستء خؤيانء بؤ سَيبةرةکةي بةرء کة
هةموومان با کةواتة خؤيانة، اليةنگراني
طؤران بزووتنةوةي زيندوراطرتني كاربؤ
چوارپارچة هةر  کة ليستةي  ئةو  بكةين،

پَييةتي. ئومَيدي
تا رؤشــنــگــةري بــزاڤــي وةک  ئَيمة 
پاأل دةخةينة خؤمان دةنگي سةرکةوتن،
وةک کارکردنيشي بة هةروةها گؤإان،
ئــةودا پشتيواني لة هــةر ئؤپؤزسيؤن

دةمَينينةوة.

بؤ هةمووانة هي هةمووانةء گؤأان



12
2009/8/3 دووشةممة (524) ذمــارة birura. rozhnama@gmail.comبؤضــــوون

هةَلبذاردن: شؤكي

ناإوات! وا مَيذوو

ئةحمةد شوان

ئةوشؤكةيهةَلبذاردنة
ــةي ــةك ــي ــي ــان ــةم ــةرل ث
كوردستان ئةمجارةي
ــزي ــَي ه بـــؤ هـــــةردوو
حوكمإاني دةسةآلتدارو
بةشَيكي ــرد، ــك دروســت
بةو ثــةيــوةنــدي  زؤري 
كة هةبوو طوَينةطرتنةوة بَيطوَييء سياسةتي
ساَلة هةذدة ئةم بةدرَيذايي ثارتي يةكَيتيء
خةمسارديء ئةو ئةنجامي راهاتبوون، لةسةري
ئةم هاوآلتياني بةرامبةر  لة كة بوو  بَيمنةتيية
سةرمةستبووني دةكرد. ثةيإةويان هةرَيمةدا
لة يةكَيتي ثارتيء باآلدةستةكاني لَيثرسراوة 
تاآلنكردني لة نغرؤبوون دةسةآلتء لوتكةي
بإوا لَيكردبوون واي وآلتدا ساماني سةروةتء
دةإواتء هةروا مَيذوو ضيدي كة بةوةي بهَينن
جوَلةي ريتمء  دةبَيتء ئةوان دَلي كامي  بة
كة دنيا  هَيزانةي ئةو هةموو تَيكنادات. خؤي 
خؤبةزلزانينةوة نةفةسي بةم غــرورو بةم
ثَيشنيازو رةخــنــةو كــاريــانــكــردووةو
وةك نووسةرانيان ضاودَيرانء بةرضاوإووني
سةيركردووة، دوذمنكارانة ناحةزانةو كارَيكي
ــةرةو ب ســةرةولــَيــذبــوونــةتــةوةو عاقيبةت 

ضوون. بضووكبوونةوةو ثاشةكشة
بيست لة رووداوَيك طرنطترين  طةرمترينء
رووي ئَيمةدا  وآلتي  سياسيي مَيذووي ساَلي
هةَلبذاردني راثةإينةوة، دواي لة دابَيت
خانةو زؤر دةستكاري تواني كة بوو ئةمجارة
بكات، كوردي  كؤمةَلطةي سةرةكي جومطةي 
نةخشةي طؤإيني  هةمووشيانةوة ثَيش  لة
ثارتيء غروري برينداركردني سياسيي وآلت.
مَيذوو كة حةقيقةتةي ئةو سةلماندني يةكَيتيء
ئةم طرنطي بة دةستكةوتي ناإوات، وا سةر تا
ئَيمة وآلتي تازةيةي قؤناغة ئةم هةَلبذاردنةو

دةكرَيت. ئةذمار
سةيري ــةوةي  ئ هةنوكةش تا مةخابن
دةكات، هَيزة  دوو ئةو رةفتاري سياسةتء 
راستيية بة  دان  نايانةوَيت هَيشتا كة  تَيدةطات 
نَيوان طةورةيةي كةلَينة ئةو بنَينء تاَلةكاندا
بة باوةإ ببينن، وآلتة ئةم خةَلكي خؤيانء
لةدةستداني خؤيانء قةبارةي بضووكبوونةوةي

بهَينن. ثةرلةمان كورسييةكاني لة زؤرَيك
ميدياي رؤذنامةطةريء ئةرشيظي بة ئةوةي
هةَلبذاردنةكاندا هةَلمةتي ماوةي لة كوردي
دوو ئةو قسةكردني نةفةسي دةبينَيت بضَيتةوة،
ثَيطةيةكي ض  لة عاجيء بورجَيكي ض  لة هَيزة
ضؤني ضــؤن  ــووةو ب بَيمنةتييةوة ــرورو غ
ديكةيان ركابةرةكاني ليستة قورسايي كَيشء

دياريكردووة.
تةزوير، تةشهيرو سياسةتي طرتنةبةري
ئةدطارة فَيأل، ساختةكارييء  ناوبانطزإاندنء 
لة بوون، يةكَيتي ثارتيء سةرةكييةكاني ديارو

هةَلبذاردندا. سةروةختي ثَيشء
هَيزي هةردوو راطةياندني بةرنامةيةي ئةو
ئَيستاش تا دةكردو لةسةر كاريان دةسةآلتدار
زؤر دةستي رادةيةكي تا لةسةري بةردةوامن،
هةردوو سةركردايةتيي راي ضةواشةكردني لة
ركابةرةكانء ليستة برينداركردني حيزبةكةو
بارودؤخي ذةهراويكردني طرذينانةوةو

وآلتدا هةبوو. سياسيي
تابووري بة ركابةرةكان ليستة ناوناني
رَيخؤشكةربوون بَيطانة،  دةستي  ثَينجةمء
ثةالماري خوَينساردانة  زؤر ــةوةي  ئ بؤ
كؤمةألء طــؤإانء ليستي  بارةطاكاني  بنكةو
داناني ــت. ــدرَي ب ئيسالميي يةكطرتووي
سةرو لة دةسةآلتداران حيزبء بةرذةوةنديي
ئةزمووني طةلء سومعةي بــةرذةوةنــديء
يةكَيتيء لة يةك هيض وايكرد، كوردستانةوة
بة ساختةكاريي تةزويركردنء لة سأل ثارتي
هةَلبذاردندا، رؤذي لة نةكةنةوةو بةرنامة
ئةنجام هةمووانةوة  بةرضاوي  بة ئةوكارة 

بدةن.
خةَلكي كؤتاييهاتء هةَلبذاردن كة ئَيستا
قسةي جةسورانة هؤشيارانةو كوردستانيش
دةسةآلتداراني كة قسةكردنَيك كرد، خؤي
رؤذنامةي وةك شؤككردو تووشي وآلتي
نووسيويةتي ئةمريكيش تايمز)ي (نيويؤرك
لة طةندةَلي عةرشي هةذاندني مايةي بووة
يةكَيتيء لة هةريةك هةقة هةرَيمةكةماندا،
حةقيقةتة لةو ببيننء  خؤيان بةرثَيي  ثارتي

مَيذوو وا ناإوات!! بن كة ضيدي حاَلي

منضةندجارَيكلةسةردةستووري
ئةمة نووسي، كوردستانم هةرَيمي
بةتايبةت رووةوة  لةو لةوةي  جطة
بؤ نامةم كةركوك ثرسي لةسةر
هةروةها هةرَيميش نووسي، سةرؤكي
بؤ تايبةتمان ليذنةيةكي كةركوك لة
دةستووري لة  كةركوك لة  داكؤكي
كؤبوونةوةي راطةياندو هةرَيمدا
هةندَيك بةرامبةردا لة فراوانكراو

هيستريابوون. تووشي
بة نةمويست راستيدا لــة مــن 
ثإوزَيي ثةلة لةسةر شَيوةيةك هيض
ثةرلةماني هاتني لة بةر تَيثةإاندني
ئةو هــةرضــةنــدة  قسةبكةم، دادآ 
ئةم ــاري ك فاشيلترين ثآ كــارةم
بوو، كوردستان ثةرلةماني دواييةي
سةرؤكي بؤ ثايانم بآ رَيزي لةطةأل
خؤشيان بؤ كة ئةنداماني ثةرلةمانء
نيطةران ثةلةثإوزَيية لةو ناخةوة لة
دةستوورةكة لةسةر من تَيبيني بوون،
كة نيية  كةركوك ثرسي لةسةر هةر 
مشكء طةمةي زياتر دةستوورةدا لةو
كراوة، كةركوك ثرسي لةطةأل ثشيلة
نةبَيت لةوة ئاطايان ثةرلةمان بَلَيي ءةك
دذايةتيةك ض عَيراقي  ثةرلةماني  لة
كةركوك ثرسي  (١٤٠)و مادةي بؤ
دَينةوة ديسان ئةوان  بةإَيوةدةضَيت، 
خؤ بؤ ئَيشة سةر لة جطة ئةمة سةري،

بؤية ناطةيةنَيت. هيضيتر دروستكردن
ثةلةثةلة ئةو بري لة  ثَيويستبوو زؤر
ئايندة ثةرلةماني  رادةستي دةستوور 

بكراية.
ثةرلةماني ءابَيتء هيوام بة كة
بةردةم بخاتةوة دةستوورة ئةو ئايندة
سةر كة دةستوورَيك تَيبيني. سةرنجء
هةَلوةستةية، بة ثَيويستي  بةري لة
ــةإووي ل زمانةوانيةوة، لــةإووي
ياساييةوة، ــةإووي ل داإشتنةوة،
نيمء ياساناسي  هَيندة خؤم بؤ  من
ضةند لةسةر رؤذنامةنووسَيك ءةكي
بة دةوةستم دةستوورة ئةو خاَلَيكي
لةسةر ئايندةدا كاري ئةوةي لة هيواي
هةرَيمي دةستوورةكةي لة بكرَيت

كوردستاندا:

مادةي دووةم
ــراق عــَي ــانــي ــةم كــوردســت ــةك ي
مَيذوويية جوطرافي  قةوارةيةكي 
بة ــؤك ده ثــارَيــزطــاي لة  ثَيكدَيت 
لة ئَيستاوةيء كارطَيإي سنووري
سلَيمانيء كةركوكء ثارَيزطاكاني

هتد. هةولَيرو...

خاَلة ئةم لةسةر يةكةمم تَيبيني
هةولَيرو لةثَيش دهؤك بؤضي تَيناطةم
نهَيني بَيت كةركوكةوة سلَيمانيء
كة دَيباضةكةشدا لة ئةمة ضيية، لةوةدا
ثَيشكردني ثاشء هةَلدةطرَيت زؤر قسة

ضاكبكرَيت. دةكرَيت كة هةية زؤر
يةكي بإطةي لةسةر دووةمم تَيبيني
سنووري بة طةمةية ئةو دوو مادةي
ــذووي مــَي سياسيء جــوطــرافــيء
كة ــةوةي ب دةكرَيتةوة كوردستان
كارطَيإي سنووري بة دةنووسرَيت
دةستوور (١٩٦٨)ةوة، ساَلي ثَيش
روونة ناشةفافء جؤرة بةو ناكرَيت
دةبآ بكات خاك لةطةأل مامةَلةى
ثوخت بنووسرَيت كوردستاني كورتء
دةطرَيتةوة ناوضانة ئةو هةموو عَيراق،
كوردستانةوة باشووري دةكةونة كة

ديودا. بةم حةمرين ضياي زنجيرة لة
لة دووةم خــاَلــي  دوو مـــادةي
زيادةيةو هةر بإطةية ئةم راستيدا
خؤت بؤ كَيشةية دروستكردني بؤ
كردووة دياريت يةكةم خاَلي لة تؤ
ناكات ثَيويست ئيدي كوَيية سنوورةكة
دةستووري (١٤٠)ي بةندي لة باس

بكةيت. عَيراقي

ثَينجةم: مادةي
طةليهةرَيميكوردستانثَيكهاتووة

هتد. عةرةب... توركمان، كورد، لة
بنووسرَيت باشترة من بإواي بة
ثَيكهاتوون كوردستان هةرَيمي طةلي
جياجياكاني ثَيكهاتة نةتةوةو هةموو لة
ثَيويست ئيدي كوردستان، هةرَيمي نَيو

ناكات. ناوهَينان بة

شةشةم: مادةي
ئةم بنووسرَيت باشترة  لةوةشدا
ناسنامةي ئيسالميي بة دةستوورة دان
كوردستانء هةرَيمي طةلي زؤرينةي
ئيدي دةنَيت، ديكةدا ئاينييةكاني مافة

ناكات. ناوهَينان بة ثَيويست

:(١١) مادةي
خاَلي دووةم

سوور، رةنطي  لة ثَيكدَيت  ئاآلكة 
خؤرَيكيش سةوزو ئينجا سثي، ئينجا

هتد. زةرد. رةنطي بة
دةضَيت مةتةأل لة ئينجاية ئينجا ئةو
ثَيكدَيت ئاآلكة بنووسرَيت باشترة
سةوزو سثيء ســوورو رةنطي  لة 
لة تيشكيشي (٢١) زةردي خؤرَيكي 

ناوةإاستيداية.

:(١٤) مادةي
عَيراقدا ــووري دةســت لة ــادام م
نووسراوة عَيراق سةرتاسةري بؤ
فةإمي زماني ــوردي ك عــةرةبــيء
مةيلي هيض  عــةرةبــيــش ـــنء  ءآلت
تةنيا ئةوة نييةو كوردييان فَيربووني
باشترة كــاغــةزة، ســةر مةرةكةبي
زماني ــوردي ك زماني بنووسرَيت
عةرةبء كوردستانة، هةرَيمي فةإمي
ئةرمةنيةكاني ئاشووريء توركمانء
دةزانن. كوردي هةموويان كوردستان

:(١٧) مادةي
طشتين، كة ساماني يةكةم بإطةي
ثَيوةدةكرَيت، مامةَلةيان كة ئَيستا
بؤية ناقانونية، نادةستوورييء ئةوة
ثَيوةكردنيان مامةَلة دةرهَينانء دةبَيت

رابطيرَيت.
هةمان ــي دووةم خاَلي بؤ ئةمة
خاَلي نؤزدة مادةي هةرواية ماوةش
ديارةو ثَيوة ثَيكةَليةكي تَيكةألء دةيةم
بكرَيت»و لةو «مسؤطةر دواي بإطةي
ئةو كة دةنووسرَيت، «بةآلم» شوَينةدا
ئةوةشةوة لةدواي زيادةيةو بةآلمة
بكرَيتة ـــإة دَي دوو ــةو ئ ــت ــَي دةب
ديكة خاَلَيكي سةربةخؤو بة بإطةيةكي

بنووسرَيت.

نؤزدة خاَلي نــؤزدة مــادةي هةر 
نووسراوة:

كؤمةأل قةدةغةية» بة «دةركردني
طريانء مايةي ئةمة راستيدا لة
هةبَيت، من ثَيمواية نابَيت ثَيكةنينيشة،
كؤمةأل بة ياني ضي؟ يان كة دةركردن
لة ئةوةي ءةك تاك تاك بة قةدةغةية
كرا قةدةغة ناوخؤدا سةردةمي شةإي
هةشبَيت خاَلة ئةو ئةطةر خؤ نيية!!
دةبَيتبنووسرَيت«هةمووشَيوازةكاني
قةدةغةية» دوورخستنةوة دةركردنء
تَيناطةم ديكةية، ئينساني ئةمةيان
ئةم ياساناسانةي مرؤظدؤستء ئةو
دةركردني بؤضي داناوة دةستوورةيان

نيية!! ثآ قةدةغة تاكيان تاك
دةســتــوورةكــة، (٥١)ي  مــادةي
شَيوة بــةو من ــإواي ب بة ئةمةش
يان ذياوةية، ئَيستايةوة داإشتنةي
ضاك داإشتنةكةي شَيوة دةبَيت

البدرَيت. دةبَيت يان بكرَيت،

:(٥٥) مادةي
ئةو ضوارةمي سَييةمء خاَلةكاني

لة جطة دةضن لةيةك تةواوي بة مادةية
كؤبوونةوةكاني خولي لة بإطةي دوو
خولي دةرةوةي لــة ــةمــانء ثــةرل
«لة بنووسرَيت باشترة كؤبوونةوةكان،
دةرةوةيدا»و كؤبوونةوةكانء خولي

يةك. بكرَيتة خاَلةكة دوو

:(٦٥) مادةي
دةسةآلتةكاني لة ــةم دةي خاَلي

هةرَيمدا سةرؤكي
يان ئيعدام حوكمي «ثةسةندكردني
هةتاهةتايي» زينداني بؤ سووككردني

دةبَيت بإطةية ئةم  راستيدا لة
ئةطةرضي لةسةربكرَيت،  قسة  زؤري
زةرور ئيعدام حوكمي بنةإةتدا لة
ثآ ئــامــاذةي ــووردا ــت دةس لة  نيية 
ثَيويستي ئةمة ئةوةشدا لةطةأل بكرَيت
حوكمي زياترة، روونكردنةوةي بة
بؤ؟! ــؤن» «ض كآ بةرامبةر ئيعدام
ئةمة روونبكرَينةوة، دةبَيت ئةمانة
دةداتة زؤر دةسةآلتَيكي ناديارية بةو
هةرَيمَيك سةرؤكي حكومةتء هةر
سبةينآ سياسيش بيروإاي لةسةر كة
دارداني لة بؤ دةستةوة بداتة بيانوو
خاَلة ئةم هةتاهةتايي، زينداني يان
دةستوورو نَيو ئازاديةكاني لةطةأل
دةبَيت بؤية نايةنةوة، مرؤظدا مافةكاني
زياتر روونكردنةوةي رووةوة لةو

بدرَيت.

(٦٨) مادةي
خاَلة ئةو راستيدا لة ضوارةم خاَلي
بةردةوامييةكةي مــاوةي ثَيويستة
تةواوبووني دواي هةرَيم سةرؤكي
بؤ دياريبكات سةرؤكايةتي ماوةي
رؤذ، (٩٠) بؤ  رؤذ ــة(٣٠)  ل نموونة
بيانوويةكةوة هةر  بة ناكرَيت  ضونكة
ماوةيةكي بؤ سةرؤكايةتي ماوةي
لة درَيذبكرَيتةوةو ــذ درَي دوورو 

ديارينةكرَيت. ماوةكة دةستووردا

(٧٥) مادةي
بة بؤضي تَيناطةم من ثَينجةم خاَلي
ءةزيران ئةنجومةني سةرؤكي مردني
ئةمة هةَلبووةشَيتةوة دةبَيت ئةنجومةن
لةسةر هةَلوةستة مايةي راستي بة
نةنووسراوة جَيطري باشة كردنة!! ئَي

هةَلبووةشَيتةوة؟! بؤضي ئيدي هةية

(٧٦) مادةي
ئةنجومةني سةرؤكي نووسراوة
مادةكاني لة جَيطرةكةيء ءةزيرانء
جَيطرةكاني، نــووســراوة ثَيشتردا
ئةنجومةني سةرؤكي دةثرسم من
دوو، يان هةية جَيطري يةك ءةزيران
ءةستانة، لةسةر بة ثَيويستي ئةمة
خاأل بة خاأل كوردستان دةستووري
هةر كردنة، لةسةر  قسة بة  ثَيويستي
داإشتنةوةو بة ثَيويستي مادةكة (١٢٢)
قسةية ئةو راستي ئةمةش رَيكخستنة
لَيكراوة ثةلةي بةَلَي كة دةيسةلمَينَيت
ءةك نةك لَيكراوة، ثةلةي زؤريش
دةستوورةكة دةَلَين هةندَيك ئةوةي
دةكــرَيــتء لةسةر ــاري ك دةمَيكة
لةسةر قسة كؤنن  زؤر هةنطاوةكان 
نةك ــة، ــوورةي ــت دةس ـــرؤذة ــةم ث ئ
ثَيمواية من كة ــردوو راب كارةكاني
ــي(١٩٩٢) ســاَل كة دةســتــوورةكــةي
زؤر لة نووسيويةتي تاَلةباني د.نوري
زؤر باشترة... لةم دةستوورة رووةوة
قةبوَلنةكردني هؤكاري ئةمةش هةر
ئةطةر كة  دةستوورةي ئةو بؤ  منة
بَيت، هاوآلتيانيش  دةنطداني بةثَيي
هةَلبذاردنةكةدا دةركةوت كة لة ئةوةي
ءآلتة ئةم هاوآلتياني نزيكةي(٥٠٪)ي

نيية. قةبوأل دةستوورةيان بةناو ئةو

قةبوأل نيية» دةستوورم «بؤضي

ثَيشتردا مادةكاني لة جَيطرةكةيء ءةزيرانء ئةنجومةني سةرؤكي نووسراوة

جَيطري يةك ءةزيران ئةنجومةني سةرؤكي دةثرسم من جَيطرةكاني، نووسراوة

بة خاأل كوردستان دةستووري ءةستانة، لةسةر بة ثَيويستي ئةمة دوو، يان هةية

داإشتنةوةو بة ثَيويستي مادةكة (١٢٢) هةر كردنة، لةسةر قسة بة ثَيويستي خاأل

بةَلَي ثةلةي لَيكراوة دةيسةلمَينَيت كة ئةو قسةية رَيكخستنة ئةمةش راستي

دةَلَين دةستوورةكة هةندَيك ئةوةي ءةك نةك ثةلةي لَيكراوة، زؤريش

ئةم لةسةر قسة كؤنن زؤر هةنطاوةكان دةكرَيتء لةسةر كاري دةمَيكة

كة دةستوورةكةي ثَيمواية من كارةكاني رابردوو كة نةك دةستوورةية، ثرؤذة

لةم دةستوورة رووةوة زؤر لة نووسيويةتي د.نوري تاَلةباني ساَلي(١٩٩٢)

باشترة... زؤر

لةتيف فاتح فةرةج
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١-٢

شياوترين بة ثةرلةمانى سيستمى
لة ــت ــرَي دادةن حوكمإانى شــَيــوازى 
لَيكجياكردنةوةى بنةماى ثيادةكردنى
تةندروستةكةى واتا بة دةسةآلتةكان،
دةبَيت دةسةآلتةكان لَيكجودايى بة كة
هةماهةنطى هاوكارىء يةكتر، بةآلم لة

دةيانبةستَيتةوة(١). اليةنة دوو
مةبةست روونــتــر، واتايةكى  بة 
هةموو ثــةرلــةمــانــى سيستمى ــة  ل
لة كة  نيية رذَيمانة سيستمء ئــةو 
ياخود ثَيكهاتبَيت نوَينةران ئةنجومةنى
واليةتة نموونة: بؤ هةبَيت، ثةرلةمانى
ئةوةى لةطةأل ئةمةريكا يةكطرتووةكانى
ئةنجومةن دوو لة كؤنطرَيسةء خاوةنى
كؤمارى سيستمى بةآلم بة ثَيكهاتووة،

ناسراوة.
ثةرلةمان سويسرا لة بةهةمانشَيوة
ثشكى نــوَيــنــةران  دةســتــةى ياخود 
ئةوةشدا لةطةأل بةردةكةوَيتء شَيرى
ئةذمارناكرَيت، ثةرلةمانى سيستمى بة
ئةنجومةندارى سيستمَيكى بةَلكو
سيستمى ئةوةى بةَلكو فةرمانإةوايية،
سيستمةكةى هةردوو لة ثةرلةمانى
سيستمى ديكةى جؤرةكانى ياخود ديكة
جيادةكاتةوة (نيابي)  نوَينةرايةتى 
ــةو ئ ــى ــةت ــداي ــةن ــةتــىء ض ــي ــي ضــؤن
لة دةسةآلتةكانة سةربةخؤييبوونةى 
شَيوازى شَيوةو ثةيوةندىء ئةو يةكتر
دةسةآلتةكاندا لةنَيوان كاركردنةية
ياسادانانء دةسةآلتى لةنَيوان بةتايبةت

كردندا(٢).  جَيبةجآ دةسةآلتى
بة ثةرلةمانيية سيستمى بؤية
سيستمَيكى مامناوةند دادةنرَيت لةنَيوان
سيستمى سةرؤكايةتىء سيستمى
سيستمى بةآلم دةسةآلتةكان، لَيكدانى
دةسةآلتَيكى لة ثَيكدَيت ثةرلةمانى
حاَلةتى بطاتة  نة جوداييةك  لَيكجيا، 
نة ثةيوةندييةكان، ثسانى لَيكترازانء
لة دةسةآلتةكان تَيكةَليةك يةكطرتنء
هاوسةنطييةك بةَلكو بتوَينةوة، يةكتردا
لَيكضإان، ئاوَيتةبوونء لة دوور
كؤمةَلة يةكةو هةر بةشَيوازيك بةَلكو
بؤ لةبةردةستداية وةسائيلَيكي هؤكارو
كاريطةريى هةماهةنطىء ضاودَيريء

ديكة. دةسةآلتةكانى بةرامبةر لة
بةوة سيستمة ئةم ناوةرؤكي بؤية
دةسةآلتةكان سةربةخؤيي دةناسرَيت
يةكيان هيض كة بةشَيوازَيكة يةكتر لة
راثةراندنء لة ناكرَيت، ديكة ئةوى بآ
راكردنىئةركةكانيانبةبآهةماهةنطىء

ديكة. دةسةآلتةكانى هاوكاري
لة ديــمــوكــراتــيــيــانــة شـــَيـــوازي 
دوو ـــةت، دةوَل سةرؤكايةتيكردنى
بة كة هةية  سةرؤكايةتيمان شَيواز 
ناوزةد ديموكراتييانة سةرؤكايةتييةكى

دةكرَين:
دةســتــوورى ثادشايةتى يــةكــةم:

الدستوورية):  (امللكية
دةستووريدا ثادشايةتى سيستمى لة
(الوراثة)، بؤماوييةوة لةإَيي  ثادشا
فــةرمــانــإةوايــةتــى ـــةرؤك  س وةك 
ئةمجؤرة ــةآلم ب ــتــةدةســت، دةطــرَي
سةرؤكايةتيية ياخود ثادشايةتيية

(امللكية رةها ثادشايةتى لة جياوازة
ثادشايةتى لــة ضونكة املطلقة)، 
سيادةو خاوةنى طةل  دةستووريدا
نوَينةرةكانى لةإَيى كة سةروةريية
هةَلدةسوإَينَيت، كارةكانى ثةرلةمانةوة
دةستةيةكى ثةرلةمان ئةندامانى ضونكة
هةَليبذاردون. طةل هةَلبذَيردراون،
رةمزييةء تةنيا رؤَلى دةورو ثادشا
هةماهةنطىء تةشريفيء كارةكانى
اليةنةكانة، رَيكخستنى يةكخستنء
كاتَيك دةستوور، لة ثارَيزطاريكردنة
سيستمى ــت ــرَي دةوت سيستمة بــةم 
هةبَيت، بوونى دةستوور كة ديموكراتى
سةرضاوةى بؤ  بَيت طــةل  ئةساس

سيادة.
كؤمارى: سيستمى دووةم:

ـــةتء دةوَل زؤرى ـــةى زؤرب لــة 
كؤمار ســةرؤك نوَيكاندا دةسةآلتة 
دةستنيشان هةَلبذاردنةوة لةإَيى
بؤماوةييةوة. لةإَيى نةك دةكرَيت،
سيستمى لة كؤمارى سيستمى ئةوةى
جيادةكاتةوة دةستوورى ثادشايةتى
بؤ كؤمار ــةرؤك س يةكةمياندا لة 
هةَلدةبذَيدرَيت، دياريكراو ماوةيةكى
سةرضاوة طةلةوة لة هةَلبذاردنةش ئةو

دةطرَيت،
ســةرؤك هةَلبذاردنى شــَيــوازى

كؤمار:
لةم يةكَيك بة  كؤمار  ــةرؤك س

هةَلدةبذَيردرَيت: شَيوازانة ثرنسيثء
كؤمار ســةرؤك هةَلبذاردنى ١ـ 

طةلةوة:ـ لةاليةن
بةشَيوةى يان هةَلبذاردنة ئةمجؤرة
ناإاستةوخؤ، ياخود دةبَيت راستةوخؤ
راستةوخؤ طةل يةكةمدا جــؤرى لة 
جؤرى لة  هةَلدةبذَيرَيت، ــةرؤك  س
دةبَيت نوَينةرانيانةوة  لةإَيي دووةمدا 
لةإَيي هةَلياندةبذَيرَيتء طــةل كة 

هةَلدةبذَيردرَيت. سةرؤك ئةوانةوة
بــةرةو  هؤكارَيكة شــَيــوازة ئــةم   
ضونكة ســةرؤك،  ياخيبوونى الدانء
سةرؤك هةَلبذاردنى مةشروعيةتى
ئةمة سةرضاوةى طرتووة لة طةلةوة كة
لة دةتوانَيت ركابةرَيك وةك خؤي بؤ
بةرامبةرثةرلةماندا بوةستَيتةوة،ضونكة
طةلة، ــةردووال ه هَيزى سةرضاوةى
لةنَيوان ثشَيوى ئاَلؤزيء وادةكات ئةمة
دروستبكات، ثةرلةماندا ســةرؤكء
طةلةو هـــةردووال ئيمدادى ضونكة
ئيعتيبارى اليةكيان هةر قسةكردنى
وةك دةبينرَيتةوة. تَيدا طةلى سيادةى

فةرةنسي(١٨٤٨) دةستووري دةقي لة
سةرؤك هةَلبذاردنى «كة هاتووة دا
طةلةوة لةاليةن راستةوخؤ  كؤمار
ئةويش ساأل»  ضوار ماوةى بؤ دةبَيت
راطةياندنى فيليث، لويس البردنى دواى
هةَلبذاردنى (لويس بة كؤماري دووةم
برازاى كة طةلةوة، لةاليةن ناثليؤن)
(ناثليؤن ئيمثراتؤر كؤمار ســةرؤك

ثؤناثارت)بوو.
بةدةستهَينانى دواى سةرؤكة ئةم
خؤباييبوون ــة  ل طــةل مــتــمــانــةى
زؤردارىء ــةرةو ب ثَيكَيشا ســةرى
ساَلى ثةرلةمان هةَلوةشاندنةوةى 
ئيمثراتؤريةتى راطةياندنى  (١٨٥١)ز،
تا ئيمثراتؤر بة كرد خؤى دووةمء

تةمةنى. كؤتايى
لة هةَلبذاردنة ئةمجؤرة باسة جَيي
زؤرتر باوةء  سةرؤكايةتيدا سيستمى 
سةرؤك ضونكة ثَيدةكرَيت، كــاري
وآلت، بةإَيوةبردنى لة يةكةمة كةسي
كة واليةتة ئةو متمانةيةى دةداتآ طةل
ئةرجةنتينء ئةمريكاء يةكطرتووةكانى

دةكةن. ثيادة شَيوازة ئةم ئؤرطواى...
كؤمار ســةرؤك هةَلبذاردنى ٢ـ 

ثةرلةمانةوة:ـ لةاليةن
سيستمة ئةمجؤرة ــةت دةوَل زؤر
وةك ــازةدا ت كؤنء لة دةكــات ثيادة
(١٨٧٥)و فــةرةنــســا دةســتــوورى
دةستوورانى (١٩٤٦)وة دةستوورى
زؤرَيكى لوبنان.... نةمسا، توركيا،
ــا، ــي دون ـــى ـــووران ديــكــةى دةســـت
هةميشةيى دةستوورى بةهةمانشَيوة
هةندَيك بـــةآلم   ،(٢٠٠٥) ــراق ــَي ع
لةمجؤرة هةية رةخنة بإءبيانوو
دةكةوَيتة سةرؤك بةوةى هةَلبذاردنة،
ثةرلةمانةوة، رةحمةتى سايةء ذَير
حيزبي دةستى ذَير دةيخاتة ئةويش
ئةو سةرؤك وادةكات ئةمة كة زؤرينة
ئاستى لة نةمَينيت طةورةييةى رَيزو
ــات وادةك لةهةمانكاتدا  ثَيويستدا، 
لة الوازبَيت جَيبةجَيكردن دةسةآلتى
بؤية ياسادانان. دةسةآلتى بةرامبةر
دةبَيتة هةَلبذاردنةية جؤرة ئةم هةر
سياسي هةَلدَيرى  ثشَيويء هؤكارى 
فةرةنسا لة ضوارةمى جمهوريةتى كة

.(٣) بةرةو ترازان برد
كة بؤضوونة ــةم  ئ بؤ ــك وةآلمــَي
لة هةية ــوازة ــَي ش ــةم ب ــارةت ــةب س

سةرؤك. هةلبذاردنى
سيستمى ســيــســتــمــةكــة  -١
نيية ــدا تــَي طومانى ثةرلةمانيية،

دةسةآلتى لة  بةهَيزترة ثةرلةمان 
ثةرلةمان ضونكة ــردن، ك جَيبةجآ
ضاودَيريكردنى بؤ طةلة نوَينةرى
لة ضونكة جَيبةجَيكردن، دةسةآلتى
دةسةآلتى لةاليةن زياتر الدان سنوور
ئةو روودةداتء جَيبةجَيكاريةوة

دةبةزَينَيت. سنوور
ــدا ــَي ث ئـــامـــاذةمـــان وةك   -٢
ســةرؤك ــةر ــةط بــةهــةمــانــشــَيــوة ئ
رةنطة وةرطرت طةلةوة لة سةرضاوةى
زؤربةى كة نةدات ثةرلةمان بؤ مل
ئةو ضارةنووسسازةكان مةسةلة

بكاتةوة. يةكاليى دةبَيت
وةك ثةرلةمانى  سيستمى لة  -٣
لَيهاتووة، طشتى دةستووري عورفي
نةبَيت ثادشايةتى رذَيــمــى ئةطةر
هةَلدةبذَيرَيت. ســةرؤك ثةرلةمان
لة عَيراقي(٢٠٠٥)، دةستوورى لة وةك
هاتووة سَييةمدا)  بإطةى  -٥٨) مادةى
ثةرلةمان ئةركةكانى  لة يةكَيك  كة
دواى كؤمارة، سةرؤك هةَلبذاردنى
(سةرؤك) ئةويش دةستنيشانكردنى 
طرنطى وةسائيلى هؤكارء كؤمةَلَيك
بةرامبةر لة  كة دةستى  دةكةوَيتة 
بةكاريانبهَينَيت. ياساداناندا دةسةآلتى

شوَينى لة خؤى بؤ بؤضوونة ئةو -٤
شياودا نيية، ضونكة تةنيا سةرؤك بريتى
بةَلكو جَيبةجَيكردن،  دةسةآلتى لة نيية
حكومةت سةرؤكى  ئةويشدا ثاأل  لة
دةسةآلتى ـــةردووال ه بة  كة هةية
لةاليةك، ئةمة ثَيكدةهَينن جَيبةجَيكردن
ثةرلةمانى سيستمى ديكةوة لةاليةكى
دةسةآلتى كة دةبَيت  ئةكتيظ  بــةوة
ضاودَيريكردنء لة هةبَيت  راستةقينةى
ئةداى بةرامبةر لة  تةواو  كاريطةريى
هـــةردوو بــة تةنفيزيدا ســوَلــتــةى

ثَيكهاتةكةيةوة.
باسى بةإوونتر  مةبةستمة  ئةوةى 
لة جَيبةجَيكردن دةسةآلتى كة لَيوةبكةم
ثَيكدَيت وةزيران ئةنجومةنى سةرؤكء
دوو (ثنائية السلطة) بة دةبرَيت ناو كة
هَيزى طةلةوة لة يةكَيكيان دةسةآلت
ئةوةى وةرطــرتــووة، مةشروعيةتى 
ثةرلةمان رةزامةندى جَيى دةبَيت ديكة
دةسةآلتى هةردووكيان بة كة بَيت
كات ئةو ثَيكدةهَينن، كردن جَيبةجآ
ســةرضــاوةى دوو دةســـةآلت ــةك  ي

هةية. مةشروعيةتى
لةاليةن سةرؤك هةَلبذاردنى  -٣

طةلةوة:ـ ثةرلةمانء
ئةو ــت ــرَي دةك ــواز ــَي ش دوو  بــة 

هةَلبذاردنة:
كؤمار ـــةرؤك س ــذاردنــى ــب هــةَل

لةإَيطةى كؤمةَلَيكى تايبةت:ـ
هةَلبذاردن لة شَيوازة ئةم أ-
بة تايبةت دةستةيةكى لةإَيي كة
دةدةن بإيار سةرؤكةوة هةَلبذاردنى
كة ــةرؤك س دةستنيشانكردنى لة 
(وسط) ميانى ضارةسةرَيكى  بة  ئةمة
ياخيبوونى نة  وادةكات  كة  دادةنرَيت، 
نــةالوازيء لَيبكةوَيتةوة، سةرؤكى
طومان وةك سةرؤك دةسةآلتى بآ
ئةندام لة  تايبةتة دةستة ئةو دةبرَيت 
ثَيكدَيت، طةل نوَينةرانى ثةرلةمانء
ئيسثاني دةستوورى شَيوازة ئةم
بةآلم كاريدةكرد، شَيوازة بةم (١٩٣١)م
نيية كة ئايا طرفت بآ ئةميش بؤ خؤي
هةَلدةبذَيرَيت دةستةية ئةو ثةرلةمان
تايبةتة ئةنجومةنة ئةو يان طةل يان

ضؤنن؟! كَينء
ــــةرؤك س ـــان ـــةم ـــةرل ث ب- 
دةيخانة ثاشان هــةَلــدةبــذَيــرَيــتء
سةرى لة دةنطدان بؤ طةل بــةردةم
ــوازى شــَي بةكامَلترين ئــةمــة كــة 
ــت، ــرَي دادةن ــةرؤك س هةَلبذاردنى
بةشدارى طةل ثةرلةمانء ضونكة
شَيوازة جوانترين ئةمة تَيدادةكةن،
ثةرلةمانء متمانةى بتوانَيت سةرؤك

بةدةستبهَينَيت، طةل
هةرَيم رةشنووسي ئةوةى بةآلم
سةرؤكي هةَلبذاردنى دةكات تةبةنى
راستةوخؤ كــوردســتــان هةرَيمى
لة (٦١) ماددةى وةك طةلةوة لةإَيي
هةرَيمدا دةستوورى رةشنووسي
هةرَيمى سةرؤكي ثَيدةكات» ئاماذةى
طشتى دةنطدانى رَيطةى كوردستان
هاوآلتياني راستةوخؤوة لةاليةن نهَينى
هةَلدةبذَيدرَيت، كوردستانةوة هةرَيمى
دياريدةكات». ياسا كة شَيوةيةى بةو
سيستمى لةطةأل شَيوازيك هيض  بة
وةك ناطرَيتةوة، يةك ثةرلةمانيدا
ماددةى رةشنووسدا هةمان لة هةر
كوردستان ثَيدةكات»  ئاماذةى  (١)
دةوَلةتى لةنَيو هةرَيمَيكة عَيراق
سياسييةكةى سيستمة  فيدراَليدا، 
ديمكراتيية». كؤمارىء ثةرلةمانى
لةنَيوان دذبةيةك تةناقوزء ئةمةش
دروستدةكات. دةستووردا ماددةكانى
يان ياسا دوو هةركات ياسادا (لة
بة دةبَيت  بةيةكبوون دذ بإطة دوو 
يان توفيق هؤكارةكانى لة يةكَيك
ضونكة يةكالبكرَيتةوة)، ترجيح 
راى تةفسيرو دذبــةيــةك مــةوادى
دةبَيتة دروستدةكاتء  بةيةك  دذ
دةبَيت ياخود  مادةيةكيان وةستانى 
شوَينَيكداء لة بكرَيت  بةيةكَيكيان  كار
ديكةدا، شوَينَيكى لة ديكة ئةوى بة
طرنطترة كاميان ثرسيارى  هةمَيشة
طرفتى ئةمة دةيان دةبَيت كة دروست
طرنطة زؤر هةروةها لَيدةكةوَيتةوة،
هةرَيم ــوورى ــت دةس زانــايــانــى  كــة 
سيستمة جــؤرة ض بكةنةوة روونــى
كردووة تةبةنيان كة  ثةرلةمانييةكة
سيستمة ئةمجؤرة هةرَيمة،  ئةم بؤ
ثيادة ثَيشكةووتودا  وآلتــى كام لة
لةطةأل خؤى بؤ  ئةمة كة  دةكرَيت
ناطرَيتةوة، يةك  ئةكتيظدا ثةرلةمانَيكى 
دةستكراوةترة ثةرلةمان ضونكة
ـــةرؤكء س ــى ــردن ــك ــري ــؤ ضــاودَي ب
بةهةمانشَيوة بةطشتى، حكومةت
هةميشةيى دةستوورى ثَيضةوانةى
كؤمار سةرؤك ثةرلةمان كة عَيراقة
لة سيستمة ئةمجؤرة هةَلدةبذَيرَيت،
نزيكترة سةرؤكايةتيةوة سيستمى
وةك ثةرلةمانى، سيستمى ــةك ن
سةرؤكايةتيدا سيستمى لة ئاشكراية
تاكةكةسء راى مةركةزيةتء زياتر
جَيى ئــةوةى ديــارة،  ثَيوة تاكإةوى
ماويةدا، لةم  هةر بَيت سةرسوإمان 
فيدراأل حكومةتى سةرؤكى ماليكى
سةرؤكايةتى سيستمى  بؤ  بانطةشةى
نـــاإةزايـــى زؤر دةنــطــَيــكــى كـــرد، 
لةاليةنكوتلةىكورديةوة بةرزبووةوة
مةركةزيةتء بإوبيانوى ضةندين بة
ــوآء ن ــاتــؤرى ــكــت ـــاكـــإةوىء دي ت
بؤضوونة ئةو ديكة.. بيانوى ضةندين
بــةرثــةرضــدرايــةوة، رةتــكــرايــةوةء

هةوا!. دوو بانَيكةو

سةرؤكايةتى هةلَبذاردنى ثةرلةمانىء سيستمى
هةرَيم سةرؤكى بةرامبةر لة هةلَويستةيةك
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بة طةورةى دةرفةتى كة طرنط ثرسَيكى
ثاشان بةخشىء طؤإان ليستى هاتنةكايةى
سةر هَيزةكانى طرنطترين لة يةكَيك كردية
كوردستان، هةرَيمى سياسى طؤإةثانى
بةستةَلةكى ئةو  شكاندنى لة  بريتيبوو
لةنَيوان تةنيا كة دةسةآلتة دابةشكردنى
لةدواى هةرَيمة لةم سةرةكيدا حيزبى دوو
هاتةكايةوة، بةستةَلةكَيك (١٩٩١) راثةإينى
دوو لةنَيوان هةرَيمةدا لةم نةما بوار كة
رؤَلى بة  ئةوانيش بةشنةكرَيتء هَيزدا 
سيستمةكة، بةشَيكى بؤ رازاندنةوةى خؤيان
ديكةء كةسانى بة دةدا كةميشيان زؤر
بةناوى ناشياودا سيناريؤى هةندَيك لة
غةيرى خةَلكانَيكى جياوازييةوة قبوَلكردنى
خزمةتكار خؤيانء لة  هةر  بةآلم خؤيان،
ناو دةخستة خؤيان سياسةتى بةهةمان

سيستمةكةوة.
يةك ثارضةييء يــةك شــَيــوازى ئــةم 
خةريكبوو مؤدَيليية يةك تةنيا رةنطىء
كؤمةَليش سروشتىء شتَيكى ــووة دةب
بار دةهَينراو خةريكبوو ئةم دؤخةدا لةطةأل
نائاسايي ئةوةى ئاساييء شتَيكى دةبووة
جياواز بيركردنةوةيةكى كة ئةوةبوو بوو
باوةكان لة جياواز  شتَيكى  هةية،  لةوةى
كةسانى دؤخَيكدا لةوةها ثَيشنيازبكرَيت،
نوآ بيروبؤضوونى  خاوةنانى ــوآء  ن
بةرنامةى بة هَيرشَيكى دؤخى دةكةوتنةبةر
لة تؤمةتباركردنء ئيهانةء يان ئيهمالكردن
لةناوبردنء ءةدةرنانء دؤخيشدا هةندَيك

سإينةوة.
بةهَيزى طرنطةكانى هؤكارة لة يةكَيك
باشترءاية يان  طؤإان ليستى ثةيدابوونى 
طؤإان ليستى بة دةرفةتيدا ئةوةى بَلَيين
دةربكةوَيت راستةقينة هَيزَيكى ءةك
هَيزة لة جياواز جياوازييةكى كة ئةوةبوو
هةرضةندة كؤمةأل، بؤ خستةإوو باوةكان
هةرَيمى بؤ نةبوو نوآ زؤر دياردةية ئةم
دنيابينيى جياوازى بةرنامةء كوردستان كة
ئةمجارة ــةآلم ب ثَيشنيازبكرَيت، تَيدا
رَيكخراوتر كة بوو لةوةدا جياوازييةكةى
ببَيتة هةنطاويدا يةكةم لة توانى طؤإان
هةموو بة كة ــط،  رةن فــرة سةكؤيةكى
بةرنامةى يةك لةسةر جياوازييةكانةوة
بوون، كؤك بةشداربووانى  نةنووسراوة 
مؤدَيلى يةك بةستةَلةكى شكاندنى ئةويش
كة بوو هةنطاوَيك ئةمة بَيتء حوكمإانى
بةشداربووانى راستةوخؤء بةشداربووانى
بةشكراو بآ بةشداربووانى  ناإاستةوخؤء 
كؤك لةسةرى راستةقينةش بةشدارى لة
دةروازةيةك ءةك  رَيطةيةوة لةم  تا بوون
جَيبةجَيكردنى بؤ بنرَيت هةنطاوَيك
ئةويش كة قورس، سةختء بةرنامةطةلَيكى

بوو. دروستبوونى ليستى طؤإان
ئةم دةستثَيك هةنطاوى بؤ ئةطةر
بؤ ــوو ب طرنط جياوازيية كــؤدةنــطــى
ثةيداكردن، سيما دةركةوتنء راوةستانء
يةكةم قؤناغى كؤتاييهاتنى لةدواى بةآلم
لةسةر بةردةوامبوون بؤ ذياني ثَيويستى
هةموو لة فرةيية  ثؤتينشياألء هَيزة ئةم
ثَيويستي دؤخى  دةخاتة زياتر طؤإان كات
فرةييةى جياوازيء ئةو ثارَيزطاريكردنى
ءةربطرَيتء لَى خؤى هَيزى توانى كة
هةنطاوى مومكين، ءاقعَيكى بيكاتة
ضؤن ــةوةى ئ سةر دةوةستَيتة  دووةم
بة دةتوانَيت طؤإان جياوازييةكانةوة بة
جياوازىزؤرةوة ثَيشنيازى بةردةوامبوونى
ئةو بةردةوامبوونى بؤ  ثَيشنيازبكرَيت،  بؤ

دةستيثَيكردووة. كة ثرؤسةيةي
ثَيويستة ئامانجةش ئةم سةرخستنى بؤ
ثَيشنيازانة كة ئةم سةكؤية بَيت ئةو طؤإان
بةَلكو ءةربطرَيت،  لَى سوودى هةر  نةك
ضةسثانديان بؤ راستةقينةش دةرفةتى
بةرامبةر لة طــؤإان ضونكة بخوَلقَينَيت،
سياسىء كايةى هاتووةتة مؤدَيلَيك
دةرفةتةكانى زؤرى بةشَيكى كة ركابةريةوة
دةستخؤشى سةرلةقاندنء بةَلَينء بة تةنيا
ديبلؤماسييةتى بة هةندَيكجاريش لَيكردنء

ئةوةى بةبآ بةإَيكردووة رياكارانةء...هتد
راستةقينة كرداريىء بةشَيوةيةكى كة
سةكؤى دروستكردنى بؤ دةرفةتةكان

جَيبةجَيكرابن. فرةيي
دةسةآلتَيكى بآ بؤ ئةطةر مامةَلةية ئةم
طرَيدانةوةى بةهؤى زؤر زةمانَيكى تا منةت
ناضارييةوة ــوورىء ــاب ئ ــدى ــةرذةوةن ب
بةرامبةرَيك بــؤ ــةوا ئ دةضــووةســةر،
طــرَيــدانــةوةى بــة ثشتئةستوربَيت كــة 
ناتوانَيت بةخؤيةوة  طشتى بةرذةوةندى 
ملمالنَييةكى بة  ــذة درَي مانطَيك ضةند
خنكاندنى سةرئةنجام دذواربدات، سةختء
هَيزَيكى لةدةستدانى دةبَيتةهؤى فرةيية ئةم

ضاوةإوان. هيواء ثإ طةورةى
ثَيويستى ئامانجة ئةم  بةدةستهَينانى
يةكسان دةرفةتى كة هةية دؤخَيك بة
كةناَلة لة  بخوَلقَينَيت، اليةك هةموو بؤ
ثَيشنيازةكان بةشدارييةوة جياجياكانى
بزووتنةوةية بةم نوَيبوونةوة بــةردةوام
ئاستى لة بتوانَيت سةرئةنجام تا ببةخشَيت
بانطةشةى قؤناغى لة كة بَيت ئةوةدا زياترى

بؤكرا. بانطةشةى هةَلبذاردندا
بةرامبةريدا لة  طــؤإان كة مؤدَيلَيك
مؤدَيلَيك لة بريتيية ــاراوة، ئ هاتووةتة
كة بن حوكمإان ئةوانة دةبَيت تةنيا كة
جا دةزانن، يةكةم هَيزى خاوةنى بة خؤيان
ذياريية عةقَلىء ثَيودانطة ثَيوةرء ئةطةر
بةهَيزتريش كةسانة  لةو ثَيويستةكان 
حاشيةكانيةوة ء مَيذوو بةهؤى كة بن
كةسانةى جؤرة ئةو بةيةكةوة، طرَييدابن
حةقيقةت دةزاننء تةنيا بة خاوةنى خؤيان
شايةتى هةر دةستيان ميكانيزمةكانى
لةوةى دةربازبن ناتوانن كة دةدا ئةوةى
خؤيانيان بؤ خؤيان بةدةستى خؤيان كة
ثَييانوابوو، كة ئــةوانــةى دروستكرد،
شَيوازَيك تةنيا كة ثَييانواية تائَيستاش
هةر دةبَيت هةية ثَيى باوةإيان ئةوان كة
بَيجطة كاركردنء مةرجةعى ببَيتة ئةوة
راست ديكة  شتَيكى هيض ئــةوان، لةوةى
كؤن هةر نةك شَيوازة ئةو ئةطةرضى نيية،
ئاستى نزمترين ئةمة كة هةَلة هةر نةك
خودى ــةدذى ل بةَلكة زةرةرةكانيةتىء
خاوةنانى كة بَيت هَيزةش  اليــةنء ئةو
يان ءايدةزانن بيركردنةوةية ئةمجؤرة
هةموو باشبوو ثَييان يان واياندةزانى
بَيتء خؤيانةوة بةدةستى تةنيا شتَيك
ئةطةريش نةكةن، ثآ بةشدارى ديكة كةسى
يان ديكة كةسانى بؤ خوَلقاند  بةشدارييان
زؤركات كة ديكة عةقَلى بؤ بَلَيين باشترءاية
لة نوآ كةسانى هةذموونى ناضارىء بة
بةسةرياندا سةثاندبَيتى ئةوان دةرةوةى
بةرثرسيارَيتييةى بةو هةستكردن نةوةك
نوآ كةسانى بؤ رَيطة ثَيويستة ئيتر كة
بة ــةدان ــط رَي كاتةشدا لــةم ضؤَلبكةن، 
بةشَيوازَيك نوآ  كةسانى بةشداريكردنى 
فَيآلوى بةشَيوازَيكى  ديسان تةنيا كة  بووة
ثَيناسة خؤياندا دةورى بة نوَييان كةسانى
نوآ عةقَلى نوآء نةوةى تا كردووةتةوة
ثَيشنيازةكانى خؤىء قسةكانى بتوانَيت
ئامادة عةقَليةتة ئةم ضونكة بخاتةإوو، خؤى
ئامانجةكانى بةديهَينانى خاترى لةبةر نيية
ضؤَلبكات، نوآ  كةسانى بؤ خؤى  جَيطةى
كة شكدةبات نوآ كةسانى بؤ ئةوة تةنيا
بكات، ثآ بةردةستييان شاطرديىء كارى
سواوو سياسى بةَلطةى بةهانةو بة ئةمةش
موبةرير كراوةتة رازَينراوةتةوةء ستؤك
دةستى لة دةسةآلتةكان قؤرغكردنى بؤ
سةرئةنجام كة تاقمَيكدا، كــةسء ضةند
لة فراوانى  ناإةزايةتييةكى  مؤدَيلة  ئةم 
دةسةآلت بةرامبةر  كوردستاندا هةرَيمى 
ئةم ئةوةية طةورةش مةترسى دروستكرد،
نةيارةكانيدا لة خؤى هاوشَيوةى مؤدَيلة
بارودؤخةى كة ئةوةش  دروستبكاتةوةء 
حاكمإانيدا ئاليةتى لة نالةبارتركرد
يان هةلثةرستةكان كات هةموو ئةوةية
بةكارهَينانء بؤ  يــان رةتــكــردنــةوة بؤ 
ديكة، خةَلكى هزرى لة سوودءةرطرتن
ضونكة طؤإثانةكة، كوَيخاى دةكةنة خؤيان
خؤيان هةرخؤيانء دةبَيت كة ثَييانواية
لةم بَيت، بةدةستيانةوة شتَيك هةموو

مانةوةى هَيندةى ئيدعا بانطةشةء دؤخةدا
كةسانَيكدا ضةند  ضنطى لة دةسةآلتةكان 

نيية. طرنط
دةكرَيت بيركردنةوةية  ئةم خاوةنانى 
ئةوانيش دابةشبكةين، تاقمدا دوو بةسةر
بةهؤى ــان ي مــَيــذووةوة بــةهــؤى ــان  ي
لة نينؤكيان تايبةتةوة هةلثةرستييةكى
طيربووةء جؤرةكان جــؤراو دةسةآلتة
بةخؤيانةوة تا ببن، دةستبةردارى ئامادةنين
كؤمةَليش اليةنةكةيانء بة طةورة زيانَيكى 
دةسةآلتدان لة كة ئةوانةى بؤ دةطةيةنن،
حاكمإانى ــى ــةآلت دةس لــة (مةبةستم
غرورة ئةم زيانةكانى ءآلتة) حكومةتء
خةَلك كؤمةآلنى بؤ  طــةورة  كارةساتى
شوَينى هةندَيك لة زؤرجار دةخوَلقَينَيتء
هةندَيك سةرئةنجام غــرورة ئةم  دنيادا
بــردووة، لةناوضوون بــةرةو دةسةآلتى
بانطةشةيةكى بة كة ئةوانةى بؤ بةآلم
غرورَيكدا ءةها بةرامبةر لة جياوازةوة
مؤدَيلء ئةم تَينةثةإاندنى سةنطةردةطرن
خؤياندا بـــةدواى كاركردنة ــوازى شــَي
خةَلك رةواكانى ثرسة بؤ طةورة شكستى
نوآ سةنطةرى ئةطةر بةتايبةت دةهَينَيت،
جياوازى كة دروستكرابَيت مةبةستة ئةو بؤ
يةك رةنطىء يةك بةستةَلةكى بخوَلقَينَيتء
يةك مؤدَيلء يةك سياسىء شيتةَلكارى
هاتبَيتة طوتارى يةك نووسينء شَيوازى
ئةمانةش هةموو كةوانةيةكدا لةناو بوونء
بإياريش ئةطةر بَيت، خةَلك خزمةتى بؤ
جياوازةوة نوَينةرايةتى  بة خةَلك  بَيت
هةبَيت سةنطةرَيكدا لةءةها ثَيى جَيطة
ئةم كة بن جؤرَيك بة دةرفةتةكان ثَيويستة
لةناو سةرةإاى يةكطرتووييان جياوازييانة
بة ئةندازة  بةهةمان بزووتنةوةيةدا ئةم 
لةمةش دةربكةونء خؤيانة جياوازييةكانى
دةركةوتنيان دةرفةتى كة ئةوةية طرنطتر
بزووتنةوةية ئةم كةناَلةكانى بدرَيتء ثآ
ئةوةى نةك  اليةك، هةموو بؤ بَيت ئاوةآل
شَيوةية بةو ئارةزوودةكةن ضؤن كؤمةَلَيك

بكةن. ئاراستةى
بةهَيز سةكردايةتى طةورةء سةليقةيةكى
هزرطةلَيكى بتوانَيت  ئةوةى بؤ  ثَيويستة
مةبةستء يةك بؤ ئاراستةبكات جياواز
ئَيستا تا ئةوةى دياريكراو، ئامانجى يةك
باشترءاية يان بووين فَيرى دةسةآلتةوة لة
كة دةسةآلتَيكة مؤدَيل، بة بووة بَلَيين
هةميشة دةدات، يةكخستن هةوَلى هةميشة
رةنط يةك هةموو داوة ئــةوةى هةوَلى
كؤى هةموو مةحاَلةء شتَيكى ئةمة كة  بن،
هةوَلياندابَيت ئةوانةى دنياء سيستمةكانى
نزمترين لة  يةكبخةن شتَيك هةموو  كة
بةرزترين لة كوشندةء بَيدةنطى ئاستدا
ديكتاتؤرييةتى رةهاء بةرةو ئاستدا خزاون
ديموكراتء كؤمةَلة لة بةثَيضةوانةوة
سياسىء سيستمى ــدا ــان ــزةك ــَي ــةه ب
كارى طرنطترين سياسى سةركردايةتى
جياوازييةكانء رَيكخستنى لة دةبَيت بريتي
قبوَلكردنى جــيــاوازىء  دؤخــةشــدا لــةم 
ئةوةى بةديهىء شتَيكى دةبَيتة جياوازى
لة بريتيية دةستثَيدةكات ئةمةوة لةدواى
سةركردايةتيكردنى رَيكخستنء  ضؤنَيتى

جياوازيية. ئةم
هةنطاوةء طرنطترين كة بةرايي هةنطاوى
بزووتنةوةى بناغةى ــةردى ب لــَيــرةوة
رادةوةستَيت، هةر  نةك  سةرى  لة طؤإان
دةرفةت لة بريتيية دةبَيت بةردةوام بةَلكو
رَيكخستنى جياوازييةكانء بؤ خوَلقاندن
بنةماى لــةســةر جياوازييانةية  ــةم  ئ
ثرةنسيثى كة هــاوبــةش ستراتيذَيكى
لة ثَيويستة هةنطاوة ئةم ذياني بنةمايء
بةهَيزكردنى ثارَيزطاريكردنء ضةسثاندنء
بزووتنةوةية ئــةم بةهَيزى مــانــةوةى
جياوازييةكانيةوة، هةموو بة دةستثَيبكات
هَيندةى اليةنَيك هَيزو هيض بةثَيضةوانةوة
لَيكةوتوو بزووتنةوةى طؤإان زيان خودى
ثرةنسيثى ئــةم  ثَيضةوانةى كة نابَيت
رةتبكاتةوة، جياوازييةكانةوة بة فرةيية
يان بَيت، ئاطاهى بة رةتكردنةوةية ئةم جا
بَيت مةبةستَيك هةر بؤ بةثَيضةوانةوةء

ناكات. كؤمةكَيك بة طؤإان هيض

بَيت جياوازييةكان هةموو سةكؤى طؤأان ثَيويستة

لة ـــؤإان ط كــة  مؤدَيلَيك
ئاراوة، هاتووةتة بةرامبةريدا
تةنيا كة مؤدَيلَيك لة بريتيية
بن حوكمإان ئةوانة دةبَيت
هَيزى خاوةنى بة خؤيان كة
ئةطةر جا دةزانـــن، يةكةم
عةقَلىء ثَيودانطة ثَيوةرء
لةو ثَيويستةكان ذياريية
كة بن بةهَيزتريش  كةسانة 
حاشيةكانيةوة ء مَيذوو بةهؤى
جؤرة ئةو بةيةكةوة،  طرَييدابن 
خاوةنى بة  خؤيان كةسانةى 
ــنء دةزان حةقيقةت تةنيا
هةر دةستيان ميكانيزمةكانى
ناتوانن كة دةدا ئةوةى شايةتى
خؤيان كة لــةوةى دةربازبن 
خؤيانيان بؤ خؤيان بةدةستى
كة ــةى ــةوان ئ دروســتــكــرد،
ثَييانواية تائَيستاش ثَييانوابوو،
ئةوان كة شَيوازَيك تةنيا كة
هةر دةبَيت هةية ثَيى باوةإيان
كاركردنء مةرجةعى ببَيتة ئةوة
شتَيكى هيض ئةوان، لةوةى بَيجطة

نيية. راست ديكة
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عةبدوإلةحمان فرمان

كؤبوونةوة، هاوينةهةوارى دوكان لة تاَلةبانى بارزانىء لة ماليكىء هةريةكة دوَينآ
كةناَلى رؤذنامةو تيمى وةكو ئَيمةش ئةنجامدا، رؤذنامةوانييان كؤنطرةيةكى دواتر

مةبةستى  بة دوكان هاوينةهةوارى ضووينة رؤذنامةوانى كارَيكى وةكو  KNN
تةنيا نةك ضارةنووسى رةنطة كة كؤبوونةوةية، ئةو رووداوةكانى رووماَلكردنى
وةكو ئَيمةش بؤية طرَيدرابَيت، ثَيوة ميللةتَيكى بةَلكو ثارتى، يةكَيتىء ئةندامانى
بؤ زانيارييةكان دروستانة شَيوةيةكى بة ثَيويستمانزانى  بة رؤذنامةوانى ئةركَيكى
هةر ئةوةبوو كردين، شؤكى تووشى ئةوةى بةآلم بطوازينةوة، خوَينةرةكانمان بينةرو
بة زؤر لَيكردينء رَيطرييان ثاسةوانةكان ئاشوور هؤتَيل دةروازةى بؤ طةيشتنمان بة
ثَينةدراوة رَيتان وشة كؤمثانياى كةناَلةكانى وةكو ئَيوة كة ثَييانإاطةياندين، راشكاوانة
زوو طيرا، ثةيام ئاسمانى كةناَلى دواتر رَيطةش لة بكةن، كؤبوونةوةية ئةو بةشدارى
كة دةبيست بةرثرسَيكمان دةنطى ئاشكرا بة بَيتةلةوة ئامَيرَيكى رَيطةى لة زووش
ثةيام كةناَلى وشةو كؤمثانياى راطةياندنى  تيمى بة  رَيطة كة دةكردةوة دووبارةى

ذوورةوة. بَينة نةدرَيت
بؤ ثالن  شةإَيكى دةستثَيكى ئاشكراى ئاماذةيةكى ناديموكراسيية هةَلوَيستة ئةم
ئةو تةكنيكييةكانى اليةنة  ئامادةكاريى كة يةكَيتييةوة، بةرثرسانى لةاليةن داإَيذراوة
دياربوو ئاشكراش بوو، ئةستؤدا  لة دوكانى هاوينةهةوارى دوَينَيى  كؤبوونةوةيةى
ويستوويةتى تؤَلةسةندنةوةوة طيانَيكى بة يةكَيتى راطةياندنى مةكتةبى بةرثرسى كة

بكات. وشة كؤمثانياى كةناَلةكانى ديكةى دذايةتييةكى
نهَينيء ناوة ئةوةى دواى يةكَيتى راطةياندنى مةكتةبى بةرثرسى سةيرة بةالمةوة من
طؤإانء ليستى دةربــارةى نوَيى كوردستانى نووسينةكانى سةر خوازراوةكانى
ئَيستاش كرد، ئاشكرا  هةَلبذاردندا بانطةشةى هةَلمةتى كاتى لة وشة  كؤمثانياى
كؤمثانياى ميدياييةكانى بةردةم دةزطا لة دروستكردنى بةربةست رَيطةى لة دةيةوَيت
رؤذنامةنووس ئَيمةى  لة  سلَيمانى، ثارَيزطاى لة حيزبةكةى دؤإانى  تؤَلةى  وشةدا
دواى يةكَيتى بةهَيزكردنةوةى  بؤ بةخؤداضوونةوةتان ثالنى ئةمةية ئايا بكاتةوة،
ئةنجامى بإيارتانداوة كة  نوَيبوونةوةيةى ئةو  ئةمةية تةمموز؟ (٢٥)ى شكستةكةى

ثَيهةستَيننةوة؟! يةكَيتى ئةوةى بؤ بدةن
ئَيمةى مافى ثَيشَيلكردنَيكى لةوةى جطة رؤذنامةنووس ئَيمةى لة رَيطريكردن
ديكةى شةإَيكى هةمانكاتدا لة ــان،  رووداوةك رووماَلكردنى بؤ رؤذنامةنووسة
ئةو بةآلم بكةن، ميدياى «موعارةزة» ئيحتيواى حسابى خؤيان بة ئةوةى بؤ دةسةآلتة
لة ناشيرينكردنى جطة هةبَيت كاريطةرييةكى ئةطةر هةإةشةو بَيزاركردنانةتان ثالنء
كارى لة  ئَيمة نةك هةوآلنةتان ئةو ضونكة ناكات، بةرجةستة ديكة  شتَيكى خؤتان
دةرطامان ئةطةر ئةوةى بؤ دةكةن شَيلطيرترمان بةَلكو ناكاتةوة، سارد رؤذنامةنووسى
بطوازينةوة تاريكةكانتان ناشةفافء كؤبوونةوة نَيو زانيارى ثةنجةرةوة لة لَيدابخةن

كوردستان. هاوآلتييانى بؤ
رزطاركردنى بؤ بكاتةوة ديكة ثالنَيكى يةكَيتيش بير لة راطةياندنى بةرثرسى مةكتةبى با
ئةو هةوَلبدات تؤَلةى سلَيمانى نةوةكو ثارَيزطاى هةَلبذاردن لة لة شكستى حيزبةكةى

رؤذنامةنووسى. كارى لة رَيطرتن بة بكاتةوة رؤذنامةنووس ئَيمةى لة شكستةى

www.asiacell.com

ئازاديةكي بَى هاوتا

USB
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