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ل٢دةسةآلت ياساي رؤذنامةطةريي ثَيشيَلدةكات

كـةركــوك طــؤأانـي دةويَـت
رؤذنامة 

كةركوك  سةرةكييةكةى  نةتةوة  هةرسَى 
ثَيويستى  ثارَيزطاكةيان  كة  ئةوةى  لةسةر  كؤكن 
هةَلبذرادنى  لة  هيواخوازن،  بةطؤرانكارييةء 
ئةو  ئيداريى  سيستمى  لة  ــؤإان  ط داهــاتــوودا 

ثارَيزطايةدا رووبدات.
لة  توركماني  ليستى  ئةندامى  حسَين،  نةجات 
رؤذنامةى  بة  كةركوك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
ئومَيدةوة  بة  توركمان  ءةك  ئَيمة  راطةياند:  
بؤ  خوازيارين  طؤإانكارييةكانةو  لة  ضاومان 
لة  بير  كورد  سياسى  سةركردايةتى  لةمةودوا 
بؤ  ءةستايي  نةك  بكاتةوة،  هاوبةش  شةراكةتى 
خؤييء شاطرديش بؤ نةتةوةى توركمان، كة ئةم 
كورديشى  خواستةكانى  دةريخست  سياسةتة 

لةباربردووة».
عةرةبىء  كوتلةى  ئةندامى  سةعيد،  راكان   
جَيطرى ثارَيزطارى كةركوك،  دةلَيت «سياسةتى 
هةَلةو ثاوانخوازيى ثارتىء يةكَيتى لة شةش ساَلى 
رذَيمى  (رووخانى  ثرؤسةدا  دواى  ــردووى  راب
دووضــارى  هةموومانى  كةركوك،  لة  بةعس) 

هةرَيمى  هةَلبذاردنةكانى  كردووةو  بَيئومَيدبوون 
ءةك  طــؤإان  ليستى  دةركةوتنى  كوردستانء 
جارَيكى  طؤإانخواز  جةماوةرو  خاوةن  ليستَيكى 
ديكة سةرنجى هةموومانى راكَيشاو ئَيستاش ئَيمة 
خوازيارى ئاساييكردنةوةى دؤخى كةركوكين، بة 

جؤرَيك كةس ثةراوَيز نةخرَيت».
هاوكات عةلى ساَلةيي، ئةندامى ليستى برايةتى 
بة رؤذنامةى  ثارَيزطاى كةركوك  ئةنجومةنى  لة 
كوردستان  سياسى  «سةركردايةتى  راطةياند: 
لة  لةدةستضووة  زؤرى  كاتى  ـــردوودا  راب لة 
دابإاوةكاندا،  ناوضة  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
ءةرضةرخانَيكى  هةَلبذاردنة  ئةم  دةكرَيت  بةآلم 
طةورةبَيت بؤ كوردو ئاوإَيكى جديىء ءاقيعبينانة 
بدرَيتةوة،  ناوضةجَيناكؤكةكان  كةركوكء  لة 
لةو  ضاويان  دابإاوةكان  ناوضة  ئَيستا  ضونكة 
طؤإانكارييانةى كوردستان بإيووةو بة ئومَيدةوة 
تاكو  ضونكة  دةكةن،  طؤإانكاريى  لة  ثَيشوازى 
ئيجابى  ثَيشكةوتنى  ناوضانة  ئةم  كَيشةى  ئَيستا 
بةردةوام  نةبينيوةو  بةخؤوة  لة ضارةسةركردندا 

خةَلكةكةى دووضارى مةينةتى دةبنةوة».  
زانياري زياتر لة ل٥داية.

ناونيشان: تةنيشت طوندى ئةَلمانى يةك

بةرامبةر طةإةكى تووى مةليك 
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ئايا دةزانيت؟!
    * ئايا دةزانيت كة كؤمثانياى ناليا تا بةروارى ٢٠٠٩/٩/١  

شوقةكانى طوندى ئةَلمانى دوو دةدات بة قيستى ٥ ساَل و بَى 

هيض زيادة خستنةسةرَيك]!

    * ئايا دةزانيت لةدواى ئةو بةروارةوة فرؤشتنى سةرجةم 

يةكةكانى طوندى ئةَلمانى دوو دةبَيتةوة بة كاش]!

   * ئايا زانيوتة زؤرَيك لةو مواسةفاتانةى لة طوندى ئةَلمانى 

دوودا هةن بؤ يةكةمجارة لة سلَيمانيدا بةكاربَين وةك دةبَل 

ديوارى خشت و سيسمؤ، شوشةى تايبةتى دةبَل طالس، سَيتى 

موشتةمةالت بة ماركةى ظَيترا و ضةندةها مواسةفاتى تر]!

   * ئةوةش بزانة لة طوندى ئةَلمانى دوودا ظَيال بة رووبةرى 

(٣٦٠ تا  ١٤١٠مةتر) هةية كة بةرزترين مواسةفاتى جيهانيى 

لة دروستكردنيدا بةكاردةهَينرَيت و مةسبةح و ساونا و شوَينى 

بليارد و باخى طةورةى تَيداية.

نورى ماليكى:
هةلَةبجة كةمترين خزمةتطوزاريى بؤ كراوة

ئارام نةجيم

نورى ماليكى، سةرؤك وةزيرانى عَيراق 
هةَلةبجةم  باسي  ئةوةي  ثَيش  رايطةياند، 
كة  بيستوومة  شوَين  زؤر  لة  بكرَيت  بؤ 
بؤ  خزمةتطوزاريي  كةمترين  هةَلةبجة 
كراوة، لة كاتَيكدا ئةم وآلتة لةسةر دةرياي 

نةوت دةذي.
هةرَيمى  بؤ  سةردانةكةيدا  لةميانى 
كوردستان، دوَينآ نورى ماليكى سةردانى 
شارى هةَلةبجةى كردء لة هؤَلي مؤنؤمَينتي 
ذمارةيةك  لةطةأل  هةَلةبجة  شةهيداني 
بةرثرساني  شةهيدانء  كةسوكاري  لة 

حكوميء حيزبيي ناوضةكةدا كؤبووةوة.
نوري  ئامادةبووان،  بؤ  وتةيةكيدا  لة 
ماليكي وتي: «ثَيش ئةوةي باسي هةَلةبجةم 
بيستوومة  شوَين  زؤر  لة  بكرَيت،  بؤ 
خزمةتطوزاريي  كةمترين  هةَلةبجة  كة 
لةسةر  وآلتة  ئةم  كاتَيكدا  لة  كــراوة،  بؤ 
هيض  «بة  وتيشي:  دةذي»،  نةوت  دةرياي 
سزاداني  لة  نابم  بَيدةنط  شَيوةيةكيش 
ئةم  بةسةر  كارةساتةيان  ئةم  ئةوانةي 

شارةدا هَيناوة».
وا  ماليكي  نوري  قسةكاني  دوابةدواي 
بإياربوو كؤمةَلةي قوربانيانى كيمياباراني 
هةَلةبجة وتةيان هةبَيت، بةآلم رَيطة نةدرا 

وتارةكةيان ثَيشكةش بكةن، ناضار ثةنايان 
نامة  شَيوةي  بة  كة  ــةوةي  ئ بةر  بــردة 
ئةوةي  كرد،  ماليكي  ئاإاستةي  داواكانيان 
كةسوكاري  نةدرا  رَيطة  تَيبينيية  جَيطةي 

شةهيدان طفتوطؤ لةطةأل ماليكيدا بكةن.
قايمقامي  كؤبوونةوةيةدا  لةو  هةر 
ئاإاستةي  داوايــةكــى  ضةند  هةَلةبجة 
بة  لة:  بريتيبوون  كة  كرد،  ماليكي  نوري 
ثارَيزطاكردني هةَلةبجة، داناني بودجةيةكي 
هةَلةبجة،  ئاوةدانكرنةوةي  بؤ  تايبةت 
هةَلةبجةييةكانء  قةرةبووكردنةوةي 
بةركةوتوواني  بةثةلةي  ضــارةســةري 

ضةكي كيميايي هةَلةبجة.

وةزارةتى مافى مرؤظ  
طؤظارى (بةلَطة) دةدات بةدادطا

سامان بةشارةتى  

حكومةتى،  مرؤظى  مافى  ـــى  وةزارةت
خاوةنى  لةسةر  ياسايى  داواي  هةرَيم 
بةَلطة  طؤظارى  سةرنووسةرى  ئيمتيازء 
بَالوبوونةوةى  دواى  ئةوةش  تؤماردةكات، 
لة  ذن  رؤذنامةنووسى  وَينةيةكى  ضةند 

طؤظارةكةدا.
بةنووسراوي  مرؤظ  مافى  وةزارةتــى 
ثاراستنى  ذَيرناوى  لة   ١١٥٧/١١/١ ذمارة 
داواكارى  ئاراستةى  كة  ذنان،  كةرامةتى 
 ٢٠٠٩/٨/٣ رؤذى  لــة  كـــراوة  طشتيى 
داوادةكات طؤظارى بةَلطةو خاوةن ئيمتيازو 

سزاى  دادطاو  بدرَينة  سةرنووسةرةكةى 
ياساى بدرَين، لةسةر بَالوكردنةوةى وَينةى 

ضةند ئافرةتَيكى رؤذنامةنووس بةبَي هؤ. 
راطةياندنى  بةإَيوةبةرى  دَلبةند  نازم 
رؤذنامةى  بة  مــرؤظ  مافى  ـــى  وةزارةت
تؤماركردووة  سكاَالي  «وةزارةت  راطةياند 
طؤظارةو  ئةو  كــردووة  داواى  دادطــاو  لة 
بدرَينة  ئيمتيازةكةى  سةرنووسةرو خاوةن 
وَينانة  ئةو  بَالوكردنةوةى  ضونكة  دادطا، 
لة  ذن  بة  سووكايةتيكردنة  طؤظارةدا  لةو 
مافى  ثَيشَيلكردنى  كوردستانء  ميدياى 
تاكة، بؤية ئةم رةفتارة دوورة لة بنةماكانى 

رؤذنامةنووسىء مافى مرؤظ». 

رؤذنامةنووسانى كةركوك 
هةلَوَيست وةردةطرن

ئارام جةمال

ــامــةنــووســانــى كــةركــوك  رؤذن
ئــيــمــزاكــؤكــردنــةوة  هةَلمةتَيكى 
هةَلوةشاندنةوةى  بؤ  دةستثَيدةكةن 
عَيراق  ناوخؤى  وةزارةتى  بإيارَيكى 
رؤذنامةوانى  كارى  بإياريداوة  كة 
سنووردار  عَيراقدا  لةثارَيزطاكانى 

بكرَيت.
مانطى  لــةســةرةتــاى  بإيارةكة 
رابردوودا دةرضووةو تيايدا وَينةطرتنى 
ــات و  ــةدةك ــةدةغ تــةقــيــنــةوةكــان ق
رؤذنامةنووسانيش ناتوانن بةئازاديىو 
شوَينة  و  شةقام  لةبازاإو  سةربةخؤ 
طشتيةكاندا كارى رؤذنامةوانى خؤيان 
بةئةنجام بطةيةنن، دةبَيت بؤ هةركارَيك 
بةَرَيوةبةرَيتى  فةرمانى  رةزامةنديىو 

ثؤليسى كةركوك وةربطرن.
سكرتَيرى  ــةرةج  ف فاتيح  لةتيف 
ــاى  ــك ــدي ــى كـــةركـــوكـــى ســةن ــق ل
بة  كوردستان  رؤذنامةنووسانى 
سةنديكاى  وةك  راطةياند:  رؤذنامةى 
كوردستانء  رؤذنــامــةنــووســانــى 

ــامــةنــووســانــى  ســةنــديــكــاى رؤذن
كةركوك  رؤذنامةنووسانى  عَيراقء 
لةضةند  نابينء  بَيدةنط  لةوبإيارة 
كؤبوونةوةى  دوو  رابردوودا  رؤذى 
فراوانى رؤذنامةنووسانى كةركوك بؤ 
بإيارةكة  رةتكردنةوةو ديراسةكردنى 
بإياريشمانداوة  ئــةنــجــامــدراونء 
ئــيــمــزاكــؤكــردنــةوة  هةَلمةتَيكى 
كؤكردنةوةى  دواى  و  دةستثَيبكةين 
ئيمزاكان سةردانى وةزارةتى ناوخؤو 
وةزيرانى  ــةرؤك  س ماليكى  ــورى  ن

عَيراق دةكةين.
ــرى لــقــى كــةركــوكــى  ــَي ــرت ســك
ــامــةنــووســانــى  ســةنــديــكــاى رؤذن
ــةدواى  ل راشيطةياند:  كوردستان 
ذمارةيةكى  بإيارةوة  ئةو  دةرضوونى 
زؤر لةرؤذنامةنووسان و كامَيرامانى 
رَيطةيان  راطــةيــانــدن  كةناَلةكانى 
سةرئَيشةو  ــارى  دووض لَيطيراوةو 
هَيزةكانى  لةاليةن  سانسؤربوون 
ثؤليسةوة، كة بإيارَيكى لةوجؤرة دذى 
رؤذنامةوانيية  ئازاديى  كارى  ياساو 

لةجيهاندا».

ل٣با لَيدوانة ئاطرينةكان بوةستيَنرَين

ل٤ستراتيذي رَيكةوتنةكةى يةكيَتىءثارتى

 لة ضاوةإوانى طؤإاندا      فؤتؤ: رؤيتةرز



شارا عةبدوإلةحمان

ثإ  هةَلبذاردنَيكى  ئةنجامدانى  دواى 
دةســةآلتــةوةء  لةاليةن  ساختةكاريى  لة 
راستةقينة،  ئؤثؤزسيؤنَيكى  دروستبوونى 
دةسةآلتدار  هَيزى  هةردوو  راطةياندنةكانى 
ئةو اليةنانةى  ناوزإاندنى  كةوتنة تةشهيرء 
كانديدةكةيان  بةليستةكةيانء  دةنطيان  كة 
نــةداوة،  هةرَيم  سةرؤكايةتى  ثؤستى  بؤ 
هةرَيمى  ــى  ــارودؤخ ب بــةوهــؤيــةشــةوة 
ميديايىء  بارطرذيى  لة  جؤرَيك  كوردستان 

نائاراميى ناوخؤيي بةخؤوة ديوة.
هـــةردوو  تةلةفزيؤنى  ــة  ل ــة  ــةوان ش
رؤذنامةو  لة  رؤذانة  دةسةآلتدارء  ثارتى 
جنَيوو  قسةو  لَيدوانء  طؤظارةكانيانةوة 
رؤشنبيرء  ــاو  ــةن ب كــةســة  تةشهيرى 
طوَيى  و  بةرضاو  راطةياندنكارةكانيان 
دةكةوَيت،  كوردستان  هةرَيمى  خةَلكى 
ئةو  هةموو  وَيزةى  كةوتوونةتة  ضؤن  كة 
ئةوانء  ملمالنَيى  كةبؤ  قةوارانةى  ليستء 
ئةو كانديدانةى كة بؤ ملمالنَيى كانديدةكةى 
ئامادةييان  هةرَيم  سةرؤكايةتى  بؤ  ئةوان 
راطةياندنكارانيش  رؤشنبيرانء  هةية، 
داوادةكةن كة ئةو قةَلةمء زمانة توندوتيذء 
مَيذوو خوَيناويانة سنوورَيكيان بؤ دابنرَيتء 
خاوكردنةوةى  ببَيتة  كاريان  راطةياندنةكان 

بارطرذييةكان نةك ورووذاندنى.

با قةَلةمةكانى شةإى ناوخؤ 

تيذنةكرَينةوة

راطةياندن  مامؤستاى  ئةبوبةكر،  هةظاأل 
كة  دةزانَيت  بةباشى  سلَيمانى،  زانكؤى  لة 
رؤذنامةنووس بةردةوام ئاطاى لة بارودؤخى 
كةسايةتى  ثَيش  هاوكات  بَيت،  طشتيى 
سياسىء رَيكخراوة ناحكوميةكان بة ئةركى 
رؤشنبيرانى دةزانَيت كة رَيبةرايةتى خةَلكى 
ــى،  ــةروةري دادث ضاكةو  بؤ  بكةن  خؤيان 
حيزبة  رؤشنبيرى  «نــووســةرء  وتيشى: 
بإواو  دةيَلَين  شتانةى  ئةو  كوردييةكان 

بةو  خؤشيان  لؤذيكيانةى  قةناعةتى 
الوازة،  كزء  دةيَلَين  دةينووسنء  بابةتانةى 
ئةوان طوزارشت لة شتَيك دةكةن كة خؤيان 
ئةمة  نيية  ثَيى  بإواى جةوهةرييان  متمانةو 
لةاليةكةوة، لةاليةكى ديكةوة ئةو بةإَيزانة بةو 
دروستكردووة  كلتوورَيكيان  ئاطرينانة  قسة 
بة  كة  فَيربووة  لَييانةوة  خؤيان  خةَلكى  كة 
تةقةكردن طوزارشت لة خؤشييةكانى خؤى 
بكات، كاتَيك رؤشنبيرَيك ئةو كلتوورةى الى 
طوللة  وةك  كةوشةكانى  سازاندبَيت  خةَلك 
وابن، ئاسايية كة كةسَيكى ئاسايي بةطوللة كة 

نيشانةى كوشتنة خؤشييةكانى دةرببإَيت».
ثةرلةمانء  هةَلبذاردنى  دواى  هــةر 
ســةرؤكــايــةتــى هــةرَيــمــى كــوردســتــانء 
بةراييةكان،  ئةنجامة  ئاشكراكردنى 
راطةياندنكارانى دةسةآلت ضةندين تؤمةتيان 
ركابةرةكانيانء  ليستة  ناو  كةسايةتى  بؤ 

ئةوان  ليستةكةى  ركابةرةكانى  كانديدة 
طةيشتة  كــار  بةشَيوةيةك  دروستكرد، 
توشبووى  بة  ميراودةلييان  د.كةمال  ئةوةى 
لةكاتَيكدا  ئةمة  ناساند،  دةرونيى  نةخؤشيى 
دةنطةكانى  (٢٥٪)ى  زياتر  كةسايةتيية  ئةو 
دةنطدةرانى هةرَيمى كوردستانى بةدةستهَينا، 
سياسيى  ــرانــى  ضــاودَي بــةوهــؤيــةشــةوة 
ثَييانواية، كة ئةوة رَيزنةطرتنة لةراى زياتر لة 
ضارةكَيكى دةنطدةرانى هةرَيمى كوردستان.

زانستى  شـــارةزاى  محةمةد،  يوسف 
سياسى  ــى  «دةســةآلت ــت:  ــَي دةَل سياسى  
كوردستان بة نووسةرةكانيشيانةوة هةموو 
ملمالنَييةك لةطةأل ئةودا دةكرَيت بةخيانةتء 
طَيرةشَيوَينيى ناودةبات، ئةم شَيوة تَيإوانينء 
شكاندنى بةرامبةرء ئةم هةَلمةتة راطةياندنة، 
ئةوة دةطةيةنَيت كة ئةو هَيزة هيض بإوايةكى 

كة  ئةوةية  بةَلطةى  نيية،  ديموكراسى  بة 
جنَيوفرؤشةى  نوخبة  ئــةم  هَيزةى  ئــةو 
كاتى  ملمالنَيى  بة  بإواى  دروستكردووة، 

هةَلبذاردن نيية.
ثَيشيواية كة لَيدوانى ئةو راطةياندنكارانة 
بةرضاو  زةقــى  بة  كردةييشدا  لةئاستى 
سةر  «هةَلكوتانة  وتيشى:  ــووة،  ــةوت ك
ئاشكرابوونى  لةدواى  اليةنةكان  بارةطاى 
لة  بةشَيكة  ديسانةوة  دةرئةنجامةكان 
اليةنطرانيان  هَيزانةو  لةو  تؤَلةسةندنةوة 
كة  نــــةداوة،  ــةآلت  ــةدةس ب دةنطيان  كــة 
لَيدةكةوَيتةوةو  زياترى  بارطرذيى  ئةمة 
ناكات».  خزمةتى ئةزموونى سياسى هةرَيم 
لة  ضؤن  كة  دةهَينَيتةوة  ئةوةش  نموونةى 
نةوةدةكاندا ئةم زمانى قبوَلنةكردنى يةكترء 
يةكتر  شتةكانى  هةموو  رةفزكردنةوةى 
دةكراء  ثيادة  ثارتييةوة  يةكَيتىء  لةاليةن 

ــةإى ناوخؤ  ــةرةو ش ــر وةزعــةكــة ب دوات
هةمان  لةإَيى  دورنيية  ئَيستاش  رؤيشت، 
ئةو قةَلةمانةى ئةوكاتةوة بةهةمانشَيوة ئةو 
خيتابانةء كردةوةكان كوردستان بطةيةنَيتة 

توندوتيذيىء رةنطدانةوةى خراثتر.
لَيدوانة  ئةو  ئايا  كة  ئــةوةى  لةثرسى 
لةطةأل  راستةوانةية  ضةند  تا  ئاطرينانة 
ثاَلَيوراوى  ليستء  اليةنطرانى  كاردانةوةى 
ئةنجامة  ئاشكراكردنى  لةكاتى  دةسةآلتدا 
بةتةقةو  كة  هةَلبذاردندا  بةراييةكانى 
ليستة  اليةنطرانى  ماَلى  سةر  هةَلكوتانة 
سياسيية  ضاودَيرة  ئةو  ملمالنَيكارةكانيان، 
دةَلَيت: «ئةو طوتارانة هاندانى خةَلكة لةدذى، 
طيانَيكى  هةموو  لة  بةدوورة  ئةمة  بةرامبةر 
مةدةنيانةء راطةياندنةكانى دةسةآلت لةبرى 
ببَيتة  كاريان  هةَلبذاردن  دواى  ــةوةى  ئ

خاوكردنةوةى وةزعةكة لةو بارطرذييةى كة 
بةهؤى هةَلمةتى هةَلبذاردنةوة لة ئارادابوو، 
طيانى يةكتر قبوَلنةكردنى زياتر قوَلكردةوة، 
ئةطةر  كة  دهــؤك،  هةولَيرو  لة  بةتايبةت 
ديكة  سياسييةكانى  اليةنة  سلَيمانيش  لة 
ئةوا  نةكرداية،  بةرثرسيارَيتى  بة  هةستيان 
بداية،  رووى  بارطرذيية  ئةو  دوورنةبوو 
زمانة  قةَلةمء  ئةم  داوادةكةين  لةبةرئةوة 
سنوورَيكيان  خوَيناويانة  مَيذوو  توندوتيذء 

بؤ دابنرَيت لة هةرَيمى كوردستاندا.
ــةوة ثــةنــابــردنــة بةر  ــك لــةاليــةكــى دي
هــةَلــبــذاردنــةكــانــداء  لــة  ساختةكاريى 
هَيزة  اليةنطرانى  ــذةى  رَي كةمبوونةوةى 
ثةنابردنى  هــةرَيــمء  دةســةآلتــدارةكــانــى 
ئؤثؤزسيؤنانةى  هَيزة  ئةو  بؤ  هاوآلتييان 
كة بؤ طؤإينى سيستمى بةإَيوةبردنى وآلت 
ثَيدةضَيت  دروستبوون،  كوردستاندا  لة 

لة  كةوا  هؤكارانةى  لةو  بَيت  ديكة  بةشَيكى 
بؤ  ثةنا  دةكات  دةسةآلت  راطةياندنةكانى 

هَيرشبردن ببات.
رةزا تؤفيق، سةرؤكى بةشى راطةياندنى 
بة  بابةتة  بةو  سةبارةت  سلَيمانى،  زانكؤى 
مةسةلةيةكى كوردى دةستثَيدةكات كة دةَلَيت 
وتيشى:  بةرطريية»،  باشترين  «هَيرشبردن 
«بةوثَييةى لةكاتى هةَلبذاردندا ضاودَيربووم 
بةسةر سندوقةكانى دةنطدانةوة، دةتوانم بة 
بسةلمَينم،  ساختةكاريى  روودانى  بةَلطةوة 
كةوتوونةتة  راطةياندنةكان  بةوهؤيةشةوة 
بسووتَينن،  ثَيكةوة  رةشء سثى  كة  ئةوةى 
هةَلبذاردنةكان  لــةبــةرئــةوةى  هــاوكــات 
ياسايى  ــىء  ســروشــت ــوةيــةكــى  بــةشــَي
ئةوةش  ضاوةإوانى  دةبَيت  بةإَيوةنةضوو، 
هةمانشَيوةى  هةَلبذاردنيش  دواى  كة  بين 

نائاسايى بة دةزطاكانى راطةياندنةوة دياربَيت، 
هةَلبذاردنةكة  وانةبوايةو  ئةطةر  بــةآلم 
بةإَيوةبضواية  بَيطةرد  ثاكء  بةشَيوةيةكى 
راطةياندن ضاودَيريكردنى  كارى  ئَيستا  ئةوا 
كة  دةبوو  سياسييةكان  قةوارة  بةَلَينةكانى 
بةطشتيى  داوة،  بةخةَلكيان  هةَلبذاردن  ثَيش 
حاَلةتَيكى  لة  راطةياندنةكانمان  ئَيستا 

ثشَيويداية». 
بة راى ئةو شارةزايةى بوارى راطةياندن، 
لة  تائَيستا  كة  ئؤثؤزسيؤن  دروستبوونى 
دةســةآلت  لة  واى  نةبووة،  كوردستاندا 
هةية،  ئَيستا  ئةزموونةى  ئةو  كة  طةياندووة 
تَيكدةدات، «ئيتر نازانم دةسةآلت ثَييواية كة 
بةبوونى ئؤثؤزسيؤن ئةزموونةكة بةطشتيى 
تاقمَيكى  ئاراميى  ئةزموونى  يان  تَيكدةضَيت 

تايبةت تَيكدةضَيت».

ئةركةكانى راطةياندن ضيية؟

كة  دةزانَيت  بةباشى  ئةبوبةكر  هةظاأل 
هةبَيت  كاريطةريان  رؤَلى  راطةياندنكاران 
سياسى  بارودؤخى  ساردكردنةوةى  لة 
رةخنةى  «با  وتيشى:  كوردستاندا،  هةرَيمى 
هةبَيت،  شتةكان  لةسةر  جدييمان  توندو 
بةآلم بة زمانَيكى سادةو شياو ء بة زمانَيكى 
با  سةلمَينةرةوة،  بةَلطةى  بة  زانستيانةو 
كاريزمايانةو  ثياهةَلدانى  لة  دووركةوينةوة 
ثَيناسةى  دوذمنكارانة، سادةترين  شكاندنى 
جياوازييةكانى  دةبَيت  جياوازيية،  ئازاديى 
بتوانين  بــؤئــةوةى  بكةين،  قبوأل  يةكتر 
سيستمَيكى ديموكراتى بَينينة ئاراوة، نة وةك 
باريان  نةك  باركرابن  رؤشنبيران  قسةى 
لَيداطيرابَيت، هاوكات ئةو كةسانةى كةثيادةى 
ئةو جؤرة مامةَلةية ناكةن لةهةر ئؤرطانَيكدا 
بن ثَيمان دةَلَين شانازى بة شةإى ناوخؤوة 
بةخاوةنى  ناكات  خــؤى  كــةس  ناكةينء 
شةإةيان  ئةو  ئاطرى  كة  طوتارانةى  ئةو 
وتارةكان  نةبَيت  هيض  هةر  با  خؤشدةكرد، 
هةبَيت  ئةوةى  رووى  كة  بَيت  بةشَيوةيةك 
نةينووسينء  خوازراوةوة  بةناوى  بتوانين 
بةناوى خؤمانةوة دايبنَيين، تا هةرَيمةكةمان 
نابةجَيدا  قسةى  درؤو  لةضةواشةكارىء 

غةرق نةكةين».
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«داوا دةكةين ئةم قةَلةمء زمانة توندوتيذء مَيذوو خوَيناويانة 

سنوورَيكيان بؤ دابنرَيت»

راطةياندنة راطةياندنَيكى شةرمنة لة ئاست 
دةسةآلتى كورديدا».

رةحيم،  بابان  هَيمن  هةروةها 
لة  خؤى  نيطةرانيى  رؤذنامةنووس، 
دةردةبإَيتء  دوكان  رووداوةكةى 
هةموو  ئةو  سةرباري  «بةداخةوة  دةَلَيت: 
تاأل،  تاقيكردنةوةي  ئةزموونء  لة  ساَلة 
كورد  رؤذنامةنووسي  مافةكاني  هَيشتا 
عةقَلييةتي  بةرثرسء  ضةقؤي  لةذَير 

عةسكةرتارييةتداية، وتيشي: «هَيشتا ئةركة 
بةالي  رؤذنامةنووس  راستةقينةكاني 
كةيفء  بة  دةيانةوَيت  بةرثرسانةي  ئةو 
ئارةزووي ئةوان ئةو ئةركانة بسثَيردرَيت 
مؤتةكةية، لةم ضوارضَيوةيةشدا دةيانةوَيت 
بؤضوون،  يةك  رةنط،  يةك  هةموومان 
يةك عةقَلييةت، يةك حيزب، يةك ستوون، 
ببينينء  ريثؤرتاذ  يةك  راثؤرت،  يةك 
خؤيدا  لة  خؤي  ئةمةش  كة  بنووسينةوة، 

رؤحة  سثاردني  ئينسانيةتء  مردني 
بةطأل».

كة  بةوةشكرد،  ئاماذةى  بابان  هَيمن 
كةساني  لةاليةن  ئازاديية  ئةو  زؤرجار 
ذَيرثَيء  دةخرَينة  بةرثرسةوة  نا 
ضةند  ئةوةي  وةكو  هةَلوَيستيي  بةيةك 
ستافى  بةرامبةر  لة  رابردوو  رؤذي 
KNNء  كةناَلى  رؤذنامةوانييةكةي 
كرا،  ثةيامدا  كةناَلى  رؤذنامةء  رؤذنامةى 
سةرجةمي  بوو،  ناشرين  ئةوثةإي  تا  كة 
بونيادةكة دةإوخَينن، وةكو ضؤن بةكوشتني 
سؤراني مامة حةمة هةموو رؤذنامةطةريي 
كورديء رؤذنامةنووسَيكي كورد لةوانةي 
لة دةرةوةي دةزطا حزبييةكاندا كاردةكةن، 
نةبوو،  قورس  تيرؤركردنيان  هةإةشةي 
هةَلةدةكات  كوردي  دةسةآلتي  «بةداخةوة 
لةسةر  تاسةر  دةتوانَيت  ثَييوابَيت  لةوةي 
بةردةوامبَيت،  مؤنؤثؤَلكردن  كلتووري 
بةداخةوة رَيطةطرتن لة ستافةكةي KNNء 
رؤذنامةء ثةيام درَيذكردنةوةي عةقَلييةتي 
مؤنؤثؤَلكردن بوو، من دةثرسم ئايا كةناَلي 
ئةلبةغداديةي مونتةزةر زةيدي كة ثَيآلوي 
ئامادةبووني  بة  ئةمريكا  سةرؤكي  طرتة 
رؤذنامةوانييةكاني  كؤنطرة  لة  ماليكي 
دَينة  ئةمريكييانةي  بةرثرسة  ئةو 
بايكؤتء  عَيراقييةكان  بةرثرسة  عَيراقء 
 KNN رؤذنامةء  بإواناكةم  بَيبةشكران؟ 

ئةوةيان بةدةسةآلتي ئَيمة كردبَيت».
ذمارةيةكى  بةدةستهَينانى  ثاش  لة 
زؤر لة دةنطةكانء سةركةوتنى بةرضاوى 
بة  سةر  دةزطاكانى  طؤإان،  ليستى 
دةسةآلت بيانوو بة كةناَلةكانى كؤمثانياى 
دةطرنء  ئؤثؤزسيؤن  ليستةكانى  وشةو 

كَيشةيان بؤ دروست دةكةن.
رؤذنامةنووس،  سةمةد،  هةَلطورد 
ثَييواية رَيطريي لة ميديا بة هةر ثاساوَيك 

بةهاي  لة  دوور  ء  نةشياو  كارَيكي  بَيت  
رؤذنامةنووسىء  ياساى  مرؤظانةء 

بةرتةسككردنةوةي ئازادييةكانة.
كةناَلةكاني  دذي  لة  كارةى  ئةو 
رؤذنامةي  ثةيامء  KNNء  راطةياندني 
بةهةموو  روويدا  دوكان  لة  رؤذنامة 
ميدياية،  ئازادييةكاني  دذي  ثَيوةرَيك 
بةرثرساني كورد سةلمانديان كة دذي ميديا 
دوذمنكارانةوة  عةقَليةتي  بة  كاردةكةنء 
«نابَيت  وتيشي:  دةكةنء  ميديا  سةيري 
بكرَيت،  حيزبايةتي  تَيكةَلي  ميديا  كاري 
بؤ  سةركردةية  سآ  ئةو  كؤبوونةوةي 
عَيراق  كوردستانء  هاوآلتيياني  هةموو 
طرنط بوو، بؤية دةبواية هةموو ميدياكان 
ئةو  رووماَلكردني  دةرفةتي  يةكساني  بة 
رَيطرييان  نةك  بدراية،  ثآ  كؤبوونةوةيان 
كؤبوونةوةيةكي  ئةوة  ضونكة  لَيبكراية، 
حيزبي نةبوو تا نةهَيَلن ميدياي اليةنةكاني 

ديكة رووماَلي بكةن».
ئَيستا  هةَلطورد،  بؤضوونى  بة 
فَيري  كوردستان  هةرَيمي  بةرثرساني 
كاتَيك  بوون،  سةير  رةفتارَيكي  جؤرة 
بةناوي حكومةتيشةوة لَيدوان دةدةن تةنيا 
يةكَيتي  ثارتيء  بة  سةر  سةتةاليتي   (٤)
هةواَلةكة،  طواستنةوةي  بؤ  بانطدةكةن 
بؤخؤيان  هةواَلةكانيش  دةيانةوَيت  ئةوان 

مؤنؤثؤأل بكةن.
زانيارىء  وةرطرتنى  بة  رَيطةنةدان 
بةشداريكردن لة كؤنطرة رؤذنامةوانييةكاندا 
رؤذنامةطةريية  كارى  ياساي  ثَيضةوانةى 
ثةرلةمانء  لةاليةن  رابردوو  ساَلى  كة 
هةربؤية  ثةسةندكرا،  هةرَيمةوة  سةرؤكى 
هةرَيم  دةسةآلتدارانى  هةنطاوةي  ئةو 

سةنديكاشى توإةكردووة.
ليذنةى  سةرؤكى  كةمال،  زيرةك 
لة  رؤذنامةنووسان  مافى  لة  داكؤكيكردن 

كوردستان،  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى 
رَيطةنةدانى رؤذنامةى رؤذنامةء  لة  باس 
كةناَلى ئاسمانيىKNN كرد بؤ رووماَلكردنى 
سةرؤك  رؤذنامةوانييةكةى  كؤنطرة  
وةزيرانى  سةرؤك  عَيراقء  كؤمارى 
«ئةوةى  وتى:  هةرَيمء  سةرؤكى  عَيراقء 
لة هاوينةهةوارى دوكان   (٨/٢) كة رؤذى 
لةاليةن  بة رؤذنامةء KNN كرا  بةرامبةر 
سةرؤك  تاَلةبانى،  جةالل  ثاسةوانةكانى 
كؤمارى عَيراق، رةفتارَيك بوو ثَيضةوانةى 
ئازاديى  رؤذنامةنووسيء  كارى  ياساى 
سةنديكاى  وةك  ئَيمة  رؤذنامةنووسانة، 
رؤذنامةنووسان زؤرجار هاواردةكةين كة 
رَيز لة ياساى رؤذنامةنووسى بطرن وةك 
مةرجةعَيكى دةستووريى رؤذنامةنووسان، 
كة  عَيراق  دةستوورةى  ئةو  هةروةك 
زءَلمَيكى  كاتَيك  كورد  سةركردايةتى 
دةبَيت  دةَلَيت  عَيراقةوة  لةاليةن  لَيدةكرَيت 
بةثَيى  بينء  عَيراق  دةستوورى  ثابةندى 
ئةو دةستوورة كاربكةين،  ئَيمةش داوايان 
لَيدةكةين رَيز لةو ياساية بطرن كة خؤيان 
ئةوةى  بؤ  سةرى،  لة  داوة  رةزامةندييان 

مافى رؤذنامةنووس بثارَيزرَيت». 
زيرةك كةمال ئاماذة بؤ ئةوةشدةكات 
رؤذنامةنووسان،  ياساى  بةثَيى  كة 
هةرشوَينَيك  لة  ئازادة  رؤذنامةنووس 
لة  بةشداريى  دةبَيت  بكات،  خؤى  كارى 
رووماَليان  بكاتء  رووداوةكانيش  هةموو 
نابَيت  ناوةندَيكيش  كةسء  هيض  بكات، 
رَيطربَيت لة بةردةميدا، وتيشى: «سةنديكاى 
ئيدانةى  كوردستان  رؤذنامةنووسانى 
كارى  ثَيشَيلكاريى  بة  دةكاتء  كارة  ئةو 
رؤذنامةنووسيشى دادةنَيين، هيواداريشين 
بةثرسة باآلكان بةدواداضوون لةسةر ئةو 
كَيشةية بكةنء لَيكؤَلينةوةى جديى لةسةر 

بكرَيت». 

لـدةكــات  شــيـَ دةسـةآلتـي هـةريَـم يـاسـاى رؤذنــــــــامــةطــةريي ثـيـَ

نـريَـن دوانـة ئـاطــريـنـةكــان بـوةسـتـيـَ بـا لـيـَ



فةالح نةجم 

نووسةرانى  دةستةى  ئةندامى  دوو 
رؤذنامة، فرمان عةبدوإلةحمانء سيروان 
رؤذنامةكةيانةوة  بارةطاى  لة  رةشيد 
ــكــردن لة  ــةشــداري ــؤ ب ــكــةوتــن ب بــةإَي
ماليكى  كؤبوونةوةكةى  رووماَلكردنى 
لةطةأل بارزانىء تاَلةبانى لة هاوينةهةوارى 
كؤبوونةوةكةيان  دواى  بإياربوو  دوكان، 
ئةوان  رؤذنامةوانى سازبكةن،  كؤنطرةى 
دةستثَيكردنى  ثَيش  زؤر  ماوةيةكى 
ئةوآ،  طةيشتنة  قؤَلييةكة  سآ  كؤنطرة 
هةموو رؤذنامةنووسةكان بران بؤ هؤَلى 
رَيطةيان  بةرثرسةكان  بةآلم  كؤنطرةكة، 

نةدا بضنة كؤنطرة رؤذنامةوانييةكةوة.  
«وةك  وتى:  عةبدوإلةحمان  فرمان 
بؤ  ضووين  ــامــةوانــى  رؤذن ئةركَيكى 
ــةوةى  ــؤئ ـــان ب ــةوارى دوك ــةه ــن ــاوي ه
خوَينةرةكانمان  بــؤ  زانــيــاريــيــةكــان 
بطوازينةوة، بةآلم ئةوةى تووشى شؤكى 
بؤ  طةيشتنمان  ثاش  ئةوةبوو  كردين 
رَيطة  ثَييانوتين  راشكاوانة  بة  زؤر  ئةوآ 
نادةين    وشة  كؤمثانياى  كةناَلةكانى  بة 

بةشداريى بكةن».
ـــورى  ن  (٢٠٠٩/٨/٢) رؤذى 
عَيراق،  ــى  ــران وةزي ــةرؤك  س ماليكى، 
لة  كرد،  كوردستانى  هةرَيمى  سةردانى 
هةريةكة  لةطةأل  دوكان  هاوينةهةوارى 
هةرَيمى  سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود  لة 
سةرؤك  تاَلةبانى،  جةالل  كوردستانء 
ــراق كـــؤبـــووةوة، ثاش  ــَي ــارى ع ــؤم ك
رؤذنامةواني  كؤنطرةيةكى  كؤبوونةوةكة 
بة  رَيطة  بــةآلم  سازكرد،  قؤَلييان  سآ 
رؤذنامةو  رؤذنامةى  KNNء  كةناَلى 
كؤنطرة  بةشداريى  نةدرا  ثةيام  كةناَلى 

رؤذنامةوانييةكة بكةن.
فرمان عةبدوإلةحمان دةَلَيت: «رَيطرتن 
جطةلةوةى  رؤذنامةنووس  ئَيمةى  لة 
ئَيمةى رؤذنامةنووسة  مافى  ثَيشَيلكردنى 
ــى رووداوةكـــــان،  ــردن ــك ــاَل ــؤ رووم ب
دةسةآلتة  ديكةى  شةإَيكى  لةهةمانكاتدا 
ئيحتيواى  خؤيان  حسابى  بة  بؤئةوةى 

موعارةزة بكةن».
هةرَيمى  دةستوورى  رةشنووسى  لة 
بةبآ  عَيراقدا  دةستوءرى  كوردستانء 
رؤذنامةنووس  بة  ئةوة  مافى  جياوازى 
كؤنطرة  ئةو  هةموو  بةشداريى  دراوة 
بةرثرسة  كة  بكات  رؤذنامةوانيانة 
دةيبةستن،  دةرةكييةكان  ناوخؤيىء 
بؤئةوةى زانيارييةكان لة ضةند ناوةندَيكى 

جياوازةوة بؤ هاوآلتييان ثةخشبكرَيت.
ياساى  ثسثؤإى  فــةوزى،  سامان 
دةَلَيت:  سلَيمانى،  زانكؤى  لة  راطةياندن 
«هيض ثاساوَيك نيية بؤ رَيطرتن لةو ضةند 
رؤذنامةنووسةء بةرثرسانى ئةو كؤنطرة 
ئةو  مافى  ئةنقةست  بة  رؤذنامةوانيية 

رؤذنامةنووسانةيان ثَيشَيلكردووة».
ئاشكرابوونى  دواى  ــك  رؤذَي ضةند 
هةَلبذاردنةكانى  بةراييةكانى  ئةنجامة 

هَيرش  ذمارةيةك  هةولَير  لة  هةرَيم، 
ــةى  ــام ــة ســةر بــارةطــاى رؤذن ــراي ك
 ،KNN ئاسمانيى  كةناَلى  رؤذنــامــةو 
كوردستان  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى 
هَيرشانةيان  ئةو  بةياننامةيةكياندا  لة 

ئيدانةكرد.
د.ســـامـــان فــــــةوزى، وتــيــشــى: 
ــارة دةســــةآلت  ــج ــن ــدي ــةن «ئـــةمـــة ض
ــانء ئــازاديــى  ــووس ــةن ــام مــافــى رؤذن
ئةو  مافى  ثَيشَيلدةكات،  رؤذنامةنووسى 
رؤذنامةنووسانةية كة داواى ياسايى دذى 
كاربةدةستانى ئةو كؤنطرة رؤذنامةوانيية 

تؤماربكةن».
رؤذنامةء  رؤذنامةى  لة  هةريةكة 
ثةيام،  ئاسمانيى KNNء  كةناَلى  هةردوو 
كؤمةَلى  وشةء  كؤمثانياى  بة  سةر  كة 
ئةم  هةَلبذاردنةكانى  لة  ئيسالميين 

بةرةى  لة  كوردستاندا  هةرَيمى  دواييةى 
يةكَيتيدابوون،  ثارتىء  ئؤثؤزسيؤنةكانى 
كؤمثانياى  كةناَلةكةى  دوو  بةتايبةت 
 (٢٥) توانييان  كة  طؤإان  ليستى  وشةو 
ثارتىء  لةذَير دةستى  ثةرلةمان  كورسى 

يةكَيتى دةربهَينن.
دةستةى  سةرؤكى  كةمال،  زيــرةك 
رؤذنامةطةريى،  ئازاديى  لة  داكؤكيكار 
مةحكوم  تونديى  بة  كــارة  «ئــةو  وتــى: 
هةوَلَيكة  مةترسيدارةو  زةنطَيكى  دةكةين، 
ثَيضةوانةى  ياساوة،  بة  ثابةندنةبوون  بؤ 

بنةماكانى ئازاديى رؤذنامةوانيية».
كة  هةوآلنةى  لةو  يةكَيكة  ئةمةش 
دةسةآلت دةيدات دذى رؤذنامةنووسانء 
حكومةت  تائَيستاش  كة  دةيسةلمَينَيت 
ثةرلةمان  كة  ياسايانةى  بةو  ثابةندنيية 
حيزبة  ياسا،  بــرى  لة  دةريــكــردووة، 
دةردةكـــةنء  بإيار  دةســةآلتــدارةكــان 
بةسةر دةزطا حكومييةكانيدا دةسةثَينَيت.

كةناَلى  بةرثرسى  عةلى،  فــاروق 
ــةى  ــام رؤذن ــؤ  ب ــام،  ــةي ث ئاسمانيى 
كة  نيية  يةكةمجار  ئةوة  روونكردةوة، 
حيزبة دةسةآلتدارةكانى كوردستان رَيطة 
رَيثؤرتةرةكانيان  رؤذنامةنووسانء  بة 
ــى  ــردن ــك ــاَل ــى رووم ــات ــةك ــــرن ل دةط
كؤنطرانةى  ئةو  بةتايبةت  رووداوةكاندا، 
لةطةأل  هةرَيم  حكومييةكانى  بةرثرسة  كة 

بةرثرسة بيانييةكاندا دةيبةستن.
كوردستان  هةرَيمى  بةرثرسانى 
ميديا  لــة  ئــةوة  ــةى  رةخــن ــــةردةوام  ب
بَياليةنانةء  كة  ــرن  دةط ناوخؤييةكان 

ناطوازنةوةء  زانيارييةكان  ثرؤفيشناآلنة 
بةرثرسةكانى  كة  لةكاتَيكيشداية  ئةمة 
كةناَلة  لةطةأل  ضاوثَيكةوتن  هــةرَيــم 
ــدةدةن  هــةوَل نــاكــةنء  ناوخؤييةكاندا 
ــووردار  كــارى رؤذنــامــةنــووســى ســن
زانيارييان  ســةرضــاوةكــانــى  بــكــةن، 
بوارى  شارةزايانى  دادةخــةن،  بةإوودا 
«سةرضاوةكانى  دةَلَين:  رؤذنامةطةريش 
كة  كةناآلنةية  ئــةو  بؤ  تةنيا  زانــيــارى 
دةسةآلتدارةكةى  حيزبة  دوو  بة  سةر 

كوردستانن». 
ئاسمانى  كةناَلى  بةرثرسةى  ئــةو 
رَيطرييةى  ئةو  «لةسةر  وتيشى:  ثةيام 
ياداشتَيكى  رةسميى  بة  لَيماندةكرَيت، 
تاَلةبانى،  ــةالل  ج دةدةيــنــة  ــى  ــاإةزاي ن
تا  شكاتَيك  وةك  يةكَيتى،  سكرتَيرى 
كةناَلةكانى  هةموو  وةك  بتوانين  ئَيمةش 

ديكة مافةكانى خؤمان دةستةبةربكةين».

ذمــارة (525) سَيشةممة 22009/8/4 هةواألء بةدواداضوون
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سامان بةشارةتى 

رؤذنامةنووسان رةخنة لة رَيكخةرانى 
دةطرن  دوكان  كؤنفرانسةكةى  ثرَيس، 
بةهؤى رَيطةنةدانيان بة تيمى رؤذنامةوانى 
بؤ   KNN كةناَلي  رؤذنامةو  رؤذنامةى 
كؤنفرانسةكةى  ثرَيس  رووماَلكردنى 
دوكان  لة  كة  بارزانى  تاَلةبانىء  ماليكيء 
هةنطاوة  ئةو  ثَييانواية  بةإَيوةضوو، 
رؤذنامةنووسانء  ئازاديى  لة  رَيطةطرتنة 
كارة  ئةو  رؤذنامةنووسانيش  سةنديكاى 
رؤذنامةنووسى  ياساى  ثَيشَيلكردنى  بة 

دةزاننء داواى لَيكؤَلينةوة دةكات.

رؤذى (٢٠٠٩/٨/٢) تيمَيكى رؤذنامةى 
بةمةبةستى   KNN كةناَلى  رؤذنامةو 
رؤذنامةوانييةكةى  كؤنطرة  رووماَلكردنى 
سةردانى  تاَلةبانى  بارزانيء  ماليكىء 
كرد،  دوكانيان  هاوينةهةوارى 
ثرَيس  رَيكخةرانى  لةاليةن  بةآلم 
كؤنفرانسةكةوة رَيطةيان ثَينةدرا ئامادةى 
لةاليةن  كارةش  ئةم  كؤنفرانسةبن،  ئةو 
ضةند  رؤذنامةنووسانء  سةنديكاى 
رؤذنامةنووسَيكةوة بة كارَيكى نةشياو و 
دوور لة بنةماكانى ديموكراتى دادةنرَيت. 

سؤران عةزيز، رؤذنامةنووس، ئاماذة 
بؤئةوة دةكات، كة دةسةآلت لة كوردستان 
بةدةستهَينانى  لةبةردةم  رَيطرة  هةميشة 
راستةوخؤ  رؤذنامةكان،  بؤ  زانيارى 
ثَيمان دةَلَيت دةسةآلتى كوردى بةضاوَيكى 
مةترسييةوة دةإوانَيتة راطةياندن، وتيشي: 
«هؤكارةكانى ثشتى ئةم ترسةى دةسةآلتى 
لة  دةسةآلت  لةوةى،  بريتيية  كورديش 
بونيادى  كَيشةى  دةسةآلتَيكة  كوردستان 
هةية وةك نةبوونى شةفافيةت، كة ئةم خاَلة 

الوازييةكانى  لة  زؤر  بةشَيكى  دةتوانَيت 
ديدةى  بةر  بخاتة  كوردي  دةسةآلتى 
خاوةنى  كة  دةسةآلتَيك  بؤية  خوَينةران، 
هةميشة  دةبَيت  بوو  زؤر  طةندةَلييةكى 
ضاوةإآ بكةين كة رَيطري طةورة دةبَيت 
لة راطةياندنَيك كة  قودرةتى طواستنةوةى 
بؤ هاوآلتى،  ئاريشةكانى دةسةآلتى هةية 
راطةياندنَيك  نايةوَيت  دةسةآلتة  ئةم  بؤية 
هةية  ئةوةى  كة  هؤَلةكانيةوة  ناو  بضَيتة 
وةك خؤى بيطوازَيتةوة، ئالَيرةوة دةبينين 
ئةمجؤرة  ئاست  لة  دةسةآلتة  ئةم  ترسى 
كة هةميشة  ترسَيكى سايكؤية  راطةياندنة 

لةطةَليدا طةورة دةبَيت».
دةكات  ئةوةش  بؤ  ئاماذة  سؤران 
لة كؤبوونةوةكانى دوكان روويدا  ئةوةى 
كةناَلى  رؤذنامةء  رؤذنامةى  بةرامبةر 
KNN زؤر بة روونى ديارة كة دةسةآلتى 
كوردى ترسي هةية لةو جؤرة راطةياندنة، 
شتَيكى  منةوة  بةالي  «ئةمة  وتيشي: 
بةهؤى  دةسةآلتة  ئةم  ضونكة  نيية،  نوآ 
كَيشةيةكى  وةك  شةفافيةت  نةبوونى 
هةَلبةتة  كورديية  دةسةآلتى  بونيادى 
مةبةستم  بونيادى  كَيشةيةكى  دةَلَيم  كة 
ئةوةية كة نةبوونى شةفافيةتى دةسةآلتى 
كوردى لة هةرَيمى كوردستان راستةوخؤ 
ثَيماندةَلَيت كة دةسةآلتى كوردى خاوةنى 
نايةوَيت  بؤية  طةورةية،  ئاريشةى 
خؤى،  ستراكتؤرى  بكاتة  شةفافيةت 
راطةياندنى  لةسةر  بإياربَيت  ئةطةر  بةآلم 
كوردستان،  هةرَيمى  لة  قسةبكةين  بيانى 
رؤذنامةنووسى  وةك  دةتوانن  ئةوان  بؤ 
دةسةآلتى  كونَيكى  هةموو  بة  بيانى سةر 
كورديدا بكةن، ئةمة ثاشخانَيكى كلتووريى 
هةميشة  كورد  ئينسانى  هةيةو  درَيذي 
بضووك  بة  خؤى  ديكة  ئةوي  لةبةرامبةر 
وةك  كوردي  دةسةآلتى  بؤية  زانيوة 

بةشَيك لةم كلتوورة هةميشة بضووكييةكى 
لةبةرامبةر ئةوي ديكةى بيانى ثَيوةديارة، 
كوردستان  لة  دةسةآلت  هةروةها 
بيانى  رؤذنامةنووسى  زؤرى  بةشَيكى 
خؤشطوزةرانكردووة تا هةواألء راثؤرتى 

نَيطةتيظى لةسةر دانةبةزَينن».
ديكة  هؤكارَيكى  سؤران  بؤضوونى  بة 
ئةوةية، كة دةسةآلت رؤشنبيريي ميديايي 
نييةو  وةك ضؤن بةشَيكى زؤرى كؤمةَلطةى 

ئاواش  نيية،  ميديايى  رؤشنبيريى  كوردى 
دةسةآلتى كوردى خاوةن ئةو رؤشنبيريية 
نيية، هةندَيكجار ئةو كَيشانة بؤ ميدياكانى 
ئةوةى  بةبآ  دروستدةكةن  خؤشيان 
كة  بينراوة  خؤيانن،  ميدياى  ئةمانة  بزانن 
جارجار ئةوانيش بةر هةإةشة كةوتوون، 
دةسةآلتى  كة  نيشاندةدات  ئةوةمان  ئةمة 
ميديايى  رؤشنبيريى  دةسةآلتَيكة  كوردي 
دوكان  كؤبوونةوةكانى  لة  ئةوةى  نيية، 

لةبةرامبةر هةندَيك ميديا روويداو وتيشي: 
«بةإاي من بةشَيكى زؤرى دةطةإَيتةوة بؤ 
ئةم خاَلة وةك نا رؤشنبيريى ثاسةوانانى 
دةسةآلتى كوردى بؤ كارى راطةياندن لة 
سروشتيية  شتَيكى  كوردستان،  هةرَيمى 
راطةياندنةكانى  بة  رَيطة  دةيبينين  ئَيمة 
راطةياندنةكانى  ضونكة  دةدةن،  خؤيان 
لة  كة  ئاريشانةى  لةو  بةشَيكن  خؤيان 
ئةمجؤرة  هةروةها  هةية،  كوردستاندا 

لـدةكــات  شــيـَ دةسـةآلتـي هـةريَـم يـاسـاى رؤذنــــــــامــةطــةريي ثـيـَ

ـك دذى مــيــديــا جــةنــطــيـَ

روونكردنةوة
طرنطةكانى  كارة  «ثَيويستة  راثؤرتى  لة 
لة  بَيت»  ضى  ثةرلةمان  سَييةمى  خولى 
داإشتنةوةى وتةكانى بةإَيز سةردار هةركي، 
كةمَيك  ثةرلةمان  دووةمــى  خولى  ئةندامى 
ئةمة  لَيبووردنةوة  داواى  بة  هةَلةكرابوو، 

راستةكةيةتى:
«ثَيويستة يةكةم كارى ثةرلةمانى داهاتوو 
هةَلبذاردندا،  ياساى  بة  ثَيداضوونةوةبَيت 
لةبةرئةوةى ئةو ياساية ثَينج جار هةمواركراوةو 
ياساكة ئَيستا زؤر كةموكورتيى تَيداية، يةكَيك 
لةو كةموكورتييانة مةسةلةى كؤتاى برايانى 
دةبَيت  كة  ئةرمةنة،  توركمانء  مةسيحىء 
جارَيكى ديكة ئةو كؤتاية دةستنيشانبكرَيتةوة 
هةَلبذاردن،  ئةنجامةكانى  بنةماى  لةسةر 
با  ئةوا  زؤربوو،  دةنطةكانيان  بَيتء  ئةطةر 
دةرضوو  ئةطةر  زيادبكرَيت،  كورسييةكانيان 
واتة  كةمبكرَيتةوة،  با  كةمبوو  دةنطةكانيان 
دةنطى  هةزار   (٢٠) طشتيى  كورسى  ناكرَيت 
يان  توركمان  كورسى  لةكاتَيكدا  بوَيت، 
هةزار  سآ  يان  هةزار  دوو  تةنيا  مةسيحى 
دةنطى بوَيت، كة لَيرةدا طومان دةكةوَيتة سةر 
بةو  كة  برايانةى  خوشكء  ئةو  شةرعيةتى 

رَيذة كةمة دةبنة ئةندام ثةرلةمان».

د.سامان فةوزى: ئةمة ضةندينجارة دةسةآلت مافى رؤذنامةنووسانء 

ئازاديى رؤذنامةنووسى ثَيشَيلدةكات، مافى ئةو رؤذنامةنووسانةية كة 

داواى ياسايى دذى كاربةدةستانى ئةو كؤنطرة رؤذنامةوانيية تؤماربكةن

زيرةك كةمال: ئةو كارة بة تونديى مةحكوم 

دةكةين، زةنطَيكى مةترسيدارةو هةوَلَيكة بؤ 

ثابةندنةبوون بة ياساوة، ثَيضةوانةى بنةماكانى 

ئازاديى رؤذنامةوانيية
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بةدواداضـــــوون

كةركوك، ئارام جةمال

ئةنجامى  طؤإانكاريىء  ثــرؤســةى 
هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى كوردستان لةطةأل 
ئةوةى جَيطةى سةرنجى ناوضةكةو جيهانة، 
ثَيكهاتة نةتةوةييةكانى كةركوكيش ئومَيدى 
هةَلضنيوةو  طؤإانكاريية  بةو  طةورةيان 
ضاوةإوانى  توركمانةكانيش  ــةرةبء  ع
كوردستان  هةرَيمى  سياسةتى  كرانةوةى 
دةكةنء كورديش خوازيارى طواستنةوةى 
ناوضة  كةركوكء  بؤ  طؤإانكارييةية  ئةو 

دابإاوةكان.
ليستى  ئــةنــدامــى  حسَين،  نــةجــات 
توركماني لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك، 
بوونى  «سةرةإاي  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
تةزويراتء خروقاتى زؤر لة هةَلبذاردنةكانى 
هةرَيمى كوردستاندا لةاليةن ليستى ثارتى 
ئــازاى  خةَلكى  ــةآلم  ب دةســةآلتــدارةوة، 
لة  ديموكراسييان  ثرؤسةى  كوردستان 
دةركةوتنى  دةوَلةمةندكردو  هةرَيمةكةيان 
طؤإان  ليستى  ءةك  بةهَيزى  ئؤثؤزسيؤنى 
كة كةسايةتى بةهَيزو خاوةن ثرؤذةى ءةك 
دةكات  سةرؤكايةتى  مستةفا،  نةوشيروان 
دةوَلةمةندكردو  ثرؤسةكةى  ديكة  هَيندةى 
ئَيستا ناوضةكةو جيهان بة جؤرَيكى ديكة لة 

كوردستان دةإوانَيت».
طؤإانكارييةكان  كاريطةرى  بارةى  لة 
كةركوكء  بةسةر  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
حسَين  نةجات  ناوضةجَيناكؤكةكانةوة، 
بةشى  كوردستان  ثَييةى  ــةو  «ب ــى:  ءت
ناوضةجَيناكؤكةكانة،  كَيشةى  سةرةكى 
بة  دةبَيت  بةهَيز  كاريطةرييةكة  بَيطومان 
رابردووى  سياسةتى  لة  طؤإان  ئاراستةى 

نةتةوةكانى  بةرامبةر  كوردييةكان  ثارتة 
ئةم  زؤرى  بةشَيكى  خوَلقَينةرى  كة  ديكة 
وتيشي:  هةروةك  ئَيستان»،  ضةقبةستنةى 
بة  توركمان  ءةك  ئَيمة  «بــةوهــؤيــةوة 
طؤإانكارييانةيةو  لةو  ضاومان  ئومَيدةوة 
سةركردايةتى  لةمةودوا  بؤ  خوازيارين 
شةراكةتى  لة  بير  كوردستان  سياسى 
هاوبةشبكاتةوة، نةك ءةستايي بؤ خؤييء 
كة  توركمان،  نــةتــةوةى  بؤ  شاطرديش 
خواستةكانى  دةريخست  سياسةتة  ئةم 

كورديشى لةباربردووة».
ئةنجومةني  توركمانةكةي  ئةندامة 
بؤ  «ئةطةر  ءتى:  زياتر  كةركوك  ثارَيزطاي 
لةمةودوا كورد بير لةوةبكاتةوة ئةوةى بؤ 
ئةو  هةمان  بةدةستيهَيناوة،  بةغدا  لة  خؤى 
مافء زةماناتة دةستووريانة لة كوردستاندا 
ئةوكات  ببةخشَيت،  توركمان  نةتةوةى  بة 
طةإانةوةى  لَيدةكاتء  ثشتطيريى  توركمان 
ئاسانتر  كوردستان  سةر  بؤ  كةركوك 

دةبَيت».
كوتلةى  ئةندامى  سةعيد،  راكـــان 
كةركوك،  ثارَيزطارى  جَيطرى  عةرةبىء 
طؤإانى  ليستى  سياسةتى  هةرضةندة 
لةال  جَيناكؤكةكان  ناوضة  بة  سةبارةت 
زياترى  كرانةوةى  نييةو خوازيارى  روون 
سةركردايةتى سياسى كوردستانة بةإووى 
بؤئةوة  ئاماذة  بةآلم  ناوضةجَيناكؤكةكاندا، 
هةرَيمى  طةورةكةى  طؤإانكاريية  دةكات، 
بةخشيوة،  بةوانيش  ئومَيدى  كوردستان 
لةو بارةيةوة بة رؤذنامةى ءت: «سياسةتى 
لة  يةكَيتى  ثارتىء  ثاوانخوازيى  هةَلةو 
٢٠٠٣دا  دواى  ــردووى  راب ساَلى  شةش 
دووضــارى  هةموومانى  كــةركــوك،  لة 
هةَلبذاردنةكانى  كردووةو  بَيئومَيدبوون 

ــانء دةركــةوتــنــى  ــت ــوردس هــةرَيــمــى ك
خــاوةن  ليستَيكى  ءةك  ــؤإان  ط ليستى 
ديكة  جارَيكى  طؤإانخواز،  جــةمــاوةرو 
ئَيستاش  راكَيشاو  هةموومانى  سةرنجى 
دؤخى  ئاساييكردنةوةى  خوازيارى  ئَيمة 
ثةراوَيز  كةس  جؤرَيك  بة  كةركوكين، 

نةخرَيت».
ءتيشى:  كةركوك  ثارَيزطارى  جَيطرى 
«سياسةتى ليستى طؤإانمان لةال روون نيية 
سةبارةت بة كةركوكء ناوضة دابإاوةكان 
سةركردةكانى  ءةك  مةبةستة  ئةو  بؤ  كة 
بة  بابةتة  ئةو  روونكردنةوةى  بؤ  عةرةب 
نيازين سةردانى نةوشيروان مستةفا بكةين، 
لة  دةرضوونيان  بةهؤى  بَيطومانين  بةآلم 
تةسكء  حيزبايةتى  بةرذةوةندى  قاَلبء 
طؤإانخوازيى،  دروشــمــى  هةَلطرتنى 
سياسةتى ضارةسةريان بؤ كةركوك هةية، 
لة هةموو شوَينَيك  ئَيستا كةركوك  ضونكة 

زياتر ثَيويستى بة طؤإانكاريى هةية».
برايةتى  ليستى  ئةندامَيكى  هاوكات 
كةركوك،  ثــارَيــزطــاى  ئةنجومةنى  لة 
هةرَيمى  هةَلبذاردنى  ضؤن  ءةك  ثَييواية، 
ليستى  ـــطء  دةن بــةهــؤى  ــان  كــوردســت
كوردستان  خةَلكى  بؤ  ئومَيدى  جياوازةوة 
ضاوتَيبإينى  جَيطةى  ئاواش  طةإاندةوة، 
بارةيةوة  لةو  دابإاوةكانة،  ناوضة  خةَلكى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ساَلةيي  عةلى 
هةرَيمى  لة  ئازاديى  ساأل  هةذدة  «دواى 
بإيويةتى،  قؤناغانةى  ئةو  كوردستانداء 
كوردستاندا  لة  هةَلبذاردن  يةكةمجارة 
كة  دةبــَيــت  ثؤزةتيظى  ءا  ئةنجامَيكى 
سةرةإاى كةموكووإييء ثَيشَيلكارييةكان، 
بةآلم ئةنجامةكةى لة بةرذةوةندى خةَلكى 
لة  كــورد  يةكةمجارة  بؤ  كوردستانةو 

ئؤثؤزسيؤنَيكى  خاوةنى  ثةرلةمانةكةيدا 
بةهَيزة».

سياسى  «سةركردايةتى  وتيشى: 
زؤرى  كاتى  رابـــردوودا  لة  كوردستان 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  لة  لةدةستضووة 
ئةم  دةكرَيت  بةآلم  دابإاوةكاندا،  ناوضة 
طةورةبَيت  ءةرضةرخانَيكى  هةَلبذاردنة 
لة  ءاقيعبينانة  جدىء  ئاوإَيكى  كوردو  بؤ 
بدرَيتةوة،  ناوضةجَيناكؤكةكان  كةركوكء 
ضاويان  دابإاوةكان  ناوضة  ئَيستا  ضونكة 
لةو طؤإانكارييانةى كوردستان بإيووةو بة 
ئومَيدةوة ثَيشوازى لة طؤإانكاريى دةكةن، 
ناوضانة  ئةم  كَيشةى  ئَيستا  تاكو  ضونكة 

ضارةسةركردندا  لة  ئيجابى  ثَيشكةوتنى 
خةَلكةكةى  بةردةوام  نةبينيوةو  بةخؤوة 

دووضارى مةينةتى دةبنةوة». 
(٢٠٠٩/٧/٢٥)ي  هةَلبذاردني رؤذي  لة 
هةرَيمي  ســةرؤكــايــةتــي  ــةمــانء  ــةرل ث
ئاستي  لةسةر  طؤإان  ليستي  كوردستاندا 
دةنطي  دووةم  كــوردســتــان  هةرَيمي 
ئةمةش  ضاودَيران  بةإاي  بةدةستهَيناو 
ئؤثؤزسيؤنَيكي  دروستبووني  نيشانةي 
رووةشةوة  لةو  كوردستانداء  لة  كاراية 
ئيقليميء  ءآلتــانــي  زؤربـــةي  ــراقء  عــَي
ناوضةكة بة طرنطييةوة لةم طؤإانةي دؤخي 

كوردستان دةإوانن.

كةركوك ضاوةأَيي طؤأان دةكات
هاوكَيشةى طؤإاوى هةرَيمى كوردستان، كاريطةرى لةسةر كةركوك دروستدةكات

كةركوك، ئارام جةمال

ساأل،   (٢٩) تةمةن  ئةحمةد،  ــا  وري
طةإةكى  بازاإى  تةقينةوةكةى  لة  برايةكى 
وتى:  برينداربوو،  كةركوك  شارى  ئازادى 
خؤثاراستنة  ئَيستا  طةورةمان  «خةمى 
لةناكاو  مةرطى  وةك  كة  تةقينةوةكان  لة 
ئةمشارة  خةَلكى  بــةرؤكــى  ـــةردةوام  ب

دةطرن».
رابــردووداو  مانطى  دوو  مــاوةى  لة 
لةكاتى  ــدو  ــةن ب ــةرو  ــةس ل بــةتــايــبــةت 
وةرطرتنةوةى دؤسييةى ئةمنيى سةنتةرى 
كةركوك،  شارى  عَيراقدا  ثارَيزطاكانيى 
توندوتيذى  تيرؤرو  توندى  شةثؤلَيكى 
نزيكةى  ماوةيةدا  لةم  بينيوة،  بةخؤوة 
تةقينةوةى  سآ  بةهؤى  هاوآلتى   (١٠٠٠)
بازاإى  تــازةو  ناحيةى  لة  ئؤتؤمبَيلةوة 
طةإةكى شؤإيجةو بازاإى طةإةكى ئازادى 
برينداربوون،  كوذراونء  كةركوك  شارى 
كارةساتَيكى  لة  هيضى  ئةنجامةكانيان  كة 

طةورةى مرؤيي كةمتر نيية.
ضــاودَيــرى  محةمةد،  سديق  شَيخ 
هؤكارى  ــةركــوك،  ك ئةمنى  سياسىء 
تيرؤريستييةكان  كــردةوة  ثةرةسةندنى 
عَيراقةوة  سياسى  ثــرؤســةى  كــؤى  بة 
بةردةوامء  «ملمالنَيى  دةَلَيت:  طرَيدةداتء 
هةَلواسراوةكانى  ثرسة  ضارةسةرنةكردنى 
نَيوان حكومةتى ناوةندو حكومةتى هةرَيمى 
تَيكضوونى  سةرةكى  هؤكارى  كوردستان، 
رةوشى ئةمنين، بةتايبةت لةكاتَيكدا كَيشةى 
ئاَلؤزتر  تادَيت  كةركوك  شارى  سياسى 

دةبَيت».
كةمالياتى  دوكانَيكى  كة  ئةحمةد،  وريا 
كةركوكدا  شارى  ئــازادى  بــازاإى  لةنَيو 
ماوةيةكى  ئةوةى  دةَلَيت: «سةرةإاى  هةية 
كَيشةى  ئــاَلــؤزبــوونــى  بــةهــؤى  زؤرة 

ئةمنييةوة  رةوشى  خراثبوونى  كةركوكء 
بةآلم  خراثة،  زؤر  بازاإةكةمان  فرؤشى 
 (٧/٣١) هةينى  ئــَيــوارةى  ثةالمارةكةى 
هَيندةى ديكة دووضارى ترسء دَلةإاوكآء 
زيانى ماددى كردين، بة جؤرَيك سةرةإاى 
زياتر  منء  دوكانةكةى  طيانييةكان  زيانة 
زيانى  بازاإةكة  ديكةي  دوكانى   (١٠) لة 
طةورةى ماديان بةركةوتووةو شمةكى ناو 
ئَيستاش  تاكو  لةناوضوونء  دوكانةكانيان 
حكومةت نةهاتووة ثَيمان بَلَيت قةرةبووتان 

دةكةينةوة».
(٣٦) ساأل، كة  تةمةن  مةريةم عةباس، 
شارةوانيى  بةإَيوةبةرَيتى  لة  فةرمانبةرة 
لة  هاتنةوة  ــوونء  ض لةكاتي  كةركوك، 
دةَلَيت:  دَلةراوكَيداية،  لة  بةردةوام  دةوام 
كاريطةرى  كة  جؤرَيك  بة  حاَلةتة  «ئةم 
هةميشة  كردووة،  دةروونيم  بارى  لةسةر 
رووبدات،  تةقينةوةيةك  يان  ضاوةإوانم 
ياخود  بمإفَينن  ياخود طروثة ضةكدارةكان 

بةضةكى بَيدةنط بمكوذن».
تةقينةوةكان  ثةرةسةندنى  لةطةأل 
مؤدَيلَيكى نوَيى تيرؤر لة مانطى رابردوودا 
سةريهةَلدا، كة ئةويش تيرؤركردن بوو بة 
ضةكى بَيدةنط، بة جؤرَيك هَيندةى ثةالمارة 
تيرؤريستييةكانى ديكة ترسء دَلة راوكَيى 
لةناو خةَلكدا بآلوكردةوة، كة تةنيا لة ماوةى 
كةمتر لة (١٥) رؤذداو بةو مؤدَيلة تيرؤرة  
نزيكةى (١٠) كةس لة شوَينة جياوازةكانى 

كةركوك كوذران.
ساأل،   (٢٩) تةمةن  عةبدوَلآل،  عيماد 
شارى  شؤريجةى  بازاإى  لة  دوكاندارة 
دَلتةزَينانة  رووداوة  «ئةم  دةَلَيت:  كةركوك 
ئاسايشى  ئةمنء  كة  دةردةخـــةن  ئــةوة 
باندة  طروثء  مةترسيدايةو  لة  كةركوك 
بيانةوَيت  هةركات  مافياكان  توندإةوكانء 
دةكوذن،  خةَلك  ئةنجامدةدةن،  تةقينةوة 
ئةنجامدةرى  يةك  بزانة  دةإفَينن،  خةَلك 
نةخَير،  بَيطومان  طيراون؟  كردةوانة  ئةو 

ئةمنييةكان  دةزطــا  ــى  الوازي ئــةوةش  كة 
دةسةلمَينَيت، بةتايبةت هَيزةكانى ئاسايشى 
ئةم  كؤآلنى  كوضةو  كة  يةكَيتى  ثارتىء 

شارة نةماوة بنكةيةكى ئةوانى لَينةبَيت».
«بة  وت:  رؤذنامةى  بة  سديق،  شَيخ 
سياسىء  بؤشايية  لةو  سوودوةرطرتن 
ــا  دةزط دةســــةآلتء  ئَيستا  ئةمنييةى 
ئةمنييةكان دروستيانكردووة، تيرؤريستان 
قؤستوويانةتةوةو بةردةوام ضيان بوَيت لةم 
شارةدا دةيكةن، ئةوةى ناوضةى ئاراميشة 
كوردنشينةكان  ناوضة  بة  جــاران  كة 
دةوترا لةم شارةدابوونى نييةو تَيكضوونى 
ئةمنييةتى شارةكةش وَيإاى ئةوةى بةشَيكى 
ثؤليسء سوثا،  بؤ دةزطاكانى  دةطةإَيتةوة 
ئاسايشى  ئةستؤى  لة  شَيرى  ثشكى  بةآلم 

كوردىء حكومةتى هةرَيمى كوردستانة».
ئَيستا سةرةإاى بوونى هَيزَيكى زؤرى 
ئةمريكيةكان لةناو فإؤكةخانةى كةركوكدا 
بيانةوَيت  عَيراقيةكان  هَيزة  هةركات  كة 
(٢٥)هةزار  لة  زياتر  دةكةن،  هاوكارييان 
ضةكدار لة شارى كةركوكء دةورووبةريدا 
هَيزةكانى  ئاسايشء  ثؤليسء  سوثاو  لة 
سةرةإاى  ئةمة  هةية،  بوونيان  سةحوة 
عَيراقء  هةواَلطرييةكانى  دةزطــا  بوونى 
يةكَيتىء  زانياريى  ثاراستنء  دةزطاكانى 

ثارتى.
ساأل،   (٤٢) تةمةن  محةمةد،  عةلى 
(كاسب) دانيشتووى طةإةكى قادسية دةَلَيت: 
نةتوانن ئاسايشى  «بة (٢٥) هةزار ضةكدار 
كةركوك بثارَيزنء طروثَيكى مافيا لة ماوةى 
بَيدةنط  ضةكى  بة  كةس   (١٠) رؤذدا   (١٥)
ئةمانة  دةستطيرنةكرَين،  تيرؤربكةنء 
دةمخاتة ئةو بإوايةى خراثبوونى رةوشى 
ئَيستاى  بــارودؤخــى  مانةوةى  ئةمنىء 
بــةرذةوةنــدى  لة  ئَيستا  وةك  كةركوك 
بؤ  وانيية  ئةطةر  ئةمنيانةداية،  دةزطا  ئةو 
ئةوةتا  يان  ناطؤإن،  تاكتيكيان  سياسةتء 

تةسليم بةهَيزةكانى ئةمريكاى بكةنةوة».

ديكةى  «بةشَيكى  دةَلَيت:  سديق  شَيخ 
لة  كــةركــوك  ــارودؤخــى  ب ئاَلؤزبوونى 
كة  ئةمريكاداية  هَيزةكانى  ئةستؤى 
بكةن،  بؤ  ريشةيي  ضارةسةرى  دةيانتوانى 
خيتابى  ئةوةشدا  لةطةأل  نةيانكرد،  بةآلم 
سةرجةم  لةناو  اليةن  هةندَيك  توندوتيذى 
دةرةكــى  دةستى  بوونى  نةتةوةكانداو 
ديكةى  هؤكارَيكى  شارةدا  لةم  بــةردةوام 
رةوشةكة  تَيكضوونى  بؤ  مةترسيدارن 

بةرةو خراثتريش».
ئةمنييةكانةوة  دةزطا  ملمالنَيى  بةهؤى 
كة هةمووان دركى ثَيدةكةن فرةكوَيخاييء 
زؤرجار  كة  دروستبووة،  بَيسةروبةرةيي 
دةطاتة  دةزطايانة  ئةو  نَيوان  ملمالنَيى 
كةسانى  يةكترى  رقى  لة  ئةوةى  رادةى 
تاوانبارو لة ياسا الدةر ئازاد دةكةن ياخود 
ثارَيزطارى لَيدةكةن، يان بؤ نموونة كاتَيك 
تةقينةوةيةك روودةدات (٣) دةزطاي ئةمنى 
ئةنجامدةرةكةى  كة  رايدةطةيةنَيت  جياواز 
دةستطيركردووة، لةوبارةيةوة شَيخ سديق 

دةزطا  لة  فرةكوَيخايي  «بوونى  دةَلَيت: 
بة  طوَينةدان  شــارةكــةداو  ئةمنييةكانى 
هاوكارىء هةماهةنطى يةكترو هةركةس بؤ 
توندإةوةكان  طروثة  تيرؤريستانء  خؤى، 
لةم  ئةوةى  ســةرةإاى  قؤستوويانةتةوة، 
نةوتى  يةدةطى  طةورةترين  كة  شــارةدا 
طةنجء  ــةزاران  ه بة  بةآلم  لَيية،  جيهانى 
تَيدادةذيت  هةذارى  خَيزانى  بَيكارء  الوى 
اليةنانة  ئةو  تاكو  ئامرازن  باشترين  كة 
بآ  زؤر  حكومةت  بةآلم  بةكاريانبهَينن، 
ثَيويستة  كةسانةو  ئــةو  بؤ  بةرنامةية 
ضارةسةرى  لة  بير  شت  هةموو  لة  بةر 
كؤمةآليةتىء  كَيشة  طةنجةكانء  كَيشةى 

ئابوورييةكان بكرَيتةوة».
«ئَيستا  وتى:  زياتر،  دوكاندار  ورياي 
دةروونى  دألء  تةقينةوة  تيرؤرو  مةترسي 
هةموومانى داطيركردووةو بؤنى بارووتء 
ئاسماندا ضوونى  بة  تةقينةوةكانء  طرمةى 
ــى  ــةردةوام ــإو دووكــــةألء مــةرطــى ب ط

ئازيزانمان بةردةوام راماندةضَلةكَينن».

تارمايي تيرؤرو لةناوبردنى بة كؤمةأل.. 

مةينةتى بةردةوامى كةركوكييةكان

AP :نةتةوةكان لةناو طإةكانى كةركوكدا ثشوويان دةوَيت   فؤتؤ  
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هيوا جةمال

كة  ثارتى،  يةكَيتىء  نَيوان  رَيكةوتنى 
ناسراوة،  ستراتيذييةكة»  «رَيكةوتننامة  بة 
رَيطةى داوة بة هةردوو حيزب كة بؤ ماوةى 
هةَلبذاردنةكانى  سةرجةم  لة  ساأل   (١٠)
كوردستاندا بةيةك ليست بةشداريى بكةن، 
ئَيستا بةهؤى نةمانى باآلنسى هَيز لة نَيوان 
ئةو دوو اليةنةدا كة رَيكةوتنةكةيان ئيمزا 

كردووة، ئةطةري شكستهَينانى هةية.
كوردستان  طةلى  راثةإينى  دواى  لة 
لة ساَلى (١٩٩١)  اليةنة ناكؤكةكانى كورد 
بةتايبةت (يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستانء 
ضةندين  كوردستان)  ديموكراتى  ثارتى 
وةك  ئةنجامداوة،  رَيكةوتنيان  طفتوطؤء 
 ،١٩٩٤-١٩٩٥ ساَلى  تــاران  طفتوطؤى   )
طفتوطؤى ثاريس ١٩٩٤، طفتوطؤ لة ئيرلةندا 
 ،١٩٩٨ واشنتؤن  رَيكةوتنى   ،١٩٩٥ ساَلى 
رَيكةوتنى ستراتيذيى ٢٠٠٠) ئةوةى كة بة 
رَيكةوتنى ستراتيذيى ناسراوةء لة راستيدا 
لة  نيية  تَيدا  مةرجى رَيكةوتنى ستراتيذيى 

ساَلى ٢٠٠٧ ئيمزا كرا.
نَيودةوَلةتييةكانء  ستانداردة  بةثَيى 
سياسييةكانيش  ضــاودَيــرة  جيهانبينى 
دوو  نَيوان  لة  ستراتيذيى  رَيكةوتنى 
ئةنجامدةدرَيتء  اليــةن..  حيزب،  وآلت، 
ستراتيذَيكة  يان  ئامانجَيك  بةجَيهَينانى  بؤ 
رَيكةوتوونء  لةسةرى  هــةردووال   كة 
رَيكةوتنة  ئةم  بــةآلم  ــةن،  دةك بؤ  كــارى 
ــة»ء رَيــكــةوتــنــى  ــي ــي «ســتــراتــيــذيــى ن
«مامةَلةكردنة  «دابةشكردنى دةسةآلتة»ء  
ثؤستة  بةشكردنى  دوحيزبدا»ء  لةنَيوان 
ئيدارييةكانة، كة ناتوانرَيت ناوى رَيكةوتنى 

ستراتيذى لَيبنرَيت.
يةكَيتىء  لةنَيوان  رَيكةوتنانةى  ئةو 
بةشدار  سَييةم  اليةنى  كراوونء  ثارتيدا 
ضونكة  ئاسانبووة،  شكاندينان  نةبووة، 
ثَيويستدا  لةكاتى  كوردييةكان  هَيزة 
بؤية  ببةن،  بؤ  ثةناى  نيية  مةرجةعَيكييان 
لةنَيوان  واشنتؤن  رَيكةوتنى  لة  جطة 
ديكة  رَيكةوتنَيكى  هيض  ثارتيدا  يةكَيتىء 

نةتوانراوة تاسةر بثارَيزرَيت.

تةوةرةكانى رَيكةوتنةكة:
رَيكةوتنةكةى يةكَيتىء ثارتى لة هةشت 
تةوةرى سةرةكى ثَيكهاتووة، كة خؤى لة 
(اليةنى سياسىء تيؤرى، اليةنى ثةرلةمانى، 
لة رووى حكومةتةوة، لة رووى ثةيوةندى 
ميكانيزمء  دبلؤماسييةوة،  دةرةوةء 
راطةياندنةوة،  رووى  لة  ضاودَيريى، 
رووى  لة  رَيكةوتننامةية،  ئةم  كاريطةريى 
قؤناغى  ثاشماوةكانى  كَيشةى  نةهَيشتنى 
رابردوو)، كة لةناو ئةم تةوةرانةدا ضةندين 
خاأل هةيةء لة هةندَيك خاَلدا، كة مةبةست 

بووة باش روونكراوةتةوة.

خاَلى فةرامؤشكراو:
بنضينةوة  لة  رَيكةوتنةكة  لةبةرئةوةى 
بؤ دابةشكردنى دةسةآلتةكان لة نَيوان ئةو 
باس  روونى  بة  نووسراوة،  ثارتةدا  دوو 
ثؤستةكان  دابةشكردنى  بةنيوةى  نيوة  لة 
لة  باس  كة  تَيداية  خاَلى  بةآلم  دةكــات، 
كورد  سياسى  ــارى  وت رةنــطــدانــةوةى 
باآل،  بةرذةوةندى  ئاستى  لةسةر  دةكات 
لة تةوةرةى يةكةم، لة خاَلى (١)دا هاتووة: 
ثةيمانَيكى  بنةماى  لةسةر  رَيكةوتنة  ئةو 
سياسى، نيشتمانى، نةتةوةيى كوردستانة، 
لةسةر  كورد  سياسى  وتــارى  تيايدا  كة 

ئاستى  بةرذةوةندى باآل رةنطبداتةوة.
ــةردوو  ه دةكــرَيــت  تَيبينى  ــةوةى  ئ
كة  ــةى  ــزب حــي دوو  ـــةو  ئ ســـةرؤكـــى 
لة  كراوة،  ئيمزا  نَيوناياندا  لة  رَيكةوتنةكة 
دذ  لَيدوانى  ضةندين  ــردوودا  راب ماوةى 
لة  كوردى  سياسةتى  بةرامبةر  بةيةكيان 
ئةمة  كة  داوة،  وآلتدا  دةرةوةى  ناوةوةء 
ضاودَيرة  خاَلةية،  ئةم  فةرامؤشكردنى 
كة  ئةوةى  لةسةر  كؤكن  سياسييةكانيش 
ثةرتوو  الوازء  كورد،  سياسى  طوتارى 
كورد  نيية،  روون  ستراتيذَيكى  بآلوةء 

رَيذ  رةنط  لةسةر  طوتارى سياسى خؤى 
لَيدوانةكانى  لة  روونى  بة  ئةوةش  بكات. 
توركياء  بة  سةبارةت  تاَلةبانى  بارزانىء 
حكومةت ناوةندى بةغدا بة باشى بة ديار 

كةوتووة.
لة خاَلى (٣)ى هةمان تةوةردا هاتووة: 
فيكرى  تةيارى  ثاساوى  لةذَير  هةردووال 
بةالوة  رَيكةوتنة  ئةم  نابَيت  سياسى، 
هةموو  لة  ثابةندبنء  دةبَيت  بةَلكو  بنَين، 
كؤنفرانسء كؤبوونةوةيةكدا رةضاوى ئةم 

ثرؤسةية بكةن.
ئةوةى ثَيضةوانةى ئةم خاَلةية لة كاتى 
هةَلمةتى هةَلبذاردنى ئةمجارةدا  لة يةكَيك 
يةكَيتيدا  مةَلبةندَيكى  كؤبوونةوةكانى  لة 
وتراوة ئيش بؤ ليستى كوردستانى بكةن، 
بةآلم ئيش بؤ دةنطدان بة مةسعود بارزانى 

مةكةن.

ضؤن رَيكةوتنةكة 

دةشكَينرَيت؟
رَيكةوتنةكة   لة  دووةم  تــةوةرى 
لة  ثةرلةمانى،  اليةنى  بؤ  تةرخانكراوة 
خاَلى (٢)دا هاتووة، هةَلبذاردنى ثةرلةمان 
ئينعيكاس  ئةمة  دةبَيتء  ليست  بةيةك 
دةكاتة سةر هةموو ئةنجومةنء سةنديكاء 

رَيكخراوةكان، بةثَيى تةوافوقء تةوازن.
ئةم  شكاندنى  ــةرى  ــةط ئ ـــةوةى  ئ
هةية،  ثارتى  يةكَيتىء  نَيوان  رَيكةوتنةى 
«بةثَيى  ــراوة  وت ضونكة  خاَلةية،  ئــةو 
هَيزة  دوو  ئةم  ئَيستا  تةوازن»  تةوافوقء 
ئةوةى  لةبةر  نيية،  نَيونياندا  لة  تةوازن 

بة  خؤيدا  قةَلةمإةوى  ناوضةى  لة  ثارتى 
تةزويرى بَي ئةنداز دةنطى هَيناو يةكَيتيش 
ئؤثؤزسيؤن  نــةدةكــرد  ضــاوةإَيــى  كة 
ناوضةى  بةدةستبهَينَيت،  دةنطانة  ئةو 
قةَلةمإةوى خؤى دؤإاندووة، بؤية وةك 
زانيارييةكان دزةيانكردووة لةناو ثارتيدا 
نةدانى  بؤ  هةن  ناإازيى  باش  كؤمةَلَيكى 

ثشكى هاوتاى ثارتى بة يةكَيتى.
ضاودَيرَيكى  بــؤضــوونــى  بةثَيى 
خؤى  كة  باشترة  يةكَيتى  بؤ  سياسى 
ئةم  ئةطةر  بكشَينَيتةوة  رَيكةوتنةكة  لة 
دةبَيت،  ئارادا  لة  ئةطةر  دوو  بكات  كارة 
يةكَيتى  لة  ثارتى جيا  يةكةميان:  ئةطةرى 
ديكة  اليةنَيكى  ضةند  هاوثةيمانى  بة 
ديكة   نةتةوةكانى  حيزبةكةء  ضوار  وةك 
ببَيتة  يةكَيتى  بَينَيت،  ثَيك  حكومةت 

ئؤثؤزسيؤن.
لةطةأل  يةكَيتى  دووةميان:  ئةطةرى 
حيزبةكة،  ضــوار  وةك  اليةنَيك  ضةند 
ثَيك  ...هاوثةيمانَيتى  ــؤإان،  ط ليستى 

بهَينَيتء ثارتى ببَيتة ئؤثؤزسيؤن.
ــرة  ــاودَي ــة بــؤضــوونــى ض بـــةآلم ب
سياسييةكة لةم قؤناغةدا ثارتى حكومةت 
ببَيتة  يةكَيتى  باشترةء  بَينَيت  ثَيك 
لة  ناتوانَيت  يةكَيتى  ضونكة  ئؤثؤزسيؤن، 
حكومةتَيكى  ثارتيدا  ئَيستاى  قةَلةمإةوى 

كاراى هةبَيت.

دوو  حكومةتى ثَيضةوانة:
رَيكةوتنةكة  سَييةمى  ـــةوةرى  ت
لة  هاوبةش  حوكمإانى  بؤ  تةرخانكراوة 

خاَلى (٢)دا هاتووة: حوكمإانى حكومةت 
ئيجازة  نةك  بطرَيتةوة،  هةموو حكومةت 
بؤ  وةربطيرَيت،   يةكَيتى  ثارتىء  لة 
خؤىء  حوكمإانى  بـــةدواداضـــوونء 

جَيبةجَيكردنى ئةركةكانى خؤى.
رابــردووى  ساَلى  ضوار  ماوةى  لة 
كة  بينيمان  حكومةتدا،  ثَينجةمى  كابينةى 
بوو،  ديار  حكومةتةوة  بة  ئيدارةيى  دوو 
حكومةتى  سةرؤكى  حكومةت  سةرؤكى 
حكومةت  سةرؤكى  جَيطرى  بوو،  زةرد 
لة  هةر  بوو،  حكومةتى سةوز  سةرؤكى 
وةهمىء  ثرؤذة  بناغةى  بةردى  دانانى 
كردنةوةى  تا  بيطرة  حةقيقييةكانةوة 
البردنى  ــانء  دان لة  هــةر  ثــرؤذةكــان، 
بيطرة  ناحييةوة  بةإَيوةبةرى  قايمقامء 
حكومةت،  نةك  تةنانةت  البردنيان،  تا 
يةكَيتييةوة  سياسى  مةكتةبى  لةاليةن 
بةإَيوةبةرى  دادةنراء  الدةبراو  قايمقام 
ثارتيشةوة  لةاليةن  دةطــؤإاء  ئاسايش 

بةهةمانشَيوة.

وتارى دذ يان يةكطرتوو:
لة تةوةرى «لة رووى راطةياندنةوة» 
دامةزراندنى  هاتووة:  (١)دا  خاَلى  لة 
بؤ  هاوبةش  راطةياندنى  هةيئةتَيكى 
يةكطرتووى  وتـــارى  ئــامــادةكــردنــى 

راطةياندن.
ئةوةى لة ماوةى ضوار ساَلى رابردوودا 
تةمموزى  حوزةيرانء  مانطى  لة  (جطة 
دوو  راطةياندنةكانى  هةردوو  رابردوو) 
حيزبةكة بة رَيثؤرتاذء راثؤرتةكانيانةوة 

تةلةفزيؤنى  نموونة  بــؤ  ــوو،  ــارب دي
زاطرؤس كة سةر بة ثارتيية رَيثؤرتاذى 
لة  كةموكوإيى  نةبوونى  لةسةر  دةكرد 
يةكَيتيداء  دةسةآلتى  ذَير  ناوضةكانى 
تةلةفزيؤنى كوردساتيش راثؤرتى دةكرد 
ذَير  لة  خزمةتطوزاريى  نةبوونى  لةسةر 
لةوةى  جطة  ئةوة  ثارتيدا،  دةسةآلتى 
رةخنةطرتن  قسةوتنء  ماسكى  بة  ئَيستا 
لة طؤإان، رةخنة لة حكومةتى يةكَيتى لة 

ثارَيزطاى سلَيمانى دةطيرَيت.

ئؤثؤزسيؤنى سلبى ضيية؟
لة تةوةرى كاريطةريى ئةم رَيكةوتنة 
لقى ب. خاَلى (٣)دا هاتووة: نابَيت وا بكرَيت 
ئةطةرى  ببَيتة  رَيكةوتننامةية  ئةم  كة 
لة  سلبى  ئؤثؤزسيؤنى  بةهَيزبوونى 
كوردستاندا، يان لةذَير سايةيدا طةندةَلى 

سياسىء ئيداريى حةشار بدرَيت.
ــةكــراوةتــةوة  ــن ــةدا روون ــاَل ــةم خ ل
(ئؤثؤزسيؤنى سلبى) ضيية؟ ئؤثؤزسيؤنى 
ئيجابى  ئؤثؤزسيؤنى  ئةى  كَين؟  سلبى 

ضييةء كَين؟
تائَيستا  سياسييةكان  ــرة  ضــاودَي
كردووة،  ئؤثؤزسيؤن  يةك  لة  باسيان 
ئؤثؤزسيؤن  يان  سياسةتيشدا  دنياى  لة 
جا  حكومةت  لة  بةشداريكردن  يان  هةية 
خاَلةى  ئةم  بؤية  بَيت،  شَيوةيةك  بةهةر 
ئةم  كة  لةوةدا  طوماناويية  رَيكةوتنةكة 
دوو هَيزة هةر كةسَيك، يان هةر هَيزَيكيان 
ئؤثؤزسيؤنى  دةنَين  ناوى  نةبَيت  بةدَل 

سلبىء دةتوانن سةركوتى بكةن.

هةريةك لة دوو حيزبةكة دةتوانن بة ئاسانى ثةشيمان ببنةوة

ستراتيذى رَيكةوتنةكةى يةكيَتىء ثارتى

ئةوةى ئةطةرى شكاندنى ئةم رَيكةوتنةى نَيوان يةكَيتىء ثارتى هةية، ئةو خاَلةية، ضونكة وتراوة 

لة  ثارتى  لةبةر ئةوةى  نيية،  نَيونياندا  لة  تةوازن  ئَيستا ئةم دوو هَيزة  تةوازن»  تةوافوقء  «بةثَيى 

ناوضةى قةَلةمإةوى خؤيدا بة تةزويرى بَي ئةنداز دةنطى هَيناو يةكَيتيش كة ضاوةإَيى نةدةكرد 

وةك  بؤية  دؤإاندووة،  خؤى  قةَلةمإةوى  ناوضةى  بةدةستبهَينَيت،  دةنطانة  ئةو  ئؤثؤزسيؤن 

هاوتاى  ثشكى  نةدانى  بؤ  هةن  ناإازيى  باش  كؤمةَلَيكى  ثارتيدا  لةناو  دزةيانكردووة  زانيارييةكان 

ثارتى بة يةكَيتى.

  ضرثةيةك بة ئاشكرا     فؤتؤ: رؤيتةرز



شاآلو فةتاح

ــا»ء  ــك ــري ــةم «فــــشــــارى ئ
دوو  جديى»  هةنطاوى  «نةنانى 
ميدياى  لة  دوَينآ  كة  دةستةواذةن 
سةردانى  بة  سةبارةت  جيهانيدا 
بة  كوردستان  بؤ  ماليكى  نورى 
جيهانى  ميدياى  دةبينران.  زةقي 
سةرسوإمان  نيشانةى  هةرضةندة 
ــةى  ــةك ــةردان دةخــاتــةســةر س
دواى  بةتايبةت  هةرَيم،  بؤ  ماليكى 
ناوةندو  نَيوان  كَيشةكانى  ئةوةى 
«كَيشةى  بؤ  ــن  دةطــؤإَي هــةرَيــم 
سةرؤكةكان،  نَيوان  شةخسى» 
جطة  كة  دةخاتةإوو  ئةوة  بةآلم 
طفتوطؤكان»  «بةردةوامبوونى  لة 
هــيــض هــةنــطــاوَيــكــى جــديــى بؤ 
ضارةسةركردنى كَيشةكان نةنراوة، 
راثــؤرتــدا  ضةندين  لــة  ئــةمــةش 
هةندَيك  بةشَيوةيةك  دةبينرَيت، 
تةركيزةوة  بة  راثــؤرتــةكــان  لة 
كورسييةكان»ى  «دوورى  لة  باس 
يةكتر،  لة  دةكةن  بارزانى  ماليكىء 
لةنَيوانياندا.  تاَلةبانيش  «ميانطيرى» 
بؤ  ميديادا  شيكارةكانى  لة  دواترء 
و سةردانةكانى  رووداو  زنجيرةى 
عَيراقء  بةرثرسانى  دواييةى  ئةم 
كة  دةخرَيتةإوو  ئــةوة  ئةمريكا 
ئةمريكا»ية  «فشارى  سةردانةكة 
بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكان ثَيش 
لة  ئةمريكا  ــةواوى  ت كشانةوةى 

عَيراق. 

«دةبوواية بارزانى 

سةردانى بةغداى 

بكرداية»
دواى  ــت  ــؤس ث ــؤن  ــت ــن واش
كؤبوونةوةكةى  تــةواوبــوونــى 
تــاَلــةبــانــىء  ماليكىء  ــوان  ــَي ن
يةكةم  لة  دةنووسَيت  بــارزانــى 
سةرؤك  ماليكى  كؤبوونةوةياندا، 
وةزيرانى عَيراقء مةسعود بارزانى 
سةرؤكى هةرَيم بةَلَينياندا كَيشةكانى 
كة  ضارةسةربكةن  نةوت  خاكء 
عَيراق  سةقامطيريى  لة  هةإةشة 
رؤذنامةكة  هــةروةهــا  دةكـــةن. 
نَيوان  ملمالنَيى  نووسيويةتى: 
طةورةترين  كوردةكان  عــةرةبء 
هةإةشةى سةر سةقامطيريى ئةمنى 
لةاليةنة  داواى  ئةمريكاش  عَيراقة، 
كَيشةكانى  كردووة  عَيراقييةكان 
تةواوى  كشانةوةى  ثَيش  نَيوانيان 
ئةمريكا لة عَيراقدا ضارةسةربكةن. 
دواتر واشنتؤن ثؤست لةسةر 
ئاكامى كؤبوونةوةكة لةسةر زارى 
ــتء  دةدوَي بارزانييةوة  ماليكىء 
بةردةم  «تةحةدييةكانى  دةَلَيت: 
عَيراقدا  لــة  سياسى  ثــرؤســةى 
ثَيويستى بة كؤبوونةوةو هاوكارى 
ماليكى  وتةكانى  ئةمة  زياترة». 
لة  كؤبوونةوةكةو  لةدواى  بوون 
رؤذنامةوانييدا،  كؤنفرانسَيكى 
وتيان:  تاَلةبانيش  ــىء  ــارزان ب
ئةو   دواى  طةشبينين  «زؤر 
بارزانى  ــر  دوات كؤبوونةوةية». 
بةغدا  سةردانى  «نوَينةرمان  وتى: 
طشت  ضارةسةركردنى  بؤ  دةكات 

كَيشةكان». 

ــى عــَيــراقــيــش  ــان ــرس ــةرث ب
كؤبوونةوةكة،  بةرامبةر  طةشبينن 
كَيشةكانى  طةورةترين  لة  ضونكة 
كَيشةى  هةرَيم  ناوةندو  نَيوان 
حكومةتى  ــوورن،  ــن س ـــةوتء  ن
خؤى  سنوورى  دةيةوَيت  هةرَيم 
حيسابى  لــةســةر  فــراوانــبــكــات 
جَيناكؤكةكان  ناوضة  زيادكردنى 
نةوتى  لة  سوود  هةرَيمةكةىء  بؤ 
لة  وةربطرَيت،  ناوضانةش  ئةو 
زؤر  ماليكى  حكومةتى  بةرامبةردا 
بة توندى دذى ئةو رايةية. بةرهةم 
وةزيرانى  سةرؤك  جَيطرى  ساَلح، 
كة  طرنطة  «زؤر  ــى:  وت ــراق،  عــَي
ناوةندو  لةنَيوان  بنيادبنَيين  متمانة 

هةرَيمدا». 
لة  ــك  ــدَي ــةن ــدة ه ــةن ــةرض ه
ئةم  عةرةبةكان  ثةرلةمانتارة 
«ئاماذةيةكى  بة  ســةردانــةيــان 
ــةآلم  ب ــدا،  ــةم ــةَل ق ــة  ل ئيجابى» 
نيشانةى  وةك  ديكةيان  هةندَيكى 
ماليكى  حكومةتةكةى  بَيهَيزيى 
يةكَيكيان  وةك  قةَلةميدةدةن،  لة 
دةَلَيت: «دةبوواية بارزانى سةردانى 
بؤ  ماليكى  نةك  بكرداية،  بةغداى 

سلَيمانى». 

«تةنيا بةردةوامى 

طفتوطؤكان ئاكامى 

كؤبوونةوةكان بووة»
لة  رؤيتةرز  هةواَلى  ئاذانسى 
ماليكى  سةردانةكةى  راثؤرتَيكدا 
وةسفدةكاتء  وَيــنــة»  ــةم  «ك بة 
ــى بـــاش» بؤ  ــك ــاوَي ــط ــةن ــة «ه ب
لة  كَيشةكان  ضارةسةركردنى 
رؤيتةرز  هةرضةندة  قةَلةميدةدات، 
ئةوة دةخاتةإوو كة كؤبوونةوةكة 
ــةرضــاوى  ب هــةنــطــاوَيــكــى  هيض 
بةردةوامى  تةنيا  نةنراوةو  تيدا 
بــووة،  ئاكامةكةى  طفتوطؤكان 
كؤبوونةوة  لة  دةَلَيت  رؤيتةرز 
بارزانيدا  ماليكىء  كةموَينةكةى 
نةوتء  كَيشةكانى  لةسةر  طفتوطؤ 
سنووركراوة، بةآلم تةنيا رَيككةوتن 
زياتركراوة.  كؤبوونةوةى  لةسةر 
باسى  دَيتةسةر  رؤيتةرز  دواتــر 
كَيشةكانى ثَيشترى نَيوان ماليكىء 
بارزانى دةنووسَيت، ماليكى بارزانى 
ناياسايبوونء  بة  دةكرد  تؤمةتبار 
سةربةخؤيانةء  مامةَلةكردنَيكى 
دةكرد  تؤمةتبار  ماليكى  بارزانيش 
ماليكى،  بةآلم  ديكتاتؤربوون،  بة 
ثَيرآء لةكاتَيكدا لةسةر كورسييةك 
بارزانى  كورسييةكةى  لة  دوور 
بيروإا  «جياوازى  وتى:  دانيشتبوو 
وآلتَيك  ئَيمة  ضونكة  ئاسايية،  زؤر 
وَيرانكارييةكانى  ثاشماوةى  لة 

سةدام حسَين بينادةكةين». 
رؤيتةرز  راثؤرتةكةيدا  لة  هةر 
ملمالنَيكانى  كَيشةو  دةنووسَيت، 
ـــةرةب وةك  ـــوردو ع ك ــوان  ــَي ن
طةورةترين كَيشةيةك سةيردةكرَيت 
عَيراق  ئاسايشى  ئاراميىء  كة 
يةكةم  لة  هةربؤية  تــَيــكــدةدات، 
سةردانيدا ماليكى مايةوةو سةردانى 
شارى هةَلةبجةى كرد كة خاوةنى 
كيميايي  شةهيدى  ــةزار  ه ثَينج 
رؤيتةرز  ثَيشووة،  رذَيمى  دةستى 

دادطا سزاى  لةكاتَيكدا  دةنووسَيت، 
بةسةر  زيندانيكردنى  ساأل  حةوت 
بةهؤى  سةثاند،  عةزيزدا  تاريق 
كوردةكان  زؤرى  بة  كؤضثَيكردنى 
لة شارة كوردييةكانء كةركوكيش 
لةنَيوانياندا، بةآلم هَيشتا كَيشةكانى 
ــــةوتء ســنــوور  كـــةركـــوكء ن

بةردةوامن.  

«سةردانةكة لةذَير 

فشارى ئةمريكادا بووة»
ثرَيس  ئةسؤشيةيتد  ئاذانسى 
ديكةى  هةوَلَيكى  بة  سةردانةكة 
ضارةسةركردنى  بــؤ  ئةمريكا 
ـــراق ثــَيــش  ـــَي ــى ع ــان ــشــةك ــَي ك
ئةمريكا  ـــةواوى  ت كــشــانــةوةى 
لة  بةرثرسيارانة»  «جَيهَيشتنَيكى 
قةَلةمدةدات. (ئةى.ثى) دةنووسَيت، 
يةكَيكى  ماليكى  ســةردانــةكــةى 
بؤ  ئةمريكا  هةوَلةكانى  لة  ديكةية 
كَيشانةى  ئةو  ضارةسةركردنى 
دةخةنة  ــراق  عــَي ئاسايشى  كــة 
ماليكى  وةك  ضونكة  مةترسييةوة، 
كَيشةكانى  واشنتؤن  «لة  دةَلَيت: 
لة  يةكَيك  وةك  سنوور  نــةوتء 
باسكراوة  كَيشانة  ئةو  طةورةترين 
وآلتةكةى».  لةسةر  مةترسيية  كة 
ئــةمــةش لــةطــةأل ســةردانــةكــةى 
ـــرى  وةزي طةيتسى  ــــةرت  رؤب
بةرطرى ئةمريكا بؤالى هةريةك لة 
ماليكىء بارزانى روونتردةبَيتةوة، 
بةرثرسة  لة  هةندَيك  هةرضةندة 
رةتدةكةنةوةو  ئةوة  عَيراقييةكان 
عَيراقييانة  خواستَيكى  ثَييانواية 
هةية بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكان، 
ثةرلةمانتارى  ئةديب،  عةلى  وةك 
لةذَير  «سةردانةكة  دةَلَيت:  شيعة 
بةَلكو  نةبووة،  ئةمريكا  فشارى 
ضارةسةركردنى  هيواى  ئيرادةو 
كَيشةكان وايكردووة ماليكى بضَيتة 
لة  دواتــرو  (ئةى.ثى)  سلَيمانى». 
رووداوة  راثؤرتةكةيدا  بةشَيكى 
بآلودةكاتةوة  عَيراق  هاوكاتةكانى 
بة  كةس  شةش  كوذرانى  وةك 
بؤمبى ضَينراو لة بةغداو باشوورى 

عَيراق. 
يةكَيك  هــيــض  ــدة  ــةن ــةرض ه
نةنراوة  سةرنج  جَيى  هةنطاوَيكى 
لةوةى  جطة  كؤبوونةوةيةدا  لةم 
بارزانى)  (ماليكىء  ال  هةردوو  كة 
لة  ئيجابى  بة  كؤبوونةوةيةكةيان 
طفتوطؤى  ثةيمانى  قةَلةمداوةو 
ضارةسةركردنى  بؤ  زياتريانداوة 
كَيشةكان، ئاكامى كؤبوونةوةكةش 
لة  كؤميتةيةك  دروستكردنى  تةنيا 
ضةند نوَينةرَيك بؤ ضارةسةركردنى 
كَيشةكانء ثةيمانَيكى بارزانى بوو 
بؤ «ناردنى نوَينةرى باآل بؤ بةغدا» 
طفتوطؤى  كؤبوونةوةو  لةإَيى  تا 
هةَلواسراوةكان  كَيشة  زياترةوة 
ضارةسةربكةنء ثرؤسةى سياسى 
ضةندين  بةرةوثَيشبةرن،  عَيراق 
كوردستانيش  عَيراقء  بةرثرسى 
بة  كؤبوونةوةكةيان  ــةردانء  س
ئيرادةى  بؤ  بــاش  ئاماذةيةكى 
لة  كَيشةكان  ضارةسةركردنى 
قةَلةمداوة، هةرضةندة هةندَيكيان بة 
سةردانَيكى ناضاريى دةزانن بةهؤى 

فشارى زؤرى واشنتؤنةوة. 

 

«كَيشةكانى نَيوان 

هةرَيمء ناوةند بوونةتة 

كَيشةى شةخسيى نَيوان 

سةرؤكةكان»
نيويؤرك تايمز لة راثؤرتَيكى 
ملمالنَيكانى  بــة  هــةمــةإةنــط 
كَيشة  ــة  ل ــاس  ب ــراق،  ــَي ع ــاو  ن
هةنووكةكةييةكانى عَيراق دةكاتء 
طرنطةكةى  سةردانة  لةنَيوياندا 
ماليكى بؤ هةرَيم، نيويؤرك تايمز 
دةنووسَيت دواى ئةوةى نزيكةى 
لةنَيوان  طفتوطؤيةك  هيض  ساَلَيك 
رووينةداو  بارزانيدا  ماليكىء 
سياسييةكان  ملمالنآ  كَيشةء 
ثَيرآ  شةخسيى،  كَيشةى  بوونة 
بــارزانــى  ماليكىء  دوكـــان  لــة 
لة  تايمز  نيويؤرك  كؤبوونةوة. 
كؤبوونةوةكةوة  ئةنجامى  بارةى 
دةنووسَيت، لةدواى كؤبوونةوةكة 
بؤ  ثَيكدةهَينرَيت  ليذنةيةك 
كَيشةكانى  لةطةأل  مامةَلةكردن 
كَيشةى  وةك  هــةردووال،  نَيوان 
لةنَيوان  دةسةآلت  دابةشكردنى 
دابةشكردنى  هةرَيمء  ناوةندو 
سةروةتى عَيراقء ياساى نةوتء 

طاز.
لة  تايمزيش  نيويؤرك  دواتر 
لةوةى  درَيذتردا  ثةرةطرافَيكى 
ئةسؤشيةيتد  هةواَلى  ئاذانسى 
هةستيارى  لةكاتى  باس  ثرَيس 
ــة دةكـــات،  ــةوةي ــوون ــةم كــؤب ئ
هاوكات  كؤبوونةوةكة  ضونكة 
باشوورو  لة  نائاراميى  بة  بوو 
تةقينةوةيةك  ضةند  روودانــى 
بةغدا،  ئةنبارو  ثارَيزطاكانى  لة 
ضةند  هــةر  ــةوةى  ل جطة  ئةمة 
رووداوَيكى  لة  ثَيشترو  رؤذَيك 
كةمشَيوةدا سآ هاوآلتى ئةمريكى 
ئَيرانء  عَيراق-  لةسةر سنوورى 
ئَيرانةوة  ثاسدارانى  لةاليةن 

دةستطيركران. 

«سةردانةكةى ماليكى 

بةشَيكة لة بانطةشةى 

هةَلبذاردن»
شينخواى  هةواَلى  ئاذانسى 
ضةندين  بةهةمانشَيوةى  ضينى 
ميدياى  لــة  ديكة  ــةى  ــام رؤذن
ماليكى  سةردانةكةى  جيهان، 
ئةمريكا  فشارى  بة  هةرَيم  بؤ 
كَيشةكان  ضارةسةركردنى  بؤ 
دةزانــَيــت، لــة راثــؤرتــةكــةيــدا 
ئاكامةكانى  سةردانةكةء  لةسةر 
سةردانةكةيدا  لة  دةنووسَيت، 
مــالــيــكــى تــةئــكــيــدى لــةســةر 
كَيشةكان  ضــارةســةركــردنــى 
بــةثــَيــى دةســـتـــوورى عــَيــراق 
كردةوة، بة جؤرَيك ماليكى وتى: 

«كؤبوونةوةكةمان ثؤزةتيظ بوو، 
لةسةر  رازيبووين  هـــةردووال 
عَيراقء  خاكى  يةكثارضةيى 
سيستمى فيدراَلى»، دواتر ماليكى 
ثراكتيكييةوة  هةنطاوى  بارةى  لة 
«رازيبووين  دةَلَيت:  ــتء  دةدوَي
ميكانيزمَيكى  دؤزينةوةى  لةسةر 
لةسةر  بةردةوامبوون  بؤ  تازة 
ضارةسةركردنى  طفتوطؤكانء 

كَيشةكان». 
لة  بــاس  ئاذانسةكة  ــر  دوات
رةطى كَيشةكان دةكات كة خؤى 
ناوضةجَيناكؤكةكان  كَيشةى  لة 
دةبينَيتةوة،  كةركوك  بةتايبةت 
دواى  ــت،  ــووســَي دةن شينخوا 
دةركردنى دةستوورى هةرَيميش 
ناوةندو  لةنَيوان  كَيشانة  ئةم 
هةرَيمدا توندتربوون، بة جؤرَيك 
بةرثرسانى ئةمريكا ضةند جارَيك 

عَيراقيةكانيان ئاطاداركردووةتةوة 
ثَيكدادان  روودانــى  مةترسى  لة 
لةنَيوان هَيزةكانى سوثاى عَيراقء 
لةو  ثَيشمةرطةدا  هَيزةكانى 
رؤبةرت  سةردانةكةى  ناوضانة، 
ئاطاداركردنةوةيةكى  طةيتسيش 
لةو  بوو  اليةنةكان  طشت  ديكةى 
لة  طةيتس  ملمالنَييانة،  جــؤرة 
سةردانةكةيدا دةَلَيت: «دةخوازين 
طازو  نةوتء  ياساى  كَيشةكانى 
ناوضةجَيناكؤكةكان ضارةسةربَيت 
عَيراقييةكاندا».  ثَيكهاتة  لةنَيوان 
شينخوا  راثؤرتةكةيدا  كؤتايى  لة 
ئةم  ثَييانواية  «ضاودَيران  دةَلَيت: 
ئامانجَيكى  ماليكى  سةردانةى 
ــة كة  ــةوةي ــشــت ــة ث ــةى ل ــك دي
بؤ  بانطةشةكردنيةتى  ئةويش 
هةَلبذاردنةكةى كانوونى دووةمى 

.(٢٠١٠)
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سةردانةكةى ماليكى تةنيا فشارى ئةمريكاية

نامةيةك بؤ خةَلكى كوردستان

هيَمن عةلى قادر

جــــــــةدةلء  دواى 
لةطةأل  زؤر  ماندووبوونَيكى 
(هةولَير)،  رؤذنامةى  ستافى 
ئامادة  زؤرةوة  ئةسةفَيكى  بة 
روونكردنةوةيةم  ئةم  نةبوون، 
بؤية  بــآلوبــكــةنــةوة،  بــؤ 
بؤ  ــرم  ــَي ــن ــي ب نـــاضـــاربـــووم 
ئازيز،  رؤذنامة)ى  (رؤذنامةى 
خؤمان  ثةرؤشى  هةقيقةتى  تا 
خةَلكى  بة  مةسةلةية  ئةم  بؤ 

بطةيةنين. كوردستان 
زؤرن،  قةَلةمةكان  خاوةن 

هةر  وةك  نووسينيش  ثِرؤسةى  درةختةكان،  طةآلى  ئةوةندةى 
ئازاديية  بازاِرى  زةناى  هةراو  ئةم  رةحمى  بةر  ديكة  ثِرؤسةيةكى 
بؤضووندا،  لة  هةر  نةك  تَيكةَلى  زؤرجار  كة  رادةيةك  بة  كةوتووة، 
تَيكةَلكردنى  لَيكضوونء  روودةدات،  ناوةكانيشدا  خودى  لة  بةَلكو 
مرؤظى  كة  مةترسيدار  ئةوةندة  ئاستَيكى  دةطاتة  زؤرجار  ناوةكان، 

خوَينةر هةقيقةتى خاوةن قةَلةمةكانى لَي تَيكةَلوثَيكةأل دةبَيت.
لة ذمارةى (٥٨٣)ى بةروارى ٢٠٠٩/٧/٢٢ رؤذنامةى (هةولَير)دا 
(نةوشيروان  بةِرَيز  لةسةر  بابةتَيك  عةلى)يةوة  (هَيمن  ناوى  بة 
لةاليةن  (٢٧)نامةم  من  رؤذ  هةمان  هةر  بآلوكرايةوة،  مستةفا) 
هةندَيك  هات،  بؤ  غةريبةوة  ذمارةى  هةندَيك  برادةرانء  دؤستء 
دةستخؤشىء هةندَيك طلةيىء طازةندة بوون، زؤرجاريش طلةييةكان 

دةطةيشتة ئاستى مةحكومكردنم. 
ئةو  هةموو  دةنــاســن،  من  قةَلةمى  كة  ــةوة  ــةوان ئ لــةاليــةن 
ئازادن  ئةوان  دةزانم.  ئازيزانم  دؤستء  هةقى  بة  بيروبؤضوونانة 
ضؤن بيردةكةنةوة، هاوكات رؤذةكانى دواتريش ئةو نووسةرة هةر 
بة ناوى (هَيمن عةلى)يةوة ضةند بابةتَيكى ديكةى بآلوكردةوة لة ذَير 

ناونيشانى جياواز جياوازدا.
قةَلةم  كةى  هةَلدةطرَيتء  قةَلةم  كةى  مرؤظ  نيية  ئةوة  كَيشةكة 
دادةنَيت، كَيشةى طةورةى من وةكو نووسةر ئةوةية ضؤن قةَلةم لة 
خةمى  لة  مرؤظبوون،  خةمى  لة  ذيان،  خةمى  لة  دنيا،  قووَلى  خةمى 
قورسة  كة خةمَيكى  نيشتمان  لة خةمى  ذياندؤستى،  مةفهوومةكانى 
بؤ مرؤظ، لة خةمى طَيِرانةوةى حورمةت بؤ مرؤظ، طَيِرانةوةى بةها 

بؤ مرؤظ بةكاردةهَينين.
هةقيقةتى  دةيخوَينيتةوة،  لَيرةدا  ئــةوةى  ئازيز  خوَينةرى 
رابردووى  رؤذانى  ذيانى  دوورءدرَيذى  مةودايةكى  بيركردنةوةى 
بةو  بةرامبةر  خؤم  بَيبةريبوونى  قادر)  عةلى  (هَيمن  وةك  من  منة، 
نووسراون  مستةفا)  (نةوشيروان  بةِرَيز  لةسةر  كة  بابةتانةى 
رادةطةيةنمء تكا لة براى نووسةر دةكةم لَيرة بة دواوة لةطةأل هةر 

بابةتَيكدا وَينةى خؤى دابةزَينَيت بؤ ضارةسةرى ئةو حاَلةتة. 

لةطةأل رَيزء ثَيزانينم

دَلطرانىء  تووشى  مةسةلةيةدا  لةم  منى  ئةوةى  تَيبينى: 
لة  ناوة  ئةم  كة  دةركةوت  بؤم  ئةوةبوو  تاَلكرد،  نائومَيدييةكى 
هةقيقةتدا وجوودى نةبووةء نيية، تةنيا ناوَيكى وةهمى بووة.
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بةرهةم خاليد

كؤتايي  لــة  ــت  ــرَي ــدةك ــاوةإوان ض
لة  لَيكؤَلَينةوة  دواى  هةفتةيةداء  ئةم 
ئةنجامى  باآل  كؤمسيؤني  سكاآلكان، 
رابطةيةنَيت،  هةَلبذاردنةكان  كؤتايي 
ئةوة لة كاتَيكداية هةريةك لة ليستةكانى 
طؤإان  ضاكسازىء  خزمةتطوزاريء 
ئةطةر  كة  دةكــةن،  ــةوة  ئ بؤ  ئاماذة 
نةكرَيت  ســكــاآلكــانــيــان  رةضــــاوى 
ئةندامَيكى  ــت،  ــَي دةب هةَلوَيستيان 
دةَلَيت:  كؤمسيارانيش  ئةنجومةنى 
تا  هةية  بؤيان  سياسييةكان  ــةوارة  ق
لة راطةياندنى ئةنجامة  ماوةى (٣) رؤذ 

كؤتاييةكان تانة لة ئةنجامةكان بدةن.
 (٢٠٠٩/٧/٢٩) رؤذى  ئةوةى  ثاش 
ســةربــةخــؤى  ـــاآلى  ب كؤمسيؤنى 
بةراييةكانى  ئةنجامة  هةَلبذاردنةكان 
سةرؤكايةتى  ثةرلةمانء  هةَلبذاردنى 
فةرةج  راطةياندء  كوردستانى  هةرَيمى 
كؤمسيؤني   ســةرؤكــي   ــدةرى،  ــةي ح
ئةو  ئاشكرايكرد،  هةَلبذاردنة كان  باآلي  
بوونى  بةهؤى  نينء  كؤتايي  ئةنجامانة 
وَيستطة    (٣٢٤) دة نطة كاني   سكاآلوة 
داهاتوودا  رؤذانى  لة  تؤمارنةكراونء 
كاريان لةسةر دةكرَيتء دواتر ئةنجامى 

كؤتايي رادةطةيةنرَيت.
ئةندامى  عةبدولكةريم،  ــةردار  س
كؤمسيؤن  كؤمسيارانى  ئةنجومةنى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لَيدوانَيكدا  لة 
«كؤمسيؤن سةرقاَلى ثَيداضوونةوةية بةو 
هةَلبذاردنةوة  لةبارةى  كة  سكاآليانةدا 

لَيكؤَلينةوةى  ئةوةش  ئاراستةيكراون، 
ثَيويست  هةندَيكيان  دةوَيتء  ووردى 
دةكات  طةإانةوة  هةذماركردنةوةو  بة 
بؤ وَيستطةكان بؤ ئةوةى زانيارييان بؤ 
زؤر  ذمارةيةكى  بوونى  بةهؤى  بنَيرن 
ثَيويست  «هةندَيكيان  وتيشي:  سكاآلوة. 
بةرامبةريان  توند  رَيوشوَينى  دةكات 
دةنطةكانى  نيية  دوور  وةربطيرَيتء 

ضةند وَيستطةيةك هةَلبوةشَينرَيتةوة».
ــدوانــي بــةرثــرســانء  ــَي  بــةثــَيــى ل
خزمةتطوزاريء  ليستى  بةياننامةكانى 
لة  ــــؤإان  ط ليستى  ــازيء  ــس ــاك ض
هةَلبذاردنةكانى رؤذى (٢٥)ى تةمموزى 
كوردستان  هةرَيمى  لة  كة  ــردوو،  راب
كارى  زؤر  «ذمارةيةكى  بةإَيوةضوو 
ساختةكاريى ئةنجامدراوة» بةتايبةت لة 
هةردوو شارى هةولَيرو دهؤك، ئةوةش 
دةنطدان  ياسايي  ماوةى  ئةوةى  ثاش 
ئةنجامى  درَيذكرايةوةو  كاتذمَيرَيك 
ليستى  بةرذةوةندى  لة  هةَلبذاردنةكةى 

دةسةآلت طؤإي.
رؤذى  ــة  ك بــةيــانــنــامــةيــةكــدا  ــة  ل
ليستى  بآلويكردووةتةوة   (٢٠٠٩/٧/٣٠)
بؤ  ئاماذة  ضاكسازى  خزمةتطوزاريء 
ماوة كة يان  «سةعاتَيك  كة  دةكات،  ئةوة 
بووين  ناضار  ئَيمة   ــردة وة و   ــذك درَي
بة ياننامة ية كى ناإة زايى بآلو بكة ينةوة و  
هة ر  بخةينة إوو.  خروقات  مةترسى 
رَيذة ى  بينيمانء  كة  روويــدا  ئة وة ش 
سة عاتةى  دوو  ية ك  لةو  بةشداربووان 
طةية نراية   (٥٥٪)وة  لة   نيوةإؤدا  ثاش 
(٧٨,٥٪) بة بَى ئة وة ى هيض قة رة باَلغيية ك 

لة  بنكة كاندا بة دى بكرَيت».
وتةبَيذى  سةعيد،  د.شاهؤ  هةروةها 

ليستى طؤإان لة لَيدوانَيكى رؤذنامةوانيدا 
رايطةياند:  هــةَلــبــذاردنــةكــان  دواى 
ساختةكارييةكانى  خروقاتء  «ئةطةرى 
ليستى كوردستانى نةبواية، ئةوا ليستى 
طؤإان لة شاري هةولَيريش سةركةوتنى 
ثارَيزطاى  لة  ضؤن  وةك  بةدةستدةهَينا 
لة  هةَلبذاردنةكةى  ئةنجامى  سلَيمانى 
ثارتى  يةكَيتىء  هاوبةشةكةى  ليستة 

بردةوة».
زؤرَيك  لَيدوانى  ــؤرتء  راث بةثَيى 
رؤذى  لة  هةَلبذاردن  ضاودَيرةكانى  لة 
ثاش  (٣)ى  دواى سةعات  لة  دةنطدانء 
زؤر  رَيذةيةكى  بة  دةسةآلت  نيوةإؤ 
هةردوو  لة  ــردووة  ك ساختةكارييان 
ــةوةش  شــارى هــةولــَيــرو دهـــؤك، ئ
كاريطةريي هةبووة لةسةر ئةنجامةكان، 
تؤإي   رابردوو  ثَينجشةممةى  رؤذى 
راثؤرتي   تة مموز  رَيكخراوي   ئايندةء 
 (٥٨٢٣ ) بة  كة    بــآلوكــردةوة ،  خؤيان 
ثرؤسةكة دا  لة   بة شدارييان  ضاودَير 
كردبوو، لة راثؤرتة كة دا ئاماذة  بة  ئارامي  
لة  دةكاتء  هةَلبذاردن  بة إَيوةضووني  
راثؤرتةكةدا ضةندين كارى ثَيشَيلكاريي 
«كردنةوه ي   لةوانة:  ثَيكراوة،  ئاماذةيان 
ناو  خستنه   له   به ر  ده نگدان  كاغه زي  
پله ء  چاودَيران  له   هه ندَيك  سندوقء 
ليستَيك  بانگه شه ي   بؤ  خؤيان  شوَيني  
ده نگداني   له   جگه   ئه مه   به كارهَيناوه ، 

دووباره  دواي  سه عات (٤)».
كة  رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  لة 
ئوتَيل  لة   (٧/٢٩) رؤذى  ثاشنيوةإؤى 
بةإَيوةضوو  هةولَير  شارى  شيراتؤنى 
ســةربــةخــؤى  ـــاآلى  ب كؤمسيؤنى 
بةراييةكانى  ئةنجامة  هةَلبذاردنةكان 
سةرؤكايةتى  ثةرلةمانء  هةَلبذاردنى 
(٢٥)ى  رؤذى  كة  راطةياند،  هةرَيميان 
ثَييةش   بةو  بةإَيوةضوو،  مانطة  ئةم 
(٥٧,٣٤٪)ء  كــوردســتــانــي  ليستى 
ليستى  (٢٣,٧٥٪)ء  طــؤإان  ليستى 
(١٢,٨٪)ء  ضاكسازي  خزمةتطوزاريء 
(١,٤٥٪)ى  ئيسالميي  بزووتنةوةى 
لة  دةستهَيناوةء  بة  دةنطةكانيان 
هةرَيميش  سةرؤكايةتى  هةَلبذاردنى 
د.كةمال  (٦٩,٥٧٪)ء  بارزانى  مةسعود 
بة  دةنطةكانيان  (٢٥,٣٢٪)ي  ميراودةلي 
سكاآلوة  بوونى  هؤى  بة  دةستهَيناوةء 
سندوق   (٣٢٤) دةنطةكانى  لةسةريان 
ئه نجومه ني   ئه ندامَيكي   ــراون  ــي راط
ــه خــؤي   ســه رب ـــاآلي   ب كؤمسيؤني  
ده كات،  به وه   ئاماژه   هةَلبژاردنه كانيش 
سه رقاَلي   كؤمسيؤن  له  ئَيستادا  كه  
كه   سكاآليانه يه   ئه و  تاووتوَيكردني  
له اليه ن ليست و قه واره  سياسييه كانه وه  

بؤيان چووه .
ئه ندامي   عه بدولكه ريم،  ــه ردار  س
بـــاآلي   كؤمسيؤني   ئــه نــجــومــه نــي  
رايگه ياند:  هةَلبژاردنه كان  سه ربه خؤي  
سه رقاَلي   باآل  كؤمسيؤني   ئَيستادا  له  
تاووتوَيكردني   چاوپَيداخشاندنه وه و 
سياسييةكانةء  قـــةوارة  ســكــاآلي 
ئاماذةى بؤ ئةوةشكرد، لةوانةية لة (٣) 
بتوانن ئةنجامى كؤتايي  ئايندةدا  رؤذى 

رابطةيةنن.
ـــؤإانء  ط ليستى  ــة  ل هــةريــةك 
ــازى  ــس ــاك ـــوزارىء ض ـــط ـــةت ـــزم خ
رايانطةياندووة، كة ضاوةإوانى ئةنجامى 
هةَلوَيستى  كاتة  ئةو  دةكةنء  كؤتايي 
خؤيان رادةطةيةنن لةسةر ئةنجامةكان، 
كؤمسيارانيش  ئةنجومةنى  ئةندامةكةى 
ئةنجامى  راطةياندنى  دواى  «لة  دةَلَيت: 
كؤتايي قةوارة سياسييةكان بؤيان هةية 
لة ماوةى (٣) رؤذدا تانة لة ئةنجامةكان 
دادوةريى  دةستةى  ئةوكاتةش  بطرنء 
دةكــؤَلــَيــتــةوةو  تانةية  ــةو  ل تايبةت 

بةدواداضوونى بؤ دةكات».

لة ضةند رؤذى ئايندةدا ئةنجامى كؤتايي رادةطةيةنرَيت

قةوارة سياسييةكان دةتوانن 
تانة لة ئةنجامى كؤتايي بدةن

كوردستان سَيوكانى، سةرؤكى ليستى يةكطرتوو 
ثةرلةمانى  سلَيمانى:  ثارَيزطاى  ئةنجوومةنى  لة 
بإيارةكانى  دةبَيت،  زيندوو  ثةرلةمانَيكى  ئةمجارة 
سياسييةكانةوة  مةكتةب  لةاليةن  ــةرةوةو  س لة 
داهاتوودا  ثةرلةمانى  لة  ثَيويستة  نابإَينرَيتةوة، 
ئؤثؤزسيؤن بتوانَيت لَيثَيضينةوة بكات لةطةأل هةموو 
باشبن  ضاودَيرَيكى  وةزيرةكاندا،  كاربةدةستانء 
بةسةر حكومةتةوة وا لة حكومةت بكات، كة هةست 
لَيثرسينةوةداية، بتوانن بؤ ئةم ضوار  لةذَير  بكات 

ساَلة خزمةت بة ميللةت بكةن.

ئةنوةر فةرةج سةعدون، سةرؤكى ليستى كؤمةَلي 
ئيسالميي لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى: دةبَيت 
ببينَيتء  بةباشى  خؤى  رؤَلى  ئؤثؤزسيؤن  ئةمجارة 
رةخنةطرَيكى جدى بَيت لة دةسةآلت،  لة كاروبارى 
حكومةت، ضاودَير بَيت بةسةر حكومةتةوةء هةموو 
وةالنَين،  خؤيان  تايبةتييةكانى  بةرذةوةنديية 
بةردةوام حكومةتء دةسةآلت بخاتة ذَير ضاودَيريى 
لة  بَيت  سةرفكردنى  بودجةو  لة  ئاطايان  خؤيةوة، 
وآلتدا، بؤ ئةوةى  لة داهاتوودا ئؤثؤزسيؤن طةورةترو 

ضاالكتر بَيت لة ثةرلةماندا.

كاميل قادر سادق (شَيخ كاميل)، ئةندامى 
من  بإواى  بة  سلَيمانى:  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
ئةكتيظ  ثةرلةمانَيكى  داهاتوو  ثةرلةمانى 
ئؤثؤزسيؤن  بــةرةى  ئــةوةى  بةهؤى  دةبَيت، 
ثةرلةمانتاران  دةبَيت  خةَلكة،  خةمخؤرى 
زياتر  كَيشانة  ئةو  داهاتوودا  ثةرلةمانى  لة 
لةسةر  بوون  رةخنة  ثَيشتر  كة  بورووذَينن، 
ثةرلةمان، بتوانن زياتر ثةرةى ثَيبدةنء زياتر 

بةرطرى لة خةمةكانى خةَلك بكةن.

كاوة عةبدوَلآل، سةرؤكى ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
داهاتووى  ثةرلةمانى  من  بــإواى  بة  سلَيمانى: 
دةبَيت  ئؤثؤزسيؤنةوة،  بوونى  بةهؤى  كوردستان 
ئةوةى  لةبةر  ياساكان،  بؤ  دابنَيت  ئةولةويةت 
ثةرلةمانى رابردوو نةيتوانيوة ثةرلةمانَيكى ضاالك 
بَيت، هةموو ئةو ثإؤذة ياسايانةى كة دةرضوون بة 
ميزاجى هةردوو حيزبى دةسةآلتدار بوون، لةبةر 
ياسايانةى  ئةوة دةبَيت ئؤثؤزسيؤن هةوَلبدات ئةو 
ثةيوةندى بةذيانء طوزةرانى خةَلكةوة هةية زياتر 

داكؤكى لَيبكاتء بيخاتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.

ثَيت باشة ئؤثؤزسيؤن 
ضؤن مامةَلة لةطةأل دةسةآلتدا بكات؟

ئامادةكردنى: شكار موعتةسةم، سؤكار عةبدولَآل

ئةندامى  عةبدوإلةحمان،  عةبدولقادر  سؤز 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى: ئةو ئةركانةى دةكةوَيتة 
داهاتووى  ثةرلةمانى  بؤ  ئؤثؤزسيؤن  شانى  سةر 
كوردستان، طرنطترينيان ضاودَيريكردنى دةسةآلتة، ئةو 
ئةو  تاكو  ثةرلةمانةوة  لةاليةن  دةدرَيت  كة  بإيارانةى 
كاتةى كة جَيبةجَي دةكرَيت لةذَير ضاودَيرييةكى ورددا 
بةرذةوةنديى  لة  كة  بإيارانةى  ئةو  تايبةت  بة  بَيت، 
زؤرينةى خةَلكة، ئةو ياسايانةى كة لةثةرلةمان بإيارى 
لةسةر دةدرَيت لةمةودوا بة ورديى تاوتوآ بكرَيت طةر 
لة بةرذةوةنديى زؤرينةى جةماوةر نةبوو نةهَيَلن وا بة 

ئاسانى تَيبثةإَينرَيت.

ئةم طؤشةية بةردةوام راى هاوآلتييان بآلودةكاتةوة، 
دةتوانن لةإَيى ئيمةيَلي

( hewal.rozhnama@gmail.com) بةشداريبكةن
تَيبينى: بؤ بآلوكردنةوةى بؤضوونةكانتان ئةم خاآلنة 

رةضاو بكة: ١. وَينةيةكى كةسى خؤت. ٢. نووسينةكةت لة 
(٥٠-٦٠) وشة بَيت.٣. وةآلمى ئةو ثرسيارةى ئَيمةبَيت كة 

دةيخةينةإوو. فؤتؤ: هيوا جةمال كؤتاييةكان سةرةتاى دةستثَيكردنن  



واتة دةبــَيــتــةوة، ـــارة دووب ريشةيى 
راثرسييةكةى هةَلبذاردنةكةء لةهةردوو
ــبــذاردنــى لــةهــةَل (٢٠٠٥)ء  ــى ــاَل س
عَيراقيشدا (١٤)ثارَيزطاكةى ئةنجومةنى
هةمان ئةنجامدرا، (٢٠٠٩/١/٣١)دا لة كة

دووبارةبووةتةوة. كَيشة

هةَلبذاردن: بانطةشةى دووةم/
بانطةشةى دةســتــثــَيــكــردنــى  .١
دياريكراوى لــةوادةى بةر هةَلبذاردن
ـــةوارةى هــةنــدَيــك ق ــةن ــةالي ــؤى ل خ
كــؤإو بةستنى ــة  ب ض سياسييةوة 
ئاإمء بةبآلوكردنةوةى ض كؤبوونةوة،

لةبآلوكراوةكانياندا. لؤطؤكانيان
بؤ دةسةآلت ثؤستء بةكارهَينانى .٢

هةَلبذاردن. بانطةشةى
طوشارخستنة ــطء دةن كإينى  .٣
طؤإينى بةمةبةستى دةنطدةران سةر

دةنطدانيان. ئاإاستةى
فــةرمــانــطــةو ــنــانــى بــةكــارهــَي  .٤
هةَلبذاردن بانطةشةى بؤ بيناحكومييةكان
هةندَيك فلَيكسى ثؤستةرء (هةَلواسينى
حكومييةوة). بةبينايةى سياسي قةوارة

تايبةت دةنطدانى  رؤذى أ/ سَييةم– 
:(٢٠٠٩/٧/٢٣)

ــاوى ن ـــةوةى ـــوون ـــارةب دووب  .١
ناوى ليستى لة تايبةت دةنطدةرانى

دةنطدةراندا.
لةسةر هةإةشة طوشارء بوونى .٢
طؤإينى بةمةبةستى دةنـــطـــدةران

دةنطدانيان. ئاإاستةى
ذمارةيةك نــاوى نةهاتنةوةى  .٣
ثَيشمةرطةو ثؤليسء  لةهَيزةكانى 

ئاسايش.
حكوميى بــةرثــرســي  ــى ــوون ب  .٤
بةبآ دةنطداندا، ناوةندى لةهةندَيك

هةبَيت. ناوةندةدا لةو ناوى ئةوةى

دةنطدانى رؤذى ب/ – سَييةم
:(٢٠٠٩/٧/٢٥) طشتيى

سةربةخؤى تـــؤإى  وةك ئَيمة
ضةند لةبةر هةَلبذاردن، ضاودَيرانى
تةنيا خوديى بابةتىء هؤكارَيكى
هــةولــَيــرو ــاى ــزط ــارَي لـــةهـــةردوو ث
لة ئةنجامدا، ضاودَيريمان سلَيمانيدا
خستة خؤشمان قورسايى كاتَيكدا
ثَييةى بةو سلَيمانى ثارَيزطاى سةر
هةَلبذاردن كَيبإكَيى بةهَيزترين كة
لةكؤى بؤية دةبَيت، ثارَيزطايةدا لةم
(٨٧٧) هةمانبوو (٩٠٢)ضاودَيرةى  ئةو
ثارَيزطاى لةضوارضَيوةى  ضاودَيرمان 
(٢٥)ضاودَيرمان تةنيا بوونء سلَيمانيدا
كة هــةبــووة هةولَيردا لةثارَيزطاى
وَيستطةكانى لةناو هةموويان ئةوانيش

بوون. هةولَيردا شارى
بةطشتى ضاودَيريى فؤإمةكانى
سلَيماني ثــارَيــزطــاى ثَيماندةَلَين،
كة نةبووة تَيدا ئةوتؤى ثَيشَيلكارييةكى
هةَلبذاردنةكان، ئةنجامى سةر كاربكاتة
حاَلةتى زياتر روويداوة ئةوةى بةَلكو
بووبَيتة ــةوةى ل بــآلوبــووة ــةرشء  ث
ئةو بةثَيى بةآلم ئاإاستةكرابَيت، دياردةو
هةولَيرةوة لةفؤإمةكانى زانيارييانةى
كة دةكةن بةوة ئاماذة بؤمانطةإاوةتةوة
دياردةئاسا ء رَيكخراو ثَيشَيلكارييةكان
لة بؤية بآلو، ثةرشء حاَلةتى نةك بوون،
بةرضاوى هةبووة ئاكامدا كاريطةرييةكى

هةَلبذاردنةكان. ئةنجامى كؤى لةسةر
   

سلَيمانى ثارَيزطاى -

فؤإمانةى ئةو طشتيى بةشَيوةيةكى
ثارَيزطاى ــرةكــةى ضــاودَي ـــة(٨٨٧)  ل
ئةم بةدةستمانطةيشتوون سلَيمانييةوة

طرتووة: لةخؤ ثَيشَيلكارييانةى
بــةزيــادكــردنء ـــةدان ـــط رَي  .١
دةنطدةرانةى ئةو ناوى (ئيزافةكردن)ى
نيية، دةنــطــدةرانــدا  لةليستى ناويان 
فؤإمى بةكارهَينانى لةرَيطةى ئةويش
بؤ رَيطةى ئةمةش كة (١١١)ةوة، ذمارة
بةشَيك دةنطدانى دووبارةبوونةوةى

خؤشكرد. لةدةنطدةران
ءردبينى ئةو كؤمسيؤن بؤية ثَيويستة
ناوى بةزيادكردنى كة بكات سندوقانة
ءردبينى دةنطى تَيدا دراوةو دةنطدةران
بةزيادكردنى كة بكات  نــاوانــة ئــةو 
دَلنيابوون بؤ دةنطيانداوة، ناوةكانيان

نةداوة. دووجار دةنطيان كة لةوةى
(١١١) فؤإمى  بةكارهَينانى  .٣
ضـــاودَيـــران الى زؤرى طــومــانــى
بؤ هةية ئةطةر بةوثَييةى دروستكرد،
كة طؤإانكارييانةى ئةو ئةنجامنةدانى
دةنطدةران بؤ فؤإمةى ئةو بةهؤيةوة
طواستنةوةى لة بةتايبةت ثإكراوةتةوة،
ناوةندَيكى بؤ لةناوةندَيكةوة دةنطدةران
لةو دةنطدةر ناوى نةهاتنةوةى ديكةو
طوَيزراوةتةوةء بؤى  كة ناوةندةى
لةناوةندة (١١١) فؤإمى بةكارهَينانى
دةنطدةر هةمان ناوى مانةوةى نوَيكةو
ئةمةش كة ثَيشوويدا، نــاوةنــدى لة 
دةنطدةرانة ئةو دةنطدانى ــارة دووب

دةطةيةنَيت.
ءردبينى كؤمسيؤن ثَيويستة بؤية
فؤإمى دةنطدانى كة بكات سندوقانة ئةو
ناوانةدا لةو ءردبينى تَيدايةو (١١١)ةى
بؤ دةنطيانداوة فؤإمة كةبةو بكات
دةنطيان كةدووجار لةوةى دَلنيابوون

نةداوة.
ضاودَيرانى شارةزايى كةميى .٤
مةدةنىء كؤمةَلى رَيكخراوةكانى
بةتايبةت سياسييةكان، قةوارة نوَينةرى
ئةركةكانى مافء نةزانينى  لــةإووى
دةستوةردانة بؤ هــةوَلــدان  خؤيانء
ئةركةكانى ثإؤسةكةو كاروبارةكانى
ئةمةش كؤمسيؤن، فةرمانبةرانى
بؤ ــر ءردت زياترو مةشقى ــات ءادةك
كؤمةَلى رَيكخراوةكانى ضاودَيرانى

سياسييةكان قةوارة نوَينةرى مةدةنىء
بَيت. ثَيويست

هةولَير ثارَيزطاى -

ضاودَيرةكانمان ثَيشَيلكارييانةى ئةو
شارى لةناو ناوةندةى (٢٥)وَيستطةو لةو
لةم خؤيان تؤماريانكردوون، هةولَيردا

دةبيننةوة: خوارةوةدا خاآلنةى
ليستى ــؤ ب بــانــطــةشــةكــردن  -١
(٣٠)مــةتــرو لـــةدوورى كوردستانى
دةنطدانى لةرؤذى كةمتريش هةندَيكجار

طشتيدا. تايبةتء
بؤ خةَلك ــةذوورةوةى ــن ــات ه  -٢
نيشانةى هَيماو بة ناوةندةكان ناو
كانديدى وَينةى كوردستانىء ليستى

سةرؤكايةتييانةوة.
ســوإانــةوةى نـــاوةوةو هاتنة   -٣
ســةربــازيــىء حيزبىء بــةرثــرســي
ثؤليسةكانى موختارو ئاسايشء
بةضةكةوة دةنطدان بنكةى ــةردةم ب
مافى ئةوةى بةبآ ناوةندةكان ناو بؤ

هةبَيت. دةنطدانيان
ليستى ثــؤســتــةرى ــى ــوون ب  -٤
كــانــديــدى ــةى ــن ــىء وَي ــان ــوردســت ك
هةندَيك بةديوارى سةرؤكايةتييةكةيان 

دةنطدانةوة. لةناوةندةكانى
كةسانةى ــةو ئ بــؤ ــدان ــط دةن  -٥
اليــةن لــة نيية كــةخــوَيــنــدةواريــيــان
طةإانةوةو بةبآ وَيستطة بةإَيوةبةرى
دةنطدةرةكة لةخودى ثرسياركردن
ثلةيةكى بةكةسانى رَيطةنةدان خؤىء

بدةن. بؤ دةنطى كة دةنطدةر
هةندَيك ــةذوورةوةى ــن ــات ه  -٧
دةيان لةطةأل سةربازيى بةرثرسي
لةدواى ثشكنين بةبآ ضةكدار كةسى
ناوةندى ئَيوارةوة بؤ ناو (٦)ى كاتذمَير
دةنطيان ثَيشتر هةموويان كة دةنطدان

دابوو.
لة دةنطدةران لة هةإةشةكردن -٨
بةردةم لةثاسةوانةكانى هةندَيك اليةن
(٦)ى كاتذمَير لةدواى ناوةندةكانةوة

كوردستانى. بةقازانجى ليستى ئَيوارة
هةندَيك ئاشكراى بانطةشةكردنى -٩
بةإَيوةبةرى ناوةندء رَيكخةرانى لة

ليستى كوردستانى. وَيستطةكان بؤ
اليةن لة ــارة دووب دةنطدانى   -١٠
كوردستانى بةليستى  سةر  كةسانى
بةرثرسي ناوةندو رَيكخةرى بةثاَلثشتى
ــدى ــاوةن ن هــةنــدَيــك ــاو ــةن ل حيزبى 

دةنطداندا.
موختارى هةندَيك سوإانةوةى -١١

بةبآ وَيستطةكاندا  بةسةر ــةإةك  ط
طؤإينى ئامانجى بة  كؤمسيؤن باجى
ليستى بةقازانجى دةنطدةر  ئاإاستةى

كوردستانى.
كارمةندانى لة هةإةشةكردن -١٢
بةو كةسانة رَيطة كة كؤمسيؤن بةوةى
بَينة بؤئةوةى نيية،  ناويان  كة بدةن

ذوورةوة.
كةسانى ذوورةوةى  هاتنة  -١٣
جياكردنةوةى لةكاتى نــاإةســمــى
ماوةيةك بؤ مانةوةيان  دةنطةكانداو 

وَيستطةدا. لةهةندَيك
ئةوانةى ــاوى ن زيادكردنى  -١٤
ثَيشتر لةشوَينةكانياندا ديكة كةسانى
بتوانن بؤئةوةى كردبوو، ئيمزايان

بدةن. دةنط
راثؤرتةى ئةم بَلَيين، مــاوةتــةوة
(٩٠٢) بةو ثشتى سةرةتاييةو بةردةستت
لةضاودَيرةكانمانةوة كة بةستووة فؤإمة
لة فؤإمَيكى هةر طةإَينراونةتةوةو 
(٦٥)ثرسياريان كة ثَيكهاتووة (٥)ثةإة
بؤ كردبوو ئامادةمان لةخؤطرتووةو
لةماوةى هةروةها ضاودَيرةكانمان،
ئةنجامى بةدوورودرَيذيى داهاتوودا
ديكةدا لةراثؤرتَيكى ثرسيارانة ئةو

بآلودةكةينةوة.
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هةلَبذاردن:  تؤأى سةربةخؤى ضاودَيرانى سةرةتايى،  راثؤرتى

ثرؤسةكة خاويَنى سةبارةت بة هةبوو ئامادةكــــراوى راى ثَيشوةختء كؤمسيؤن سةرؤكي

شارى هةولَيردا لةناو ناوةندةى وَيستطةو  (٢٥) لةو ضاودَيرةكانمان ثَيشَيلكارييانةى ئةو
دةبيننةوة: خوارةوةدا خاآلنةى لةم خؤيان تؤماريانكردوون،

ثؤليسةكانى موختارو ئاسايشء سةربازيىء حيزبىء بةرثرسي سوإانةوةى ناوةوةو هاتنة *
دةنطدانيان مافى ئةوةى بةبآ ناوةندةكان ناو بؤ بةضةكةوة دةنطدان بنكةى بةردةم

هةبَيت.
وَيستطةوة بةإَيوةبةرى اليةن لة  نيية خوَيندةوارييان كة  كةسانةى ئةو بؤ دةنطدان  *
ثلةيةكى بةكةسانى رَيطةنةدان خؤىء دةنطدةرةكة لةخودى ثرسياركردن طةإانةوةو بةبآ

بدةن. بؤ كةدةنطى دةنطدةر
بةبآ ضةكدار كةسى دةيان لةطةأل  سةربازيى بةرثرسي هةندَيك هاتنةذوورةوةى *
ثَيشتر هةموويان كة دةنطدان،  ناوةندى ناو  بؤ ئَيوارةوة (٦)ى كاتذمَير لةدواى ثشكنين

دابوو. دةنطيان
ناوةندةكانةوة بةردةم لةثاسةوانةكانى هةندَيك لةاليةن لةدةنطدةران هةإةشةكردن *

كوردستانى. ليستى بةقازانجى ئَيوارة (٦)ى كاتذمَير لةدواى
بؤ بةإَيوةبةرى وَيستطةكان ناوةندء رَيكخةرانى لة هةندَيك ئاشكراى بانطةشةكردنى  *

كوردستانى. ليستى
رَيكخةرى بةثاَلثشتى كوردستانى بةليستى سةر  كةسانى اليةن لة دووبارة دةنطدانى *

دةنطداندا. ناوةندى هةندَيك لةناو حيزبى بةرثرسي ناوةندو
بة كؤمسيؤن، باجى بةبآ وَيستطةكاندا بةسةر طةإةك موختارى هةندَيك سوإانةوةى *

كوردستانى. ليستى بةقازانجى دةنطدةر ئاإاستةى طؤإينى ئامانجى
نيية، ناويان كة بدةن كةسانة بةو رَيطة كة بةوةى كؤمسيؤن كارمةندانى لة هةإةشةكردن *

ذوورةوة. بَينة بؤئةوةى
بؤ مانةوةيان دةنطةكانداو جياكردنةوةى لةكاتى ناإةسمى كةسانى ذوورةوةى هاتنة *

وَيستطةدا. لةهةندَيك ماوةيةك
كردبوو، ئيمزايان ثَيشتر لةشوَينةكانياندا  ديكة كةسانى ئةوانةى  ناوى زيادكردنى *

بدةن. دةنط بتوانن بؤئةوةى

هةولَير ثارَيزطاى لة خروقاتةكان

خةيات عةلى ناصيح فؤتؤ:
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هةَلبذاردنى   ٢٠٠٩/٧/٢٥ رؤذى
كوردستانء هةرَيمى ثةرلةمانى
ئاستى لةسةر هةرَيم سةرؤكايةتيى
سلَيمانىء هةولَيرو ثارَيزطاى هةرسآ
ئاستى كــة ئــةنــجــامــدرا، دهــؤك 
بةرَيذةى تيايدا دةنطدةران بةشداريى

بوو. ٪٧٨
ضاودَيرانى سةربةخؤى تــؤإى
رَيكخراوى لةضوار  كة هةَلبذاردن 
ثَيكهاتووةو سةربةخؤ ناحكومى
راثؤرتةكةدا لةسةرةتاى ناويان
بؤ ــــرى (٩٠٢)ضــــاودَي هــاتــووة،
قؤناغةكةى هةرسآ ضاودَيريكردنى
قؤناغى واتة هةَلبذاردن، ثرؤسةى
دةنطدةرانء تؤمارى نوَيكردنةوةى
هةَلبذاردنء بانطةشةى قؤناغى
طشتى تايبةتء دةنطدانى قؤناغى
ضوارضَيوةيةدا لــةو  ئامادةكرد،
ثَيشَيلكاريى تَيبينىء ضةندين
بةشداربووةكانى بةاليةنة سةبارةت
هةَلبذاردنةكةى ثــرؤســةى نَيو 
تؤماركردووة: خوارةوة بةمشَيوةيةى

سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى /١
هةَلبذاردن

سةربةخؤى بــاآلى كؤمسيؤنى
(كؤمسيؤن) لةعَيراقدا هةَلبذاردنةكان
نَيو طرنطةكانى لــةاليــةنــة يةكَيكة
هةر بةجؤرَيك هةَلبذاردن، ثرؤسةى
دةستة ئــةم لةاليةن كةموكوإييةك 
رةنطدانةوةى بَيطومان هةبَيت ثيشةييةوة
دةبَيت، ثرؤسةكةوة كؤى بةسةر خراثى
ضةند ئةم دةزانين بةثَيويستى بؤية
ئاستى لةبارةى  ثَيشنيازانة سةرنجء 
كؤمسيؤنةوة بَياليةنى راثــةإانــدنء 

بخةينةإوو:
مؤبايلةى ذمـــارة  دوو ئــةو  -
بؤ تــةرخــانــيــكــردبــوون كؤمسيؤن 
هاوآلتييان ثةيوةنديطرتنى  ئاسانكردنى 

نةبوون. بةكؤمسيؤنةوة كاراو ضاالك
فةرمانبةرانى شارةزايى كةميى -
ءَيستطةى لةهةندَيك ناوةندو كؤمسيؤن
سةرثةرشتيكردنى لةإووى دةنطداندا
ذماردنى ثإؤسةكةو بةإَيوةضوونى
فؤإمة ــةوةى ــردن ــإك ث ــطــةكــانء دةن
ئةمةش كة كؤمسيؤنةوة، تايبةتةكانى
بؤ ــر ءردت زياترو مةشقى ــات ءادةك
لةناوةندو كؤمسيؤن فةرمانبةرانى

بَيت. ثَيويست دةنطداندا وَيستطةكانى
لة هةندَيك نةبوونى بَياليةن -
بةإَيوةبةرى ناوةندةكانء رَيكخةرانى
طشتيدا دةنطدانى لةرؤذى وَيستطةكان
لةطةأل تَيكةآلوكردنيان دةست بةهؤى 
سياسي قــةوارةى هةندَيك بةرثرسى
لةطةأل ثةيوةندييان ئةوةندةى بةجؤرَيك
نيو هةبووة حيزبييةكاندا بةرثرسة
ئةندامانى بؤ نةطةإاونةتةوة هَيندةش
باآلى كؤمسيؤن، ديارة ئةمةش دةستةى
رةخساندووة لةبارى زةمينةيةكى
لةم ياساشكَينىء ساختةو كارى بؤ
زؤر ناياسايى دةنطدانَيكى رَييةشةوة
هةية كاريطةريى زؤرى كة تؤماركراوة 
بؤ هةَلبذاردنةكان. ئةنجامى لةسةر
نموونةوةكيارمةتيدانءكارئاسانيكردن
بوونى بةبآ ناونووسنةكراو كةسانى بؤ
بنكةو ناو بضنة نوَينةرايةتى باجى
شارى لةناو دةنطدانةوة  وَيستطةكانى 

هةولَيردا.
لةناوى تةواو تةئكيدنةكردنةوةى -
دةنطدانداو لةكاتى دةنطدةر هةندَيك
كةس هةندَيك بةدةنطداني رَيطةدان
لة بنكةو لة ناويان نةبوونى سةربارى

«ناساندن»دا. ليستى
ــك ــدَي ــةن ه طـــواســـتـــنـــةوةى  -
(١٢)ى لةسةعات دةنطدان لةسندوقةكانى
دةنطدانى ثرؤسةى لةكاتَيكدا  شةودا
ــوارةداو ــَي ئ (٦)ى  لةسةعات تايبةت
ئَيوارةدا (٧)ى لةسةعات طشتى دةنطدانى
بةثاساوى ئةمةش كؤتاييهاتووة،
(ئؤتؤمبَيل). طواستنةوة هؤكارى كةميى
ضةندين ئةزموونى كؤمسيؤن لةكاتَيكدا
طةورةترى زؤر هةَلبذاردنى ثرؤسةى
عَيراقدا (١٨)ثارَيزطاى ئاستى لةسةر

دؤالريى (٣٧)مليؤن بودجةيةكى هةيةء
لةبةردةستدابوو. هةَلبذاردنة ئةم بؤ

مةركةزيةتَيك ئينسابيةتء نةبوونى -
رَينماييانةى ئةو بؤ كؤمسيؤنةوة لةاليةن
ناوةندةكاندا بةسةر دةنطداندا لةرؤذى
بةإوونى ئةمةش خوارةوة، دايدةبةزاندة
رَيكخةرى مامةَلةكردنى  لةضؤنَيتى 
بةإَيوةبةرى دةنطدانء ناوةندةكانى
ذمارة فؤإمى لةطةأل  وَيستطةكاندا
سةعات دواى كة رةنطيدايةوة، (١١١)دا
ذمارةى رؤذة ئةو ثاشنيوةإؤى (٣)ى
ناوةندةى هةر زياديانكردو فؤإمانة ئةو

دةكرد. لةطةَلدا مامةَلةى بةجؤرَيك
لةناوى تةواو تةئكيدنةكردنةوةى -
دةنطدانداو لةكاتى دةنطدةر هةندَيك
كةس هةندَيك بةدةنطداني رَيطةدان

بنكةو لة ناويان نةبوونى سةربارى
«ناساندن»دا. لةليستى

بؤ سةعات يةك درَيذكردنةوةى -
بةبآ طشتيدا دةنطدانى لةرؤذى دةنطدان
كؤى واقيعى، مةنتيقىء ثاساوَيكى هيض
كؤمسيؤنى ثاكذيى متمانةو  ثرؤسةكةو

بةدطومانييةوة. ذَير خستة
ئةنجامةكاندا راطةياندنى لــة  -
ثَيشوةختء راى كؤمسيؤن  سةرؤكى
ــارةت ســةب ــوو ــةب ه ئــامــادةكــراوى
ئةمةش بةثاكذيىء خاوَينى ثرؤسةكة كة
ذَير دةخستة كؤمسيؤنى بَياليةنى
لةميانةى قسةكانيان ثرسيارةوة، ضونكة
دانيان رؤذنامةوانييةكةدا كؤنطرة لة
دةنطدان (٣٠٠)سندوقى كة دةنا بةوةدا

ثياضوونةوةوة. ذَير خراونةتة

ثــرؤســةى ــى ــان ــةك ــاغ ــؤن ق  /٢
هةَلبذاردنةكة:

نوَيكردنةوةى قؤناغى  يةكةم/
دةنطدةران: تؤمارى

لة قؤناغة ئةم كةموكووإييةكانى
طشتيدا تايبةتىء دةنطدانى رؤذى
نةهاتنةوةى وةك لةوانةش دةركةوت،
لـــةدةنـــطـــدةرانء ــك ــدَي ــةن ـــاوى ه ن
دةنطدةرانةى ئةو  ناوى نةطواستنةوةى 
بؤ كراوة بؤ (١١١)يــان ذمارة فؤرمى
خانةى دةضَيتة حاَلةتة ئةم نوَيكة. ناوةندة
كؤمسيؤنى جةوهةري كةموكووإييةكى
هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى بــاآلى
جارة ضةندةمين ئةمة ضونكة عَيراقةوة،
ضارةسةركردنَيكى بةبآ  حاَلةتة ئةم

هةلَبذاردن:  تؤأى سةربةخؤى ضاودَيرانى سةرةتايى،  راثؤرتى

ثرؤسةكة خاويَنى سةبارةت بة هةبوو ئامادةكــــراوى راى ثَيشوةختء كؤمسيؤن سةرؤكي
ضاودَيرانى سةربةخؤى تؤإى

لة: ثَيكهاتووة هةَلبذاردن
بؤ كــــوردى ثــةيــمــانــطــةى  -

 KIE هةَلبذاردن-
كؤمةَلى دةستثَيشخةرى -

  CSI مةدةنى–
ــى ــدان ــَي ــةرةث ث ــةرى ــت ــةن س  -

            DHRD مرؤظ- مافى ديموكراسىء
ياسايى هاريكاريى رَيكخراوى -

WOLA – ذنان

ناوةندةكانء رَيكخةرانى لة هةندَيك  نةبوونى بَياليةن *
طشتيدا، دةنطدانى رؤذى لة  وَيستطةكان  بةإَيوةبةرى
هةندَيك بةرثرسى لةطةأل دةستتَيكةآلوكردنيان بةهؤى
ثةيوةندييان ئةوةندةى بةجؤرَيك سياسي، قةوارةى
هَيندةش نيو هةبووة، حيزبييةكاندا بةرثرسة لةطةأل
كؤمسيؤن، باآلى دةستةى ئةندامانى بؤ نةطةإاونةتةوة
بؤ كارى رةخساندووة لةبارى زةمينةيةكى ديارة ئةمةش
ناياسايى دةنطدانَيكى رَييةشةوة لةم ياساشكَينىء ساختةو
زؤرتؤماركراوة،كةكاريطةريىزؤرىهةيةلةسةرئةنجامى

هةَلبذاردنةكان.

رؤذى لة دةنطدان بؤ سةعات يةك درَيذكردنةوةى *
واقيعى مةنتيقىء ثاساوَيكى هيض بةبآ طشتيدا دةنطدانى
ذَير خستة كؤمسيؤنى ثاكذيى متمانةو ثرؤسةكةو كؤى

بةدطومانييةوة.
راى كؤمسيؤن  سةرؤكى ئةنجامةكاندا راطةياندنى لة  -
بةثاكذيىء سةبارةت هةبوو ئامادةكراوى ثَيشوةختء
خاوَينىثرؤسةكة،كةئةمةش بَياليةنى كؤمسيؤنى دةخستة
كؤنطرة لة قسةكانياندا لةميانةى ضونكة ثرسيارةوة، ذَير
(٣٠٠)سندوقى كة دةنا بةوةدا دانيان رؤذنامةوانييةكةدا

ثياضوونةوةوة. ذَير خراونةتة دةنطدان

خةيات عةلى ناصيح فؤتؤ:
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گةرميان* د.سةآلحي

تاکةکاني هةَلبژاردندا،  پرؤسةي  لة
لة گشتي  شَيوةيةکي بــة کــؤمــةأل  ــاو  ن
لة ثإ حاَلةتَيکي لة سايکؤلؤذييةوة باري
حاَلةتةش ئةو  دةژين. دةروونيدا ملمالنَيى 
کة دةرةکييةوة هَيزَيکي هؤي بة لةاليةکةوه
بة تايبةتدا، ئامانجَيکي بةديهَيناني لةپَيناو
ئةوةي بؤ هةوَلداندايه لة شَيوازَيک هةموو
دياريکراو ئاإاستةيةکي بةرةو  ناهؤشيارانة
پاَلنةرَيکي چةند ديكةوة لةاليةکي بيبات،
ئاستي لة جياجياء رةهةندي ــيء دةروون
هةَلسوکةوتي سةر کاردةکةنة هةن، جياوازدا
بؤ رَيخؤشکةرن بةشَيکيان كة تاکةکةکان
اليةنانةي بةو  دةنگدان بإياري بة  گةيشتن
ئامانجةکانياندا بيروبؤچوونء لةگةأل کة
لة رَيگرن ديكةيان بةشَيکي يةکدةگرنةوهء
پةيوةندن ئةوانةش  بإياردان. بة  گةيشتن
وةک مرؤڤةکانةوة، نةستي هةستء بة
ــؤزء س تــاکــةکــةســيء بــةرژةوةنــديــي
زؤر دَلةإاوکآ. ترسء کةسَيتيء کاريگةريي
سؤسيؤلؤذيء بواري لة  هةن توَيژينةوة
پةيوةنديي سةر جةختدةکةنة سايکؤلؤذيدا
ستراکچةري تــاکء ستراکچةري نَيوان
ئةو ناساندني ئامانجي بة کؤمةآليةتي،
دةنگداندةران سةر کاردةکةنة کة اليةنانةي
نمو,نةي لة هةَلبژاردندا، پرؤسةي لة
پةيوةنديي ئــايــن، کؤمةآليةتي، چيني
الدآ، شــارء نَيوان جــيــاوازي خَيَلةکي،
ئاإاستة کؤمةآليةتي، پَيگةياندني  شَيوازي 
لةسةر بيروإايان دةنگدةران، دةرونييةکاني
بةرنامةء ئةجَينداء سياسييةکانء اليةنة
کانديدکراوةکانيان. هةَلسوکةوتي کةسَيتيء
شَلةژانء ــةإاوکــآء دَل تــرسء هةروةها
هةَلبژاردندا، پرؤسةي گرمةي لة هةَلچوون
پرؤسةکةدا اليةني  ــةردوو ه بةسةر باأل
دةنگدةرانء جةماوةري واتا دةکَيشَيت،
ناو بةشداربووةکاني سياسيية اليةنة
جةماوةري تاکةکاني هةرچي پرؤسةکة.
دةژين قورسدا دَلةإاوکَيى ترسء لة خةَلکه،
هةَلبژاردنء دةرئةنجامةکاني بة سةبارةت
دةسةآلتي هاتنةسةر ناديارء پاشةإؤژَيکي
لَيدةکرَيت، مةترسييان کة اليةنانةي ئةو
باري لةباربةرنء  ئاواتةکانيان خــةونء 
دةنگيان بکةنء دژوارتر سةختء ژيانيان
ناعةدالةتيء خؤياندا لةگةأل کپبکرَيتء
گةندةَلي ياساء پَيشَيلکردني نايةکسانيء
بوارةکاني رؤژانةي دياردةي بيکةنة بَيننء
دةنگةکانيان ئةوةي  ترسي لة يان  ژيانيان،
دةنگدانيان ئامانجي فيإؤبچَيتء بــة
اليةنة ديكةوة اليةکةي  لة نةيةتةديء
ئةوةدان دَلةإاوکَيي ترسء لة سياسييةکان
دةنگةکانيان نةداتء پآ متمانةيان خةَلک کة
دةبَيتة زؤرجــار ــةوةش  ئ لةدةستبدةن،
کؤنترؤألء لةدةستداني شَلةژانيانء هؤي
لة الدان ناإةواء شَيوازي بؤ پةنابردنيان
پةنابردنة ديموکراسيء بنةماکاني ياساء
بةتايبةت لة چةواشةکردن، بةر پَيشَيلکاريء
دةسةآلتيان سياسييانةي حيزبة ئةو اليةن
بةدةستةءهةمووشتَيکيانمؤنؤپؤَلکردووةء
پرؤسةکةدا، لة سةرکةوتن بؤ بةکاريدةهَينن
لة جةماوةر مَيشکي کؤنترؤَلکردني  بة چ
ميدياء زةبةندةکاني زؤرء كةناَلة رَيــي
لةإَيي يان حکومييةوه، حيزبيء دامودةزگاي
هةإةشةکردنء دةنگء کإيني بةرتيلدانء

تؤقاندنةوة. جؤراوجؤري ترسء شَيوازي
نيکوالميکاڤيللي(١٤٦٩-١٥٢٧)نووسةري
بة ئاماژة لةبارةي دةسةآلتةوة، (مير) کتَيبي
جياجيا ئامرازي دةروونيء بنةماي کؤمةَلَيک
دةکاتبؤ بةإَيوةبردنءپاراستني دةسةآلتء
بنةمايةکي هةموو لة دوورن کة پَييواية
کةرامةتء دادوةريــيء ئايينيء ئةخالقيء
بةهةر دةسةآلت چونکة مرؤييةوة، ئةرکي 
خؤي بَيتء بةردةوام دةيةوَيت بَيت نرخَيک
گوَيإايةَلي ملکةچء  خةَلکَيش بكاتء  جَيگير
سةرپَيچيکةراني بةرهةَلستکارء نةيارء بن،
ئاسايشي بخاتةوه، دوريان پةراوَيزبکاتء
نةهَيَلَيت. لةإَييدا مةترسي بپارَيزَيتء خؤي
سايکؤلؤذياى کة تايبةتمةندييانةشن ئةو هةر

پَيکدةهَينن. دةسةآلت
ــک ــَي ــةآلت دةس ــوو ــةم ــة ه ــاشــکــراي ئ
سةرؤک بة رؤَلي سةرکردة، پشتدةبةستَيت
گروپ، دةستة، (حيزب، سةرکردايةتي يان

پَيکدَين، کةس کؤمةَلَيک لة کة چين)ةوة خَيأل،
لة دةسةآلتَيک هةر سايکؤلؤذياى بؤية
کةسانَيک کؤمةَلة يان تاکَيک سايکؤلؤذياى
سةرچاوةدةگرَيت. بةإيوةدةبن دةسةآلت کة
سايکؤلؤذياى تايبةتمةندييةکاني زؤرجار
بةرجةستة تاکةکةسَيک لة دةســـةآلت
لة رژَيمة تؤتاليتارييةکاندا وةک هةر دةبَيت.
ــردةوةي ک هةَلسوکةوتء کةسَيتيء لة 
بةديدةکرَيت، ديکتاتؤرةکاندا سةرکردة
ستالينء مؤسولينيء هيتلةرء نمونةي لة
جـــؤرة ســةرکــردانــةش ــةو ــدا. ئ ــةدام س
دروستکرد دةسةآلتيان تةنيا لةإاستييدا
دروستکردني چونکة ــةت،  دةوَل نةک بوو،
لة جــيــاوازة دامودةزگاکاني ـــةتء دةوَل
سايکؤلؤذيايةکي بةپَيي کة دةســةآلت
تَيرکردني لةپَيناو دادةمــةزرَيــتء  تايبةت
ناعةقالنييةکاندا پَيويستيية ء ئارةزوو حةزء
دةهَينَيتةکايةوةء تايبةت دامــودةزگــاي
دةســةآلت لة وا ئــةوةش بةإَيوةيدةبات. 
فيکري، ئابووريء هَيزيکي وةک کة دةکات
ئيداريء دامــودةزگــاي بة ثشتبةستن بة 
توندوتؤَلةوة چاودَيري ئاسايشء پؤليسء
خةَلکداء کؤمةآلني بةسةر بسةپينَيت خؤي
بؤية بگرنةوه، دةوَلةت دامودةزگاي جَيگاي
دةگرَيتةوة، دةوَلةت جَيي دةسةآلت کاتَيک
بــةالوة خــؤي ئاسايشي مــانــةوةء تةنيا 
بة جةماوةر لة ترسيش  دةبَيتء  مةبةست
چاک خؤي چونکة  دايدةگرَيت، تةواوةتي 
لة ئاگاية بة بَيبةشکراوةء جةماوةر دةزانَيت
پَيشَيلکردنيمافءزةوتکردنيئازادييةکانيء
بإةخسَيت بواري بؤ کاتَيکيش جةماوةر هةر
راپةإين دةبَيتةوةء  دةسةآلت رووبةإووي
دةسةآلت گؤإاني هةوَلي بةإپادةکاتء
راستيية ــةو ل چــاک  ـــةآلت دةس دةدات. 
هَيزء کة دةکات  وا ئةوةش هةر تَيدةگاتء 
دةربخات، خؤي پؤليسي سةربازيء تواناي
رَيي لة يان  بَيت نمايشکردنيانةوة لةإَيي  چ
مَيشکء شوشتنةوةي راگةياندنء  دةزگاي
هةإةشةء رَيى لة يان چةواشةکارييةوة،
تا ئةوةي بؤ چاوترساندنيشةوة، تؤقاندنء
لةبةردةميدا رَيگرييةکان کؤسپء بتوانَيت
بکات. مسؤگةر خؤي بةردةواميي نةهَيَلَيتء
کاريگةريي توانا هَيزء خاوةن دةسةآلتي
ناو تاکي هؤشي بيرء بةسةر هةية زاَلي
وةک چونکة کوردةوارييةوة، کؤمةَلگةي
نةريت، خةَلکيعةوامي کوردبإوايبة خاوةن
لة ملکةچي دةبَيتء ئامادةييخؤي هةيةء هَيز
ئةوةش لةوانةية پيشاندةدات. خزمةتکردنيدا
کة کةسَيتي الوازي بَيباوةإيء بگةإَيتةوة بؤ
درَيژ دوورء رابردوويةکي دةر ئةنجامي لة
بَيبةشکردن چةوساندنةوةء ژَيردةستيء لة
دةسةآلتي زاَلبووني بةهؤي ئازادي مافء لة
وايلَيکراوة تا کوردستانةوة. داگيرکةرةکاني
کةملکةچيميکانيزميبةرگريکردنناسراوبة
چَيژوةرگرتنة کة کؤمةآليةتي) (ماسؤشيزمي
دةسةآلتَيکي ستةمکارء گوَيإايةَلي ئازارء لة

کارةساتء ئةو ساديزمي بؤ پاساوهَينانةوة
بةريپَيبگرَيتء نةيتوانيوة کة نةهامةتييةي
سزايةکي وةک يان بکات، رزگار لَي خؤي
هةَلةء بةرامبةر لة  دةيانبينَيت  رةوا
لة کة ئــةوةي کؤمةَلگةکةي. گوناهةکاني
هةر ئاکامي لة باوة، کوردةواريدا کؤمةَلي
(خؤمان دةوترَيت ماَلوَيرانييةک نةهامةتيء
بةفري دةبينَيتء کَيو  (خوا  يان خراپين)
خوا بؤية خؤمانة  (ناپاکي يان تَيدةکات) 
پاساوکردنة جؤرة ئةو رةوادةبينَيت). پَيمان
ناوةوةي هةَلقوآلوي بةرگريکردنَيکي کة
دةنوَينَيتء خؤي ديكة شَيوازَيکي بة مرؤڤة،
شکؤإاگرتني لة بةرچاو هةَلسوکةوتَيکي لة
دةسةآلت خاوةن بؤ گوَيإايةَلي تواناء هَيزء

دةردةکةوَيت.
الي لــة ديكة دةروونـــي حاَلةتَيکي
دةکرَيت، کاتَيک رةچاو زؤرينةي دةنگدةران
لة بةيةک دژ بؤچووني  دوو لةهةمانکاتدا 
زياتر هةرجارةو دةبَيتء بوونيان هزرياندا
نموونة بؤ دةچَيت، يةکَيکياندا بةالي مةيلي
گةندةَليء لةدةستي هاواريانة خةَلک زؤربةي
بة لةهةمانکاتدا بةآلم خزمةتگوزاري، کةمي
لة ترس گشتيء بةرژةوةنديي رةچاوکردني
بارودؤخي ناإؤشني دةرةکيء هةإةشةي
باشي کوردستان، بة ناوچةکهء پاشةإؤژي
دةسةآلتَيکي خاوةن بؤ بدةن دةنگ دةزانن
بة دةنگ يان سياسي، پايةيةکي نفوزء هَيزء
هةرچةندة باوةإيان دةدةن اليةنَيکي سياسي
واتا نابَيت. باشتر ئَيستا لةدةسةآلتي واية 
دةنگدةران الي لة  ئَيزدواجي هةَلوَيستَيکي 
لة دةنگدان پرؤسةي ئةنجامداني  کاتي لة
دَيتةکايةوةءئةمحاَلةتةشلة هةَلبژاردنةکاندا
(نةگونجاني بة ناسراوة دةروونناسيدا بواري

.(Cognitive dissonance مةعريفي
بــارودؤخــة ــةو ئ ــؤي ه ــا بــة ــةروةه ه
دةسةآلت تيايدا کة ئاراداية لة سياسييةي
ميدياي داهــاتء دامــودةزگــاء مؤنؤپؤَلي
لة خةَلکي بژَيوي کارء فرسةتي کردووةء
ژَير لة کوردستان خةَلکي ژَيردةستداية،
دَلةإاوکآء سةختء دةرووني  گوشارَيکي
دةچَيت. دةنگدان سندوقةکاني بةرةو ترسدا
وةک دةنگدان وادا، هةوايةکي کةشء لة
خةَلک زؤرينةي لــةالي هةَلسوکةوتَيک
هةَلسةنگاندني بؤچوونء بنةماي لةسةر
بةَلکو نابَيت، اليةنة سياسييةکان  بةرنامةي
کؤبةنديء عةقَلي کاردانةوةي ژَير لة زياتر
کؤمةآليةتيداية، پَيگةياندني شــَيــوازي
تاکپةرستيء خَيَلةکيء پةيوةنديي چونکة
دةسةآلت، تائَيستا هَيزء خاوةن بؤ ملکةچي
ئاإاستةکردنء لة هةية  کاريگةري  رؤَلَيکي
کؤمةَلگةي لة دةنگدةران هةَلسوکةوتي
شَيوةکي دةنگدان بة کوردستاندا. بةوپَييةش
پةيإةوء ئايديؤلؤذيء بنةماي لةسةر گشتي
بةَلکو نادرَيت، سياسي بةرنامةي پرؤگرامء
لةسةر بنةماي هَيزو تواناء پةيوةنديية زياتر
تاکةکةسيء بةرژةوةنديي خَيَلةکييةکانء

نانبإينء دةنگء کإيني توقاندنء ترسء
وةک بةتايبةت بةإَيوةدةچَيت، بَيبةريکردن
لة کوردستاندا لة بَيکاري ــژةي رَي ديــارة 
ژياني بژَيوي بةرزدايةء زؤر ئاستَيکي
ژَيردةستي لة خةَلکيش کؤمةآلني زؤربةي

دةسةآلتداية.
هةَلبژاردن،  لة باسکردن چوارچَيوةي  لة
هــةردوو هةَلوَيستي بإوانينة پَيويستة
يةکَيکَيان پرؤسةکه، کة سةرةکي ناو اليةني
اليةنة ئةويتريان خةَلکةء  جــةمــاوةري
رؤَلي لة پَيويستة هةروةها سياسييةکانه.
کاريگةريي رةهةندانةي ئةو جةماوةرء
چونکة بکؤَلينةوة، بةسةريةوة، دادةنَين
ئةنجامةکاني بإياردةري خةَلک کؤمةآلني
اليةنانة بةو متمانة  ئةوانن  هةَلبژاردننء 
بــگــرنــةدةســت. ــــةآلت دةس ــا  ت دةدةن 
کة بَيت خةَلکة نيية ئةو مةرج جةماوةريش
بةَلکو کؤدةبنةوة، دياريکراودا شوينَيکي لة
دوور تاکةکةسي  هةزارةها لة مةبةست
تايبةتدا بؤنةيةکي  کــاتء لة لةيةکةوةء
لة چ پَيکدةهَينن، سايکؤلؤذي جةماوةرَيکي
لة يان هةَلچووندا، حاَلةتي کاردانةوةي ژَير
پةيوةنديي کة رووداوَيکي گرنگدا بارودؤخء
هةيهء کؤمةَلةوة ئةنداماني بة هاوبةشي
هةَلسوکةوت يةک گردبوونةوةياندا لةکاتي
بنامةيةش، ئةو لةسةر  کؤياندةکاتةوة. 
تايبةت، هؤکارَيکي به  تَيکإاييء  بة گةلَيک
بَيئةوةي پَيکبهَينَيت، جةماوةر دةکرَيت

هةبَيت. بينراويان کؤبوونةوةيةکي
نَيوان پةيوةنديي ديكةوه،  اليةکي لة
لةگةأل سياسييةکان اليةنة دةســـةآلتء
بةکاردةهَينرَيت شَيوازانةي ئةو جةماوةرء
ئاإاستةکردنيان، لةسةر  کــارکــردن بؤ 
لــَيــشــاردنــةوةي لــة چــاوبــةســتــنــةوةيء
پاَلشتيکردني بؤ هةَلخإاندني راستييةکانء
بةدةستهَيناني زؤرينةي ئةجينداي سياسيء
سةرکةوتن بةمةبةستي جةماوةر دةنگي
کة ديكة گرنگي اليةنَيکي هةَلبژاردندا، لة 
بة چونکة لَيوةبکرَيت، باسي پَيويستة
پَيگةيةکي بنةإةتي جةماوةر درَيژايي مَيژوو،
لة کاتَيکدا بةآلم گؤإانکارييةکاندا، لة هةبووة
قورباني رؤَلدةگَيإَيتء گةورةترين جةماوةر
نيشتمانيء پرسة پَيناو لة دةدات زؤر
سةرةکي بناغةيةکي کؤمةآليةتييةکانداء
رَيــکــخــراوة شــؤإشــگــَيــإةکــانء حيزبة 
هةمانکاتدا لة کؤمةآليةتييةکانة، جةماوةريء
بة کاتَيک دةگَيإَيت نَيگةتيڤ رؤَلي زؤرجار
اليةني سياسي لة پاَلپشتي جياواز هؤکاري
ئايديؤلؤذيايةکي خــاوةن يان ستةمکار
گةياندنيان هؤي دةبَيتة  دةکاتء فاشستيانة
شؤإشي بــوو جــةمــاوةر دةســـةآلت. بة 
هةَلگيرسانء لة ئَيراندا ئوکتؤبةري لة روسيا
هةر هَينا. شاهينشايي رژَيمي بة هةرةسي
پرؤسةي لة ئةَلمانياء لة بوو جةماوةريش
نازييةکانداء هيتلةرء بة  دةنگي هةَلبژاردندا
فاشيزمةکان. مؤسؤلينيء بة ئيتالياش لة
دةسةآلتيان اليــان ــةردوو ه ئةنجامدا لة 
لة کارةساتيان گةوةرةترين گرتةدةستء

تؤمارکرد. مَيژوودا
تاکء  بــارةي لة گرنگة ــوارةدا، ب لةو   
بدوَيين. نَيوانيان پةيوةنديي کؤمةألء

زاناي   Gustave Le Bon لوبؤن، گؤستاڤ
کتَيبي نووسةري فةرةنسيء کؤمةَلناسي

 Crowd (١٨٩٥) جةماوةر سايکؤلؤذي 
جةماوةر هانداني بانگةشةء ،Psychology
سياسييةوة سةرکردةي يان حيزب اليةن لة
جةماوةردا لةناو تاک توانةوةي پرؤسةي بة
يةکبوونَيکي جةماوةر پَييواية لَيکدةداتةوهء
هزريپَيکدةهَينَيتءناهؤشيارانةدةجوَليتةوة.
چةند جةماوةر  کة دةچَيت بؤ واي لوبؤن 
دةکاتةوة جياي هةية تايبةتمةندييةکي
يةکَيک تاکةکةسةکان. تايبةتمةندي لة
کةسَيتي تواندنةوةي تايبةتمةندييانة  لةو
هؤشيارييتاکةءهةستءبيروبؤچوونيشي
بةدةر دةبات، دياريکراو ئاإاستةيةکي بةرةو
پَيکدَينء لَيي کة  تاکانةي ئةو  چؤنَيتيي لة
ئاستي خولياء ژيانء شَيوازي لة بةدةر
کؤمةَل تاکةکةسةکان کاتَيک ژيرييان.
دَينة بةکؤمةَلةوة گيانَيکي بة دةبةستنء
زؤر بيرکردنةوةياندا هةستء لة مةيدان،
کؤمةَلة لةو دابإاو کةسَيکي تاکة له جياواز
جةماوةردا لةناو  چونکة  ـــةون،  دةردةک
تاک دةسإدرَيتةوةء لةالي هؤشيار کةسَيتي
ناهؤشيار کةسَيتييةکي بة دةگؤإدرَيت

تاکةکاني هةموو هةَلچووندا، حاَلةتي لة
کة هَيزةدةبن  ئةو ملکةچي جةماوةر ناو 
زياتر بةسةريانةوه  سؤز دةدات، هانيان 
دةبَيتء الوازتر بيرکردنةوةيان زاَلدةبَيت،
جةماوةر لةدةستدةدةن، سةربةخؤييان
دةسةآلتةء هَيزء خاوةن کةسَيکي شةيداي
کةسي بؤ گوَيإايةَليية ملکةچيء تينووي
ــي، دةروون شيکاري ــاي زان ســةرکــردة.
حاَلةتة دةداتء بةو ئاماژة سيگمؤند فرؤيد
وةکخةواندنَيکي موگناتيسي لَيکيدةداتةوةء
اليةني ويژدان). (تةنينةوةي بة دةبات ناوي
مادييء تواناي دةسةآلتء سياسيي خاوةن
بة چةکدار، هَيزي راگةياندنء  دةزگــاي
سايکؤلؤذياى لةسةر کار شَيوازَيک هةموو
کؤنترؤَلکردني بةإَيگاي  دةکات،  جةماوةر
ئةورادةييةي وايلَيدةکات هةستءنةستي، تا
ميزاج سؤزء  لةباربةرَيتء  هؤشي  عةقألء 
رَيگاي بة هةَلسوکةوتييدا. بةسةر زاَلبَيت
حةماسيء لَيدواني بريقةدارء دروشمي
بة ديكةشةوة لةاليةکي لةاليةکةوه، بةَليندان
بةرتيلدانء چاوسوورکردنةوةء هةإةشةء
ميکاڤيلليانة ئامرازَيکي هةموو بةکارهَيناني
دةنگي زؤريــنــةي دابينکردني لةپَيناو
دةکرَيت بَلَيين پَيةش بةو جةماوةري خةَلک.
سةرکةوتن بةدةستهَيناني بؤ دةسةآلت کة
لةهةَلبژاردنداءمانةوةيلةدةسةآلتدارَيتيدا،
جؤرة چةند پةيإةوکردني بةر دةباتة پةنا
بةکارهَيناني سياسةتي لةوانه: سياسةتَيک
فرتوفَيألء درؤء  سياسةتي زةبروزةنگ، 
وةهم چاندني خشتةبردنء لة سياسةتي
مةبةستي بة خةَلک، جةماوةري لــةالي
پاَلپشتي بؤ گشتي راي دروستکردني

دةسةآلت.
گةرمةي لــة لــوبــؤن بــؤچــوونــي بــة 
تيايدا جةماوةري هةَلبژاردندا، پرؤسةي
تواناي الوازيــي ناتةباية. بةشداربوو
گياني نةبووني عةقآلني، بيرکرنةوةي
توإةبوون، خَيرا هةستياريء رةخنةگرانه،
خــؤشــبــاوةري ساويلکةييء  ـــادةء  س
جةماوةرةن. ئةو تايبةتمةندييةکي چةند
جةماوةر لةکاتي هةَلبژاردندا تينووي زانيني
پَيچةوانةوة بة بةَلکو  نيية،  راستييةکان
ئةو لةبارةي بژيَيت. وةهمدا لة دةيةوَيت
لوبؤن دةدةن، جةماوةر هاني اليةنانةي
لة زيندةوةر کؤمةَلَيک  کاتَيک هةر  دةَلَيت:
خةَلک لة چ کؤمةَلَيک  کؤببنةوة، جا شوَينَيکدا
راستةوإاست بَيت، ئاژةأل مَيگةلة  يان بَيت
ژَير دةخةنة خؤيان خؤرسک بةشَيوةيةکي
چةماوةر سةرکردةيةکةوة.  دةسةآلتي 
نواندني گةورةيي بؤ گوَيإايةَلة ئاسا مَيگةل

بؤي. ملکةچيية تينووي کةسَيکء
هةرچةندة بَلَيم، پَيويستة لةکؤتاييدا
کوردستان ئَيستاي ــي ــداران ــةآلت دةس
لة ــووة ــةب ه ــان ــي رؤَل ـــــوردوودا لــة راب
لة بةدةر کــورددا، مَيژوي دروستکردني
بةآلم کارکردنيان، شيوازي ئايديؤَلؤذياء
پَيچةوانةي بة دةسةآلت، گرتنةدةستي دواي
دياريکراوةکانيان، ئامانجة بةرنامةء
سةرکةوتوونةبوونلة بةديهَينانيخواستء
ئَيستاش کوردستان. خةَلکي  ئامةنجةکاني
کاتيهاتووةحيزبةدةسةآلتدارةکانءاليةنة
لةسةر گرةو چيتر  ديكة، سياسييةکاني 
ئاسا مَيگةل جةماوةر نةکةنء هةَلخإاندني

مامةَلةي لةگةَلدا نةکةن.

selah.germian@yahoo.com.au

سةرچاوةکان
سيکولوجية .(١٨٩٥) گوستاف لوبون،
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هةلَبژاردن سايكؤلؤذياي خةَلکء جةماوةري دةسةآلتء
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محةمةد سالَح حةمةالو

دامركاندنةوةى، لة  ماوةيةك دواى
هةرَيمى لة باَلندة ئةنفلؤنزاى ثةتاى
ــان ســـةرهـــةَلـــدةداتـــةوةو ــت ــوردس ك
ئاذةَليش دروستيي ــةري ــوةب ــةإَي ب
ــةوة ئ ــةســةر ل جــةخــت لةسلَيماني،
باَلندة ئةنفلؤنزاي حاَلةتي كة دةكاتةوة،
بةآلم هةية، بوونى طةرميان سلَيمانيء لة
كة مةترسييان نين حاَلةتةكان لةوجؤرانة
بة زيان بةَلكو هةبَيت، سةرمرؤظ بؤ

دةطةيةنن. كوردستان ئابووري
ــوةبــةري بــةإَي عــةلــى، عــةبــاس  د. 
ئاماذةى سلَيماني لة  ئاذةأل دروستيي 
ئةنفلؤنزاي لةمةوبةر «ماوةيةك بةوةكرد
ثةلةوةر لة ناوضةي كَيَلطةي باَلندة لة دوو
حاَلةتةكة بةآلم سةريهةَلداوة، طةرميان

باَلندةوة  لة تةنيا كة N9 بووة، جؤري لة
بؤسةر ترسي دةطوَيزرَيتةوةو باَلندة بؤ

نيية». مرؤظ
لة ــري ــط رَي وتــيــشــي: «تـــوانـــراوة
بكرَيتء نةخؤشييةكة بآلوبوونةوةي
كؤنتإؤأل كَيَلطةيةدا دوو ئــةو لةناو

تةشةنةي نةخؤشييةكةش بكرَيتء
طوندةكة». ناو بؤ نةسةندووة

هةيةو (١٦)جؤري باَلندة ئةنفلؤنزاي
كة (h5n1)ة كوشندةتر هةموويان لة
دةطوَيزرَيتةوةو مرؤظ بؤ باَلندةوة لة
مةترسي بةهؤي ـــش (٢٠٠٥)ي ساَلي
لة نةوخؤشييةوة ئةو  بآلوبوونةوي
هاوآلتي دوو  كوردستاندا هةرَيمي 
زياتر لةدةستداء  طيانيان رانية ناوضةي 

لةناوبران. ثةلةوةر مليؤن يةك لة
ئةوةشكرد، بؤ ئاماذةى د.عةباس،
لَي تةندروستييان ــــي وةزارةت كــة 

بةردةواميش بة ئاطاداركردووةتةوةء
سةرداني تيمةكانيانةوة رَيطةي لة
ثةلةوةردةكةنء بةخَيوكردني كَيَلطةكاني
لة ثةلةوةريش عةلةفء جوضكء هَيناني
لة رَيطةي بةتايبةت دةرةوةي سنوورةكان

ضاودَيرييةوة. ذَير خراوةتة ئَيرانةوة
باسى ئاذةأل دروستيي  بةإَيوةبةري 
بــآلوبــوونــةوةي ــةوةكــرد «هــؤكــاري ل
يةك بةثلةي نةخؤشيية ــةوجــؤرة ئ
بة عةلةفة ثةلةوةرو جوضكء هَيناني
هاوكات ئَيرانةوة، لة قاضاخ رَيطةي
كَيَلطةكاني ســةرثــةرشــتــيــكــردنــي

كةساني لةاليةن ثةلةوةر بةخَيوكردني
جَيبةجآ نــةشــارةزاوةو بَيئةزموونء
دروستيي رَينماييةكاني نةكردني
سةرهةَلداني ديكةي هؤكارَيكي ئاذةأل،

نةخؤشييةكةن».
ساَلي باَلندة ئةنفلؤنزاي نةخؤشيي
نزيكةي سةريهةَلداو ئَيران ــة (١٩٩٩)ل
ثةلةوةر بةخَيوكردني (٩٠)كَيَلطةي
قةزوين ــارانء  ت شارةكاني  نزيك لة 
دواتريش لــةنــاوبــرانء هــؤيــةوة بــةو 
كوردستاني هةرَيمي  نةخؤشييةكة 

طرتةوة.

قاضاخ رَيطةي بة جوضكء عةلةفة هيَناني هؤكارةكةي

سـةرهـةلَدةداتةوة بـالَندة ئةنفـلـؤنزاى

محةمةد سالَح حةمةالو

عَيراق ئةمريكي، دَلنيايي كؤمثانياكاني
سةرؤكي دةردةهَينَيتء سوور ليستي لة
ثَييواية، كوردستانيش ئابووري مونتةداي
ســووردا ليستي لة عَيراق دةرهَيناني
بواري لةسةر ئةوتؤي  كاريطةرييةكي 

عَيراقدا. لة نابَيت ءةبةرهَينان
زاري لةسةر  خةبةر، هةواَلي سايتي 
ئةنجومةني ئةندامي عةسكةري، سامي
بآلويكردووةتةوة، عَيراقةوة نوَينةراني
سةرةك ماليكي نوري  سةردانةكةي  لة
ــراي ءَي ئةمريكا بؤ عَيراق ءةزيــرانــي
رَيككةوتنة ــةســةر ل طــفــتــوطــؤكــردن
عَيراقء نَيوان ستراتيذييةكةي ئةمنيء
هاوكاتبإياردراوة نةتةوةيةكطرتووةكان،
يةكةمةوة تشريني مانطي  سةرةتاي لة
بةشداري بة ءةبةرهَينان كؤنطرةيةكي
عَيراقدا لة جيهاني كؤمثانياي ســةدان

ببةسترَيت.
بةوةشداوة ئاماذةي عةسكةري، سامي
لةميانةيسةردانةكةيماليكيكؤمثانياكاني
لة عَيراق بإياريانداوة ئةمريكي دَلنيايي
ليستي بيخة دةربهَيننء سوور ليستي
كؤمثانيا ئةو ءادةكات  ئةوةش  بؤرةوة،
ءةبةرهَينان بؤ  دةيانةوَيت كة  بيانيانةي
رَيذةي دَلنيايييةوة لةإووي  عَيراق، بَينة
بإواي بة  كةمدةكرَيتةوة، لة سةريان باج
كؤمثانياكاني هةنطاوةي ئةو عةسكةري
بة دةبَيت سةرةتايةك ئةمريكا دَلنيايي
بؤ بيانييةكان كؤمثانيا هانداني ئاراستةي

لة عَيراق بكةن. ئةوةي روو
مونتةداي سةرؤكي كةريم، محةمةد
رؤذنامةي بة كوردستان، ئــابــووري
ليستي لة عَيراق  «دةرهَيناني راطةياند: 
بواري بة ثةيوةندي ئةوةندةي سوور
ئةوةندة هةية، دَلنياييةوة (تأمينات)
نيية». ءةبةرهَينانةوة بواري بة ثةيوةندي
ئاستي لةسةر دَلنياييداو بــواري لة 

بؤ ــكــراوة ــاري دي ثــَيــوةرَيــك جيهاني، 
ءآلتانء ئاسايشي ئاستي دياريكردني
نموونة بة ثَيدةكرَيت، كــاري ئَيستا
ئةفغانستان عَيراقء  ءةك  ءآلتاني

بواري  لة  تَيداية  جةنطيان ئَيستا كة 
كؤمثانياكاني لــةاليــةن ئاسايشدا
سووورةو ليستي دةخرَينة دَلنياييةوة
كة كؤمثانيايةك هةر حاَلةتَيكيشدا لة
ياخود عَيراق بَيتة ئيشكردن بؤ بيةوَيت

كارمةنداني يان ئةندازيارَيك بيةوَيت
ءآلتانة ئةو بنَيرَيتة كؤمثانياكةي
تَيضووني ثــارةي بإي (كولفة) ئةوا
زياتردةبَيت زؤر دَلنياييةوة لةإووي
ئارامي ئاسايشء كة  ءآلتانةي لةو
ــات ءادةك ــةوةش ئ ــةرارة ــةرق ب تَيدا 
ئةو ســوودي زؤري  رَيذةيةكي  كة 
ءةبةرهَينان بواري بؤ كؤمثانيانةي
دةكةن سوور  ليستي وآلتاني لة روو

بواري بؤ  سوودةكةيان بإَيكي زؤري
خؤي بؤ كةم سوودَيكي بَيت، دَلنيايي

بمَينَيتةوة.
بةوةشكرد ئاماذةي كةريم، محةمةد
ليستي عَيراق لة «هةرضةندة دةرهَيناني
كؤمثانيا زياتر لةبةردةم هةلَيكي سوور
ئةوةي بؤ دةإةخسَينَيت بيانييةكان
عَيراقء بَينة  ءةبةرهَيناندا بواري  لة
دةرهَيناني ثَييوابوو بةآلم كاربكةن،

كاريطةرييةكي سوور ليستي لة عَيراق
نابَيت». زؤري

عَيراقدا لــة «تائَيستا ءتيشي:
ــواري ب بــؤ  رَيكوثَيك ياسايةكي
ئيداري سيستمَيكي ءةبةرهَينانء
نيية بووني ياسا سةروةريي تؤكمةو
بتوانن بيانيةكان كؤمثانيا  ئةوةي بؤ
لة ثارَيزطاري عَيراقي ياساي بةثَيي
خؤيان ثَيداويستييةكاني كةلوثةلء
ئاستي هَيشتا لةوةي جطة ئةوة بكةن،
عَيراقدا لة زؤر رَيذةيةكي بة طةندةَلي
بيانييةكان كؤمثانيا بؤية هةر بةرزة،
لة عَيراقء ءةك ءآلتَيكي بَينة ناتوانن

كاربكةن». ءةبةرهَيناندا بواري
ئَيستا زانــيــاريــيــةكــان بــةثــَيــي 
عَيراقي سةرمايةداراني  لة ذمارةيةك 
ءةبةرهَينان عَيراقدا لة ئةوةي لةجياتي
وآلتاني لة روويان بةثَيضةوانةوة بكةن
ديكةي ءآلتاني ــوردنء ئ ئيماراتء
كاري سةرطةرمي كردووةو  عةرةبي
بةشَيك بةهةمانشَيوة ءةبةرهَينانن،
لة ئَيستا هةرَيميش سةرمايةداراني لة
ءةبةرهَينان كاري هةرَيم دةرةوةي

دةكةن.
لةإووي ءآلتان ريزبةندي بةثَيي 
ليسى خوار لة بؤر ليستي ئاسايشةوة
دَلنياييةوة ــةإووي ل ســوورةوةيــةو
كةمترة كؤمثانيانة ئةو سةر باجي
ليستي لة  كة  وآلتَيك بكةن لة روو كة

سوور. ليستي لة ءةك بؤردابَيت
بةوةشكرد ئاماذةي كةريم، محةمةد
دَينة بيانييانة كؤمثانيا ئةو تةنيا «ئَيستا
نةوتدا ءةبةرهَيناني بواري لة كة عَيراق
سةرمايةيةكي خــاوةن كاردةكةنء
بورةدا لةو زؤريش سوودَيكي زؤرنء
عَيراق حكومةتي بةآلم بةدةستدَينن،
سةرمايةداري بة قةناعةت ناتوانَيت
عَيراقء بَينة ئةوةي  بؤ  بكات جيهاني
ءةبةرهَيناندا بــواري لة هانيانبدةن

كاربكةن».

بؤ ليستى بؤر لة ليستي سوورةوة

١٢

بة دةستكارييةوة وةرطيراوة
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تَيكؤشانى ـــةوألء ه هــةمــوو
كــارى ــؤ ب سياسيى ــى ــةآلت دةس
ئةمجارة هةَلبذاردنى ساختةكاريى
كة تائَيستاش لةوةدا دؤزييةوة خؤى
ليستى ســيــاســيــى ـــى  ـــةآلت دةس
كوردستانى بةطشتيىءعةقَلى خَيَلةكى
هةميشة كة دةخوازَيت  تايبةتى  بة
بؤتةى بةرذةوةندييةكانى لة كؤمةَلطة
نةدات ثآ رَيطةى بتوَينَيتةوةء خؤيدا
دياريبكاتء خــؤى ضارةنووسى
خؤى سةربةخؤى بإيارى  خاوةنى
ليستى ثَيناوةشدا لةم  هةربؤية بَيت،
لة ثارتى تايبةت بة كوردستانى
خؤيدا دةســةآلتــى  ــر ذَي نــاوضــةى
خةفةكردنء بــؤ ديكة  جارَيكى
طشت كؤمةَلطة نغرؤكردني هيواكانى
ثةنابردن بؤ بوو هةطبةيدا لة ئةوةى
درَيغى ساختةكاريى  ــارى  ك بــؤ 
هةمووى هةنطاوانةش ئةم نةكرد.
كة سةرهةَلدةدات  روانطةيةوة لةو 
دةيةوَيت ثارتى دةسةآلتى  هةميشة
ثةرلةمانة حكومةتء ئةزمونى ئةم
بــؤرذوازى كؤنى بيرى سايةى لة 
لة هةربؤية بهَيَلَيتةوة، خؤيدا فيوداَليى
ديموكراسيدا الريى هةموو كايةكانى
بةسةر خؤى  سةثاندنى ــاتء  دةك
دواى ــات. دةك نمايش كؤمةَلطةدا
ناشرينانةى هةنطاوة هةموو ئةم
بيسترا، بينراء هةَلبذاردنةدا لةم كة
كوردستانى ليستى دةسةآلتى بةآلم
خؤى رَيطريى تةواوى بة نةيتوانى
بسةثَينَيت، كؤمةَلطة  بإيارى  بةسةر
لة ــةش ــازةي ت رووداوة ــةم ئ كــة 
فةرمانإةوايةتى ــاأل (١٨)س دواى
بووة ثارتيدا يةكَيتىء دةسةآلتى
خــودى مــايــةى ســةرســوإمــانــيء
اليةكى لــة اليـــةك، لــة  ـــةآلت دةس
وآلتان ضاودَيرانى بؤ ديكةشةوة
نةيتوانى دةســةآلت كة بةطشتيى،
خؤى ناشرينةكانى خةونة ئاواتء
جارَيكى كؤمةَلطةدا هيواكانى لةناو
جطة ئةمة  بةدةستبهَينَيتةوة، ديكة 
ــاآلش ب كؤمسيؤنى كــة ـــةوةى ل
هةنطاوة ئةو  بةرامبةر نةيتوانى 
بَياليةنى دةسةآلت، ساختةكارييانةى
تةواوى كؤمةَلطةء لةبةرضاوى خؤى
دةتوانرَيت بسةلمَينَيت،  ضاودَيراندا 
كؤمسيؤنيش ــةى ــردةوةي ك ــةم  ب
طفتوطؤيةكى هةميشة كة بوترَيت
كورددا ناخى تاكةكانى لة طوماناوى

بةجَيدةهَيَلَيت.
هةموو ئةو دواى سةرئةنجام
بةرامبةر دةســةآلت ثةلةقاذَييةى
ديموكراسييةكانى ــاوة ــط ــةن ه
ثَيويست وةك نةيتوانى هةَلبذاردن،
بة بكاتةوة خــؤى ديكة جارَيكى
سةثانَيك وةك كؤمةَلطةش كوَيخاء
كاتى لة هةربؤية بةكاربهَينَيت،
مليؤنةها دةسةآلت بانطةشةكانيشدا
جياجياكاندا لة ناوضة دؤالرء.....هتد،
مةَلبةندةكان لقء بةرثرسى اليةن لة
بةخشرايةوة، ئةمة بةسةر كؤمةَلطةدا
رووى شاردنةوةى بؤ لةوةى جطة
كردةوةكانيان لة (١٨)ساأل ناشرينى
بة هةستان كؤمةَلطة بة بةرامبةر
ئةوةش طؤظارَيك، ضةند دةركردنى
ميكياذكردنى بة بتوانن ئةوةى لةثَيناو
كردةوةكانيان هيضنةبَيت جةماليةتَيك
هةنطاوانةى ئــةم بـــدةن!! ثيشان 
رَيطر تؤزقاَلَيك نةيتوانى دةسةآلت
ضارةنوسسازى بإياري ئاست لة بن
بإيارى هــةربــؤيــة كــؤمــةَلــطــةدا،
يةكالبوونةوةء بؤ كؤمةَلطا دةنطدانى
دةســةآلتــى لــة ــــوون ــــازب دةرب
حةماسةوة بة زؤر ثاوانخوازى،
دةنطدان سندوقةكانى رووى بةرةو

مةخابن ــةآلم ب ــوون،  ب ـــةردةوام ب
ضارةسةركردنى لةثَيناو دةسةآلت
دةستيكرد دةسةآلتةكةى، جةَلدةى
ئةمإؤ كــة ساختةكارييةى ــةو ب
بةثَيى باسيدةكةن، ميدياكان تةواوى
كارةساختةكارييانةش هةموو ئةو
ثَيضةوانةى سياسيى دةســةآلتــى
هةميشة كة بيركردنةوةكانيان
كة هةستدةكرد، وايان بوون غرور
رَيــإةوى قةناعةتةوة بة كؤمةَلطة
دةرئةنجامى نةطرتووةء طؤإانيان
سةركةوتنى ــان ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه
دةسةآلت خودى تةنيا بؤ يةكجارةكى
ثَيش زؤرجــار هةربؤية دةبــَيــت، 
ميدياكانيانةوة كةناألء لة هةَلبذاردن
دةبَيت كة  دووثاتدةكردةوة ئةوةيان 
دةرئةنجامى بــة  ــةك الي هــةمــوو
ئةمةش بن! رازى هةَلبذاردنةكان
كة ــوو ب ــآ ــةإاوك دَل شَيوازَيكى
بة خؤى دةرضوونى  لة دةســةآلت 
ئةم دةربإينى راستى بوو!! طومان
كة دةردةكةوَيت لــةوةدا  نموونانة
باآل كؤمسيؤنى ثاَلثشتى بة دةسةآلت
ئةنجامداوة، ساختةكاريى كارى ضةند
باوة وا دنيادا هةموو  لة كاتَيك
هةَلبذاردنَيك لةاليةن ئةنجامى هةموو

دةكرَيت، كة ئاشكرا ئةو دةستةيةوة
هةَلبذاردنةكة كارى  سةرثةرشتى
دةسةآلتدار، حيزبى نةك دةكــات،
دةرئةنجامة ئاشكراكردنى هةربؤية
شةوى لة هةَلبذاردن سةرةتاييةكانى
وتةبَيذى اليةن لة ٢٧دا لةسةر   ٢٦
دةتوانرَيت هةرَيمةوة  سةرؤكايةتيى 
بؤ خوَيندنةوةى شَيواز دوو بة

بكرَيت!
هةنطاوةكانى  هةموو يةكةميان: 
ــر ــة نــاوضــةكــانــى ذَي دةســـةآلت ل
بؤ تايبةتى بة ثارتى  دةســةآلتــى
تةزويرى ساختةكاريىء ــارى ك
ئاست لة كؤمسيؤن بَيدةنطى بَيوَينةء
ئةنجامة دزةكــردنــى كــارانــة، ئــةو 
ئاشكرابوونى سةرةتاييةكانء
زيندووى بةَلطةى حيزبةوة لةاليةن
اليةنطريى ثشتطيرىء ناسنامةى
دةســـةآلت ــؤ ب ــاآل ب كؤمسيؤنى

دةردةخات.
ئةو  خاوبوونةوةى دووةميان: 
تووشى كــة ــةى ــي ــي دةروون بــارة 
كوردستانىء ليستى بةرثرسانى
كؤمسيؤنى بووبوو، هةرَيم سةرؤكى
دةسةآلت ضونكة سازاندن، بؤى باآل
ليستى دةنطى رَيذةى درككردنى بة
ضارةسةركردنى بة ثَيويستى طؤإان

بوو. دةروونيية بارة ئةو
دوو ئةو واتة ثَيناوةشدا، لةو
لَيوةكرد كة باسمان سةرةوة خاَلةى
نموونةى باشترين هةرَيمةكةدا لة
بارى شيرازةى تَيكضوونى شَيوازى
بوو، سياسيى دةسةآلتى دةروونى
هةست نةوةستانء بةوةشةوة هةر
دةروونييان بارطرذيى كة دةكــرا
هةر بــؤيــة هــــةروةك خــؤيــةتــى،
ئاشكرابوونى ثــاأل لة شــةوة ئــةو 
بة سةرةتاييةكاندا دةرةنــجــامــة
اليةن لة ـــذراو داإَي نةخشةيةكى
حكومى حيزبىء  بةرثرسى ضةندين 
هَيرشء خؤشييةوة  تةقةى ناوى  بة
بارةطاكانء سةر بؤ ثةالماريان
طؤإانء ليستى هــةوادارانــى ماَلى
كؤمةَلى ئيسالمىء يةكطرتووى
ئاكرآ دهؤكء هةولَيرء لة ئيسالمى

ئةنجامدا.
نةخشةية كة ئةم تَيدا نيية طومانى
دةسةآلتى ــوو ــةوةداب ئ ثَيناو لة 
ئةو تةواوى ضاوترسَينى سياسيى
طؤإانيان كة بكات قةوارانة ليستء
ئةم ثَيكهَيناوة! كؤمةَلطادا لةناو
هيضى هةرَيم بةرثرسانى كردةوانةى
قَيزةونء رةفتارة لةو نيية كةمتر

باسى مَيذوو كة ديكتاتؤرييانةى
دةسةآلتى رةفتارى لَيوةدةكات،
تةنيا هةولَير شارى  شــةوةى ئةو
ديكتاتؤريى كؤنى رةفتارةكانى لة
بة بةرامبةر كة دةضوو سديق زةعيم

كؤمةَلطةى كوردى دةينواند.
تــةواوى ئــةطــةر دةســةآلتــَيــك
ضةشنة ــةو ب بــيــركــردنــةوةكــانــى
لة ـــطـــرى رَي كــة ــت ــَي ــراب ــاشــك ئ
ئيدى دةكات، كؤمةَلطة ثَيشةكةوتنى
دايناطرَيت ضؤن شةرم دةسةآلتة ئةو
كؤمةَلطة سةروةرى حاكمء بة خؤى
لة شَيوازى باس بزانَيت، هةميشةش
بؤية دةكــات!، ياسا  سةروةرَيتى
خاَلى هةموو  بة دةســةآلت دةبَيت
فيوداَلييةكةى بؤرذوازيية عةقَلة
(طؤإان) كة بزانَيت بضَيتةوةء خؤيدا
كةسَيكى ضةند ويستى خواستء تةنيا
جوغزَيكى لة  نييةء ديــاريــكــراو 
ئَيستا نةماوةتةوة، دياريكراويشدا
تةواوى شةثؤلَيكى ناإةزايى بووةتة
ضةمكَيكى بووةتة  طؤإان كؤمةَلطةء 
تــةواوى ميللى بةرطى ريشةيىء
كؤمةَلطةى تــوَيــذةكــانــى ضينء 
دةبَيت ـــردووة، ك خؤيدا ــةر ب بة 
خؤى ــةآلت دةس ــرة زووت هةرضى
ثةالمارانة هَيرشء عةقَليةتى لةو

خوَيندنةوةى بة ئةطةرنا بثارَيزَيت،
كؤمةَلطة ناو ناإةزاييةكانى ئةمإؤى
طةيشتووةتة كؤمةَلطة ئةوا بَيت،
دةســةآلت ئةطةر قةناعةتةى ئةو
بةردةوام بيركردنةوانة جؤرة لةم
دةبَيت ناضار كؤمةَلطةش ئةوا بَيت،
شَيوازى بة خؤى ثةرضةكردارى كة
ــةوةى ــدان وةآلم بــؤ ديموكراسى
ئةوكاتيش بكات، نمايش دةسةآلت
تةحةمولى دةبَيت كة دةسةآلتة تةنيا
بكات، خؤى هةَلةكانى دةرةنجامى
ئَيستا تاكو كة كردةوانةى ئةم بؤية
كؤمةَلطة بة بةرامبةر ــةآلت دةس
لَيى كؤمةَلطةش دةداتء ئةنجامى
كة نيية ماناية بةو بــووة، بَيدةنط
ناتوانَيت بووةء ضاوترسَين كؤمةَلطة
سةر لة خؤى ئايندةى نةخشةى
ثَيضةوانةوة وَينا بكات، بة شةقامةكان
ئةزموونى كة بزانَيت دةبَيت دةسةآلت
ســةركــوتــكــردنء قــؤنــاغــةكــانــى
هةموو ثةنطخواردنةوةى بَيدةنطىء
تةنيا دةرةنجامةكانى كؤمةَلطةيةك،
جؤراوجؤرةكان ناإةزايية دةربإينى
هةموو ناإةزايى خاَلى دوايين كة بووة
كؤمةَلطةيةكئةوتةقينةجةماوةرييةية
شةقامى كوضةء هةموو لة خؤى كة

دةبينَيتةوة، شارؤضكةيةكدا شارء
ــةآلت دةس بة طــةر  ئاسايية بؤية
دادى خؤسةثاندن غــرورء بَلَيين 
واية ضاكتر نادات، دةسةآلتَيك هيض
بثارَيزرَيتء ئاراميى بارى هَيمنىء
كةناَلى لة حيزبييةكان كةسة ضيدي
باعيسى نةبنة راطةياندنةكانةوة
ئيحساسى ــزةتء ــي ع شكاندنى
سةر دَينة كة ئةوانةى كؤمةَلطة.
لة ئاطاييةوة بة با تيظييةكان شاشةى
بةرامبةر قسةكردن ئةدةبى شَيوازى
كاتَيك ضونكة بدوَين، كؤمةَلطة بة
نةبن ئامادة حيزبييةكان كةسة
دابنَين، كؤمةَلطة سنوورى بؤ رَيز
ثةنا دةبَيت ناضار كؤمةَلطةش ئةوا
هَيَلة هةموو  شكاندنى بةر بةرَيتة 
ئةوكاتيش دةسةآلتء  سوورةكانى
لة دةبَيت بةرثرس دةسةآلت تةنيا
ئةو سازدانى دةرئةنجامى روودانى

دَينة ئاراوة. هةآلنةى كة
دووبــــارةى   جــَيــي خــؤيــةتــى
لةثَيناو ـــؤإان ط ــة ك بــكــةيــنــةوة
لة كؤمةَلطةدا ئايندةى ئامانجةكانى
تَيثةإيكردووةء سةرةتايى  قؤناغى
بةردةوامبوونى هةوَينى  بووةتة

سبةى. ئةمإؤء طؤإانكارييةكانى

بوو، بومةلةرزةيةك طؤأان
هةناوى كؤمةلَطة رَيختةرى بة

هةذاند محةمةددةسةآلتى هةورامان

دةكات! ئاطر بة ياريي يةكَيتي

ئيبراهيم عومةر ياسين

هةَلبذاردنء مَيذووي ئةطةرضي
لة ــطــةشــةي هـــةَلـــبـــذاردن ــان ب
نوَييةو نةريتَيكي كوردستاندا
تَيناثةإَيت، جــارَيــك ضةند لــة 
ثةرلةمانء هةَلبذاردني ــةآلم ب
كوردستان هةرَيمي سةرؤكايةتي
ــــردوودا راب (٢٥\٧)ى  ــة ل ــة ك
لة رووةوة زؤر  لة بةإَيوةضوو 
جياواز ثَيشووتر ئةزموونةكاني
رةهةندانةي لــةو يةكَيك ــوو.. ب

نيشتماني يةكَيتي بةشداريي ثَيبدةم ئاماذةي دةمــةوَيــت
ليست يةك بة  بوو كوردستان ديموكراتي  ثارتي كوردستانء 
ماوةي لة ليستة ئةو بانطةشةي كوردستانيء ليستي ناوي كة

هةَلبذاردندا. بانطةشةي
بَيطوماننكووَليناكرَيتلةكاريطةرييهةردووثارتيسةرةكي
بؤية عَيراقدا، كوردستاني سياسي طؤإةثاني لة ثارتي) (يةكَيتيء
كرد، هةَلبذاردنةكانيان بةشداريي ليستيش يةك بة ئةطةرضي
هةريةكةو هةوَلياندةدا  هةردووال ضوارضَيوةيةشدا لةو بةآلم
بؤ ليستي دةنط زؤرترين خؤيةوة بةهَيزةكاني لةإَيي كاراكتةرة
لةو بَيت يةكَيك  ساَلح د.بةرهةم رةنطة كؤبكاتةوة. كوردستاني 
هةواألء لة بةركةوتبَيت ثشكي زؤرترين سياسةتمةدارانةي
وةزيري سةرؤك بة بووني ئةطةري دةربارةي طفتوطؤكردن

هةَلبذاردن. بانطةشةي ماوةي بةدرَيذايي هةرَيم داهاتووي
كوردستاني ليستي بؤ يةكَيتييةوة، دةنطدان جةماوةري بةالي
بةو يةكَيتي جةماوةري دةبينرا. ساَلح-ةوة بةرهةم ضاوي لة
سةرؤكي كة دا؛ كوردستانى ليستي بؤ دةنطيان هيوايةوة
ساَلح-يش سةرؤكي بةرهةم بَيتء يةكَيتي بؤ حكومةتي داهاتوو
خؤشخةياأل ئاوازَيكي ئةوةي دةيبيستين بةآلم بَيت، حكومةتة ئةو

يةكَيتي. جةماوةري بؤ نيية
ثارتيء هةَلبذاردن، بةراييةكاني ئةنجامة ئاشكراكردني دواي
هةموو ضونكة يةكَيتى، بةتايبةتي بوون، شؤك تووشي يةكَيتي
سةوزي قةآلي حةياتةكة شارة ضيتر  ءامانثَيدةَلَين  ئاماذةكان
خؤي جةماوةريي يةكَيتي ثَيطةي سةرةإاى ئةوةي نييةء يةكَيتي
سةختي بارودؤخَيكي لة لةدةستداوة. ديكةيش شوَيني ضةندين لة
ئةوا نةبَيت يةكَيتي بؤ داهاتوو كابينةي سةرؤكي ئةطةر ءادا
جارَيكيتر دةبَيتةوةو كوشندةتر كَيشةي دووضاري حيزبة ئةو

ئةستةمة. ثارتييدا بةإووي هةستانةوةي
يةكَيتيء لَيثرسراوَيكي هيض تائَيستا  سةرنجة مايةي ئةوةي
ساَلح د.بةرهةم بؤ بةدَلنياييةوة ثؤستة ئةو نةيانوتووة ثارتي
يةكَيتي سةركردةكاني بةتايبةتي لَيثرسراوان بةردةوام دةبَيت.
بؤ يةكَيتي ثؤستة ئةو ناَلَين يةكَيتيية، بةآلم مافي ثؤستة ئةو دةَلَين:

شتَيكيترة. مافة ئةو بةكارهَيناني شتَيكةو ماف ضونكة دةبَيت،
ثيادةبكاتء مافةي ئةو نةيةوَيت يةكَيتي ئةمجارةش ثَيدةضَيت
ديكةدا بةديوَيكي يان حكومةت سةرؤكي بة بكات ساَلح د.بةرهةم
خؤيدا ناوضةكاني لة لَيبدات يةكَيتيدا بةسةر ئةوة فيزي ثارتي
ئةطةر تَيداية. راستي  لة  جؤريك ئةوةش  بووة,  سةركةوتوو
لةنَيوان متمانة ديكةي قةيرانَيكي ئةوا بكات هةَلةية ئةو يةكَيتي
دةبَيت. دروست سةركردايةتييدا يةكَيتيء جةماوةريي بنكةي
لةسةر هةم دَيت، بةدوادا زؤري زياني يةكَيتي هةَلةيةي ئةو
لة يةكَيتي سةنطي راطرتني ئاستي لةسةر هةم حيزبيء ئاستي

كوردستانيشدا.
ءادةكات حكومةت سةرؤكي ثؤستي لة دةستبةرداربوون
ــةإووي رووب نةتوانَيت يةكَيتي داهاتوودا مانطي ضةند لة 
ضةند بةردةم لة كوردستان كاتَيكدا  لة  ببَيتةوة، جةماوةرةكةي
لةسةر ريفراندؤم لةوانة ديكةداية نوَيي تاقيكردنةوةيةكي
دةنطدان هةرَيم،  ثارَيزطاكاني  هةَلبذاردني هةرَيم،  دةستووري 
ناسراو ئةمريكاي عَيراقء نَيوان ئةمنيي رَيككةوتننامةي لةسةر
لة بإيارة كة هةَلبذاردني ثةرلةماني عَيراق، دواتريش (SOFA) بة

ساَلي داهاتوودا بةإَيوةبضَيت. سةرةتاي
بةردةم لة خؤبةكةمزانينة طرَيي لةو يةكَيتي ثَيناضَيت
دةركةوتني ئةنجامي دواي بةتايبةتي ببَيت، ثارتييدا قوتاري
سنووري لة ثارتييش بزانَيت يةكَيتي هةقة هةَلبذاردنةكان.
هةموو ئةو ئةطةر سةركةوتوو نةبووةو خؤيدا دةسةآلتي
نَيودةوَلةتي ناوخؤو ضاودَيراني كة نةبوواية، ساختةكاريية
دةبوو. طةورة شكستَيكي تووشي ثارتييش دةكةن؛ باسي
سنوورداركردني سةركوتكردنء شَيوازي ئةو لةإَيي
هةرطيز دةكرد ثةيإةوي دهؤك هةولَيرو لة ثارتي ئازادييةي
خؤرهةآلتي لة كة بطرَيت، نيلي شةثؤلي بةرطةي نةيدةتواني
بةدةستي يةكَيتي ثَيويستة بؤية هةَليكردبوو. هةرَيمةوة ئةم
جةالل) (مام ئةوةي نةنؤشَيتء تةنيا لةبةر ذةهرة ئةو خؤي
سةر ئةذنؤ. نةكةوَيتة بؤ ثارتي عَيراق سةرؤكي ببَيتةوة بة
ثؤستي دةستبةرداري يةكَيتي نيية ذيرانة هةنطاوَيكي
هةَلبذاردني بةَلَيني طةورةترين بَيتء حكومةت سةرؤكى
حكومةتي سثاردني سةرؤكايةتى نةكات، كة جَيبةجَي خؤي
سةر نةباتة بةَلَينة ئةو يةكَيتي ئةطةر ساَلح. د.بةرهةم بة نوَيية
هةَليدةثإوكَينَيت، خؤيء سةوزي بةهاري بةردةداتة ئاطر

مابَيت. سةوزاييش كةمَيك هَيشتا ئةطةر ديارة
رؤذانة كة يةكَيتي دؤستانةي  اليةنطرو  ئةو  هةموو
ءةزيري سةرؤك ببَيتة ساَلح د.بةرهةم خوازيارن دةيانبينم
دةيبيستن لةوبارةيةوة ناخؤشانةي هةواَلة ئةو داهاتوو
دةَلَيت: ضةرضأل) (وينستن  ءةك بــةآلم  نةبن، راســت
جيهاندا لة ئةوةي دةربارةي دةكرَين خراث درؤي «زؤر
درؤيانة ئةو نيوةي ئةوةية شت خراثترين بةآلم روودةدات،

راستن».

بؤرذوازيية عةقَلة خاَلى هةموو بة دةسةآلت دةبَيت

(طؤإان) كة خؤيدا بضَيتةوةء بزانَيت فيوداَلييةكةى

نييةء دياريكراو كةسَيكى ضةند ويستى خواستء تةنيا

بووةتة ئَيستا نةماوةتةوة، دياريكراويشدا جوغزَيكى لة

بووةتة طؤإان كؤمةَلطةء تةواوى ناإةزايى شةثؤلَيكى

ضينء تةواوى ميللى بةرطى ريشةيىء ضةمكَيكى

كردووة خؤيدا بةر بة كؤمةَلطةى توَيذةكانى
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فاتيح ئاكؤ

عةزيز زمناكؤ

ــژةي رَي ئاشكراكردني  بــةدواي  دوا 
پارتيء بةشداربووةكان، ليستة دةنگةكاني
پشَيويء نانةوةي  بة دةيانةوَيت يةكَيتي 
بة تَيكدةرانة كاري نائاراميء دروستكردني
اليةنةكانيتر، خةَلكء  لةدژي  ئةندامةكانيان 
بة دةنگةكان ئاكامةكاني دةيــانــةوَيــت
فةزاي بشكَيننةوةو زياتر خؤيان قازانجي 
بةسةر عةسكةرتاري ــزادانء س تــرسء
كة پاشةكشةبكةن فةرزبكةنء كؤمةَلطةدا
زلحيزبة دوو ئةو رَيگةي  جَيگةو پَييانواية
هةمان پــرســيــارةوةو ــر ژَي كةوتووةتة
نةماوة. هةَلبژاردنةكانيان  لة بةر قورسايي 
رةفزكردني بة بةرهةَلستكارةكانيشيان
ناوچة هةندَيك لة دةنگدانةكان ئاكامي 
ئةو پَيداني درَيژة هؤكاري  دةبنة خةريكن
يةكَيتي پارتيء كة عةسكةرتارييةي  فةزا

بيخوَلقَينن. دةيانةوَيت
دةسةآلتدار كةهةردووحيزبي  بةوپَييةي 
خةَلكنء ئارامي  ئةمنيةتء بةرپرسي 
پَيشمةرگة ئاسايشء  پؤليسء دةزگاكاني 
پَيوةر بةهةمان خؤيانداية، كؤنترؤَلي لةژَير
ئاَلؤزيء پشَيويء لةهةر بةرپرسن ئةوان
بخاتة هاوآلتيان ئةمنيةتي كة نائاراميةك

هاوآلتيانء مةترسييةوةوبةرپرسنلةگياني 
ماَليان. سةرو پاراستني 

رابردوودا ساَلي (١٨) لة يةكَيتي پارتيء
ناإازييان دةنگي تةحةمولي كلؤجَيك هيچ بة
نةكردووةو بةهةمووتوانايةكةوة سةركوتي
ئازاديخوازيان ــاإازيء ن دةنگَيكي هةر
ــةوةي ئ ســةربــاري ئَيستاش ـــردووة، ك
كة وتيان چةندينجار  فشاردا لةژَير  كة

ئامادةن قبوَلدةكةنء هةَلبژاردن ئاكامةكاني
بةآلم بگرن، هاوآلتيان دةنگي  لة راو رَيز كة
كودستان شارةكاني  سةرجةم لة ئةوةتا
ئاَلؤزيء پشَيوي ســةرچــاوةي خؤيان
بة جارَيكيترء دةيانةوَيت  نائارامييةكاننء

ئةوانةي هةموو پاشةكشة بة چةك زةبري
لةمةيداندانءرَيژةي لةبةرامةرياندا بكةنكة
سووكيان هَيناونةتة كورسييةكانء سةنگء

هةبوون. كة لةوةي نزمتر ئاستَيكي
ئةوة ئيديعاي  هةرچةندة يةكَيتي  پارتيء
هَيزة نييةو ميليشيايي كوردستان كة دةكةن
هَيزَيكي لة يةكَيتي پارتيء چةكدارةكاني
بينيمان كةچي  رَيكخراون...هتد، نيزاميدا 

دةنگةكاني ــژةي رَي راگةياندني ــةدواي ل
ئاسماني (مةسعود بارزاني ) سةرؤكةكةيان
ئاگرء لة پارچةيةك كــردة هةولَيريان
برينداربوونء كةس چةندين بةهؤيةوة
هَيزي ئةمةية لةدةستدا، گياني  كةسَيكيش

ئةمةبوو ئةوبة دامودةزگاكردنةي رَيكخراو؟
شاخدارة درؤيةكي چ  پَيشمةرگة؟  هَيزي
تةقةي داوادةكات حيزب سةرؤكي كاتَيك
ئةندامةكاني هَيزء كةچي مةكةن، خؤشي
ميليشياكةيبة قسةيناكةنء ئاسماندةكةنة
ئةو دةبَيت سةرؤكي كةو؟ هةربؤية دةنوكي
ئةمنييةكاني بةرپرسة تةواوي ميليشيايةو
لةسةر بكرَينء سزاي توندبدرَين دادگايي

قةرةبووي هاوآلتييةو ئةو گيانلةدةستداني
سةرجةم لةگةأل بكرَيتةوةو خَيزانةكةي

بريندارةكاندا.
كة ــةك ــگــةي جــَي ــةر ــةه هـــاوكـــات ل
دةستدرَيژيء ملهوإي كراوةتة سةرخةَلكء

پَيبهَينرَيتء كؤتايي  دةبَيت اليةنةكان
سةركوتء فةزاي بة درَيژة رَيطةنةدرَيت
بدرَيت، ئازادييةكان مافء پَيشَيلكاري
حيزبة دوو ئةو سةركردايةتي تةواوي 
لةسةرو ميليشيايةء خاوةن دةسةآلتدارة
بارزاني) (تاَلةبانيء هةمووشيانةوة
كردةوةيةكي لةهةر بكرَين بةرپرس
پَيشَيلكردني هاوآلتيانء  مافةكاني  دژي

ئازادييةكانيان.
پلةي يةكةم بة يةكَيتي جةنگي پارتيء
بةَلكو نيية، بةرامبةريان ليستةكاني دژي
لةدژي سةركوتةيان فةزاي جةنگء ئةو
لةو تؤَلةبكةنةوة دةيانةوَيت خةَلكدايةو
حاكميةتء بة ناإازيية كة خةَلكةي
گةندةألء نايةوَيت ئيدارةيان، دةسةآلتيانء
دةنگيان بؤية بن، وآلت حاكمي تاآلنچيةكان

ئومَيديانكردن. بآ نةدانآء
بة دةبــَيــت هاوآلتيانيش خــةَلــكء 
فشار ناإةزايةتيانء دةنگي هةَلبإيني
بكةن ناچاريان دةسةآلتداران، بؤ هَينانيان
بگرنء پاراستني خةَلك لة مافةكاني رَيز كة
ئةستؤي بخةنة ژيانيان ئةمنيةتي ئاراميء
فةزاي جارَيكيتر رَيگةنةدرَيت ئةوانةوة،
سةركوتكردن تؤقاندنء زيندانء كوشتنء
خةَلكدا. حيزبةكانء بةسةر فةرزبكرَيتةوة

يةكيَتيية پارتيء ئةستؤي پاش هةلَبژاردن، لة ئالَؤزييةكاني پشَيويو

(٢-٢)

سيستمى لة هةَلبذاردنة شَيوازة ئةم
ئةطةر هةية، ثةرلةمانيدا كؤمةَلَيك مةدلوالتى
بدات كارةكانى بة درَيذة نةتوانَيت ثةرلةمان
بةدةستكَيشانةوةى بَيت، هؤكارَيك هةر بة
بة هةَلوةشاندنةوةى بَيت ياخود ئةندامةكانى
وةك ــةوة، ــةرؤك س لــةاليــةن ثــةرلــةمــان
بة (٥٨) (٥٧)ء (٥٦)ء رةشنووس لة مادةى
سةرؤك كات ئةو لَيدةكات، باسى درَيذيي
ساَلةكةى ضوار دةستلةكارناكَيشَيتةوةء
ئةمة ،(٦٤) ــادةى م ــات  دةك ــةواو ت خؤى 
سياسييةكانة كاية لة ســةرؤك ــات وادةك
لــةوةى نةطرَيتةوة ئــةو ثــارَيــزراوبــَيــت،
(٧٥ـ مادةى لة وةك نموونة بؤ روودةدات،
هاتووة هةرَيمدا رةشنووسي ثَينجةم)ى
ثةرلةمان)، نوَيى خولَيكى (دةستبةكاربوونى
تةواوبوونى تا هةردةمَينَيتةوة سةرؤك ئايا
دةكاتء تــةواو خؤى مــودةى ماوةكةى،
ئةوةوة طؤإانكاريى ثةرلةمان ثةيوةندى بة
ياخود طةلة. دةسةآلتى ئةو دةسةآلتى نييةء
بةو كابينةكانء ثةسةندنةكردنى بةهؤى
دانراوة، دواى بؤى رؤذةى ثَينج ماوةى ضلء
ثةرلةمان كة سَييةمي دووةمء ئةو كانديدى
نوآ هةَلبذاردنى هةَلوةشَيندرَيتةوةء دةبَيت
خؤى ماوةى سةرؤك دةستثَيدةكاتةوة، 
سةرؤكايةتى بؤ هةَلبذاردن دةكاتء تةواو
طؤإانكاريية، هةموو ئةو  ثاأل لة ناكرَيت
ياخودلةطةألدةستثَيكردنىواليةتَيكىديكةى
يةكةم) ئاماذةى ،٦٨) مادةى وةك سةرؤك،
دةستلةكاركَيشانةوةى حاَلةتى (لة ثَيدةدات:
ثةككةوتنى مردنى، يان هةرَيم، يان سةرؤكى
ئةركةكانى نةتوانَيت كــة جــؤرَيــك بــة 
لة جَينشينَيكى ئةنجامبدات سةرؤكايةتى
هةَلدةبذَيردرَيت بؤ رؤذدا شةست ماوةى
(٦٤)ى مادةى بةثَيي ضوار ساأل، ماوةى بؤ
هةَلبذاردنةوةى لةطةأل دةستوورة). ئايا ئةم
وةزيران) (ئةنجومةنى حكومةتيش سةرؤك
هةميشة ــات وادةك ئةمة كة كؤتاييدَيت،
هةندَيكجار كة كةمتربَيت حكومةت تةمةنى
هؤكارَيكى كارةيدا دةستثَيكردنى لةطةأل
راييكردنى بةرةو باسكراوة لةوانةى نوآ
كوتالنةى ئةو  هةميشة دةبات. كارةكانى 
حكومةت ثَيكبهَينن كة دةيانةوَيت ثةرلةمان
زؤرينةى با هةية، سةرؤك بة ثَيويستيان
بؤ ســـةرؤك ضونكة ــن، ب ثةرلةمانيش
ئةمة بةوان نةبةستوة خؤي ثشتى هةَلبذادنى
ثةرلةمان ئةطةر ديكةوة لةاليةكى لةاليةك، 

بؤ كةسَيك كانديدكردنى لة دووجار دواى
ثآ متمانةى حكومةت سةرؤكى ثؤستى
كةسَيك هةرَيم سةرؤكى  كات  ئةو نةدات،
مادةى حكومةت ثَيكهَينانى  بؤ  دياريدةكات
رةشنووسي ضواردةيةمى بإطةى -٦٥)
دواى ضونكة نةبَيت، زؤرينةش با هةرَيم)
مةإسومَيكى بة  ــةرؤك س كانديدة ئــةو
هةَلدةوةشَينَيتةوة ثةرلةمان  سةرؤكايةتى
مادةى لة وةك نةدةن،  ثآ متمانةى  ئةطةر
(ئةطةر هاتووة  سَييةم)دا بإطةى  -٥٦)
ثَيشنيازكراوى كابينةى سآ بة نةدا متمانةى

يةكدا)، دواي لة يةك جياوازى وةزارى
سيستمى ــة ل ـــاوة ب ئـــةوةى ـــةآلم  ب
سةرؤكى بة كةسَيك (دةبَيت ثةرلةمانيدا،
كة هةَلبذَيردرَيت ــران وةزي ئةنجومةنى
ئةطةرضى بَيت ثةرلةمان متمانةى جَيى
ئةمة نةبَيت)، سةرؤكيش متمانةى جَيي
سيستمى سةرةكييةكانى  بنةما لة يةكَيكة 
هةرَيمدا رةشنووسي لة بةآلم ثةرلةمانى،
هاتووة (٣)دا ـ  ضواردةيةم (٦٥ـ  مــادةى
كابينة نةيتوانى دووةميش ثاَلَيوراوى (ئةطةر
بؤى كوردستان هةرَيمى سةرؤكى ثَيكبَينَيت،
هةَلبيذَيرَيتء باشبوو ثآ كةسَيكى هةر هةية
ئةمة وةزارةت) ثَيكهَينانى بؤ بسثَيرَيت راى
ثةرلةمانيية، سيستمى باوى ثَيضةوانةى
دةستوورى ثَيضةوانةى بةهةمانشَيوة
نيية طرنط عَيراقة، (٢٠٠٥)ى هةميشةيى
عَيراقيش دةستوورى ثَيضةوانةى ئةطةر
نةبَيت سةرةكييةكان بنةما بة دذ بةآلم بَيت،
بة دذ هاتوون، عَيراقيدا  دةستوورى  لة كة
بةآلم نةبَيت، فيدراأل حسريةكانى دةسةآلتة
باشترى باسة شتَيكى جوانترو جَيي ئةوةى
نةك ديموكراتيةكة، سيستمة بؤ بَيت ثآ
لة كة اليةك بة دةسةآلت هةندَيك ثَيدانى
ئةودا ئةركى  كارء دةســةآلتء سنوورى
نةبَيت، ئةمةجياوازىنييةبؤئةدايةكى جوانتر
موئةسةساتىء حوكمإانى سيستمى لة
بةَلكو ثةرلةمانى، سيستمى ديموكراتيانةى
روحء لةطةأل بكرَيت كارَيك ئةوةية جياوازى
بطونجَيتء ثةرلةمانيدا سيستمى جةوهةرى
ئةدايةكى باشتر بؤ ثَيبَيت شتَيكى جوانترى
بةرد نةك بَيت بــةرد (بةردخستنةسةر

كةَلةكةكردن).

بوارى بؤ ثَيشنيازَيك ضةند
سةرؤكايةتى:

مايةوة شَيوازة  بةو  هةر ئةطةر  -١
طةلةوةء لةإَيى سةرؤك هةَلبذاردنى

ئةنجومةنى واية باشتر  راستةوخؤ،
ثَيكبَيت كةس بَيت، لة سآ سةرؤكايةتى
لة جَيطرةكةى دوو دووجَيطر، سةرؤكء
سةرؤك تا هةَلببذَيردرَيت، ثةرلةمانةوة
هةموو ئةو بدات، بإيار تةنيا نةتوانَيت
ئةطةر بــةآلم هةبَيت، سةالحييةتةى
ئةوة جَيطر، دوو سةرؤكء لة ثَيكبَيت
وةك ئةنجومةنى سةرؤكايةتى دةكرَيت
هةر ــى ــردن دةرك بــؤ سةيربكرَيت،
ياسايةك، ثةسةندكردنى يان بإيارَيك
شَيوازة بةم بإياردان بؤ دةسةآلتةكان
راى هاتوو ئةطةر جيابكرَيتةوة،
لة جَيطرةكانى لة يةكَيك ســةرؤكء
بكريت، رايى ثآ بإيارةكةى بوو اليةك
لةاليةك خــؤى بؤ ســةرؤك ئةطةر
هةردوو هةبوو)، (بؤضوونَيكى  بوو
هةبوو جياوازيان رايةكى  جَيطرةكةى
يةكالبكرَيتةوة، ثةرلةمان بةإاى ئةوة
دةنطى تَيكإاى  سيستمى بــة  ــان ي

وةربطيرَيت. سةرؤكايةتى
نابَيت ثَينةدراوة ئاماذةى وةك -٢
وةك كؤبكاتةوة ثؤست  دوو سةرؤك
ئةنجومةنى سةرؤكى هةرَيمء سةرؤكى
وةك بَيت، بيانويةك هةر بة وةزيران،
ئةوةىبؤي هةيةسةرؤكايةتى ئةنجومةن
(سةرؤكى شةشةم): مادةى(٧٠ـ بكات،
سةرؤكايةتى ــران وةزي ئةنجومةنى
وةزيران ئةنجومةنى كؤبوونةوةكانى
كة كؤبوونةوانةى لةو جطة دةكــات،
دةبَيت)، ئامادةيان هةرَيم سةرؤكى
بؤ سةرؤك بؤ رَيخؤشكةرَيك بَيت ئةمة

حكومةت. كؤنترؤَلكردنى
ئاماذةى بوو طرنط  كة  خاَلَيك -٣
لةو دةبَيت كة مةرجانةى ئةو ثَيبكرَيت
دةثاَلَيوَيت خؤى  كة هةبَيت  كةسةدا
دةســتــووردا لة  ئةمة  ســـةرؤك، بؤ 
عَيراق دةستوورى وةك جَيطيربكرابا،
ئاماذةى (٦٥) مــادةى  لة  (٢٠٠٥)

ثَيدةكات.
سيستمى لة نةكراوة  لةوة  باس -٤
زياتر ــةرؤك س ــى رؤَل ثةرلةمانيدا
بَلنديى سيادةو لة  ثارَيزطاريكردنة 
ثابةندبوون بؤ شةونخونى دةستوور،
سةرؤك دةستوورةوة، ئةمة وادةكات بة
هةم بَيت ثةرلةمان كارى لة ضاوى هةم
وادةكات ئةمة كة وةزيران ئةنجومةنى
سةرؤكة كة يةكةم هَيماى ــزو رةم
لةو دةستوورةوة بة ثابةندبَيت هةميشة

اليةكى هيض لةوَيوة تا ضاودَيريكردنةوة،
ببةزَينَيت. دةستوور نةبَيت بؤى ديكة

لةسةر زؤرى نامةوَيت خاَلَيك -٥
خيانةتى بثرسم دةمةوَيت بدوَيم، بةآلم
كة ضيية ياخيبوون ــاذاوة، ئ ــةورة، ط
مةدلولة ئةم هاتوون،  دةستووردا  لة
سياسي مــوزايــةدةى طرنطة زؤر 
مةتاتييةو ضونكة نةكرَيت، لةسةر
دةبَيت بؤية هةَلدةطرَيت زؤر قسةى
ضونكة روونبَيت، ديارء زؤر ئاسؤكانى
هَيمنانة خؤثيشاندانَيكى دةكــرَيــت
دزَيوةوة... كارى ئاذاوةو قاَلبى بخرَيتة
ئيراب لةسةر مــوزايــةدة وةك هــةر 
ضةث هةرضةند ئةطةر كة دةكرَيت
نيت، تيرؤرست بَيت من لةطةأل بَيت 
توندبيت ئيسالمييةكى هةرضةند يان
تؤ نةبيت  من بةرذةوةندييةكانى دذى 
لة شةبةحى  كة نيت وةهمية ثياوة ئةو 

دونيايت. خؤشييةكانى ناوبةرى
ثةرلةمان ــؤن ض ـــةروةك ه  -٦
لة هةَلبذَيرَيت كــؤمــار ســـةرؤك
بةهةمانشَيوة ثةرلةمانيدا، سيستمى
لةإَيى ئةنجومةنةكةى يان جَيطرةكةى
لة بةآلم هةَلدةبذَيردَيت، ثةرلةمانةوة
(٦٠ـ مادةى لة هةرَيم رةشنووسى
(سةرؤكى هاتووة دووةم)دا بإطةى
خؤى هةَلدةبذَيرَيت جَيطرَيك بؤ هةرَيم
ئةنجامدانى لة  دةكات هاوكاريى  كة
ئامادةنةبوونيدا لةكاتى ئةركةكانيدا
فةرماندةى جَيطرى دةطرَيتةوةء جَيى
ثَيشمةرطةى هَيزةكانى طشتيى
بة ــت، ــَي دةب ــم) ــةرَي ه (ثــاســةوانــى
ثةرلةمان ــدى ــةن رةزام مةرجَيك
رةهاى زؤرينةى بة  بةدةستبهَينَيت 
دةستةواذةية ئةم ئةندامانى. ذمارةى
جَيطرَيتى بــؤ  تــَيــدايــة لَيَلييةكى
وةردةطرَيت ثةرلةمان رةزامةندى
ئامادةنةبوونيدا لةكاتى يــاخــود
سةالحيةتانة ــةو  ئ وةرطــرتــنــى بــؤ 
بة ضونكة وةردةطرَيت،  رةزامةندى 
دةطرَيتةوةو جَيى ئةو سةرؤك غيابى
كةوابَيت دةبَيت كارةكان رادةثةإَينَيت،
مةشروعيةت سةرضاوةوة لةهةمان
نيية بؤي سةرؤك  ضونكة  وةرطرَيت، 
بَيطةإانةوة بؤ دابةشبكات ئةو ثؤستة
سةرؤكى وةزيرء ضونكة ثةرلةمان،
متمانةى جَيي دةبَيت حكومةتةكةى
(من سةرؤك جَيطرى بؤ بن، ثةرلةمان

رولى). باب
لة تةنيا  دياريكردنة ئــةو وةك
بوونى سةرؤكايةتيدا  سيستمى 
واليةتة سيستمى لة وةك هةية،
ثيادةكرَيت ئةمةريكادا يةكطرتووةكانى

سةرؤكايةتيية. سيستمى باوكى كة
رةشنووسى (١٠٩) مادةى  لة  -٧
ئةنجومةنَيك كة هاتووة  هةرَيمدا
ئةنجومةنى بةناوى ــت ــةزرَي دادةم
سنوورى دةبَيت  هةرَيم، ئاسايشى 
روونء زؤر ئةنجومةنة ئةو كارى
سةرؤكى مةتاتيى تا بَيت شةفاف
لةوةَيوة دايكشَينآ، نةيكشَينآء هةرَيم
بة بنوَينى  هةَلوَيست بإيارء زؤر 
ضاكتر كة هةرَيم، ئاسايشى بيانووى
لةو تايبةت  راثؤرتى ثةرلةمان واية 
لة ئاطاى تا وةربطرَيت ئةنجومةنةوة

بَيت. ياساييةكان سياسيء كاية
توَيذينةوةية ئةم دةرئةنجامى
رةشنووسى كة دةردةخـــات ــةوة ئ
رووي هةندَيك هةرَيم دةستوورى
هةندَيكى ثةرلةمانيية، سيستمى
لة كة سةرؤكايةتيية سيستمى ديكةى
نزيكترة سةرؤكايةتييةوة سيستمى
ئةمجؤرة ثةرلةمانى، سيستمى تاوةكو
زياتر كَيشةى هةميشة ئيزدواجيةتة
ساخكردنةوةى لة دروســتــدةكــات

دةسةآلتةكان.
ماستةر بإوانامةى خاوةنى *
(قانون سياسييةكان زانستة لــة
لة دةستووري)ء خوَيندكارى ماستةر
بةغدا زانكؤى ـ ئيسالمييةكان زانستة

سةرضاوةكان:
النظم لــيــلــة، كــامــل د.مــحــمــد   -١
الفكر ـ دار والحكومة ـ الدولة السياسية
د. وـ  ١٩٦٦، ص٥٩٦. سنة العربيى،
والقانون السياسية النظم شيحا، ابراهيم
باالسكندرية، المعارف منشأ الدستوري،

االسكندرية٢٠٠٠، ص٤٠٣
المؤسسات دوفرجيه، موريس -٢
ص الــدســتــوري، والقانون السياسية 

٢٠٢
النظم ــــدوى، ب ثــــروت د.   -٣
تطور رالول) (الــكــتــاب السياسية
للنظم العامة والنظرية  السياسي  الفكر
،١٩٦١ سنة االولــى، ط: السياسية،

ص١٩٧ العربية، دارالنهضة

سةرؤكايةتى هةلَبذاردنى ثةرلةمانىء سيستمى

هةرَيم سةرؤكى بةرامبةر لة هةلَويستةيةك

پشَيويء ئاَلؤزيء سةرچاوةي كودستان خؤيان شارةكاني لة سةرجةم ئةوةتا

هةموو بة پاشةكشةبكةن چةك زةبري بة جارَيكيترء دةيانةوَيت نائارامييةكاننء

كورسييةكانء سةنگو سووكيان رَيژةي  مةيداندانء لة لة بةرامةرياندا ئةوانةي كة

هةبوون كة لةوةي  نزمتر ئاستَيكي هَيناونةتة
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
 ednan.rozhnama@yahoo.com           -            adnan@rozhnama.com نووسين بةإَيوةبةرى

عومةر شَيخ ئاودَير
awder.sh.omer@gmail.com

هةولَير: ئؤفيسى
هةولَير ذينطةى تةنيشت بةإَيوةبةرايةتى حةمرين، ضوارإيانى نزيك ٩٤ شةقامي زانكؤ

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

info. rozhnama@gmail.com
riklam. rozhnama@gmail.com

سةرةكيي: ئؤفيسى
ثةروةردةي سلَيماني طشتيي بةإَيوةبةرايةتي ثشت - بةختياري سلَيماني -

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

نووســةران دةستــةي
عةبدوإلةحمان فرمان نةجيب                هيوا جةمال                                             فازأل رةشيد   هةولَيرسيروان ئؤفيسي ب.

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

fazil988@yahoo.comhiwa.jamal@yahoo.com serwan_rm@yahoo.comfrman802001@yahoo.com

دادوةري ئةنجومةني
باري كةسَيتي دةربةنديخان دادطاي

٢٤/ش/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٧/٥ بةروار:

(ئاطاداري)
شاري دانيشتووي خلف) محمد (أمجد لةسةركراو داوا بؤ
نيشتةجآ شوَيني ئَيستا وة ثَيشتر خَيآلن/ طةإةكي دةربةنديخان

ناديارة. بوونت
٢٤/ش/٢٠٠٩  ذمارة داواي لة دةركرد نائامادةيي بإياري دادطاية ئةم
بة داواكار هاوسةرةكةت تؤو  نَيوان جيابوونةوةي  بة سةبارةت
بةرامبةر (طالق خلعى) خؤي داواي لةسةر حبيب عبداهللا) (ظيان ناوي
وةك و ياساييةكاني شةرعي مافة سةرجةم هةَلطرتني لة بةدةست
ثَيشتر كة دةركةوت دادطا بؤ هةروةها قةرز، و ثَيشةكي مارةيي
داوة تةالق عبداهللا)ي حبيب (ظيان داواكار ٢٠٠٨)دا (٨ي مانطي لة
دا ئةو تةآلقةي ضةسثاندني بإياري دادطا بؤية لة دةرةوةي دادطا
لةو طرتنت رةخنة نةخواردنت و سوَيند هةَلثةسَيردراوة لةسةر كة
دةربةنديخان ثؤليسي بنكةي ئاطاداركردنةوةي بةثَيي وة تةآلقة،
شوَيني دةربةنديخان لة (خَيآلن) طةرةكي موختاري ثشتطيري و
لة ئاطاداركردنةوةت بة بإياردرا بؤية ناديارة نيشتوجَيبوونت
تانةدان مافي وة ناوخؤيي، رؤذانــةي رؤذنامةي دوو  رَيطةي
دا ياسايي ماوةي هةية لة ثَيداضوونةوةي (تميز)ت يان (االعتراض)

وةردةطرَيت. كؤتايي بإيارةكة ثلةي ثَيضةوانةوة بة

دادوةر
حمه عباس اكرم

ونبوون
ئوتومبَيل سةنةويةكي *

(٢٠٠٥) مؤدَيل ثيكاب جؤري

هةولَير (٢١٣٣٦) ذمارةي

محةمةد) ضيا (عامر  بةناوي

ونبووةهةركةسَيكدؤزييةوة

ذمارة بةم بكات ثةيوةندي

(٠٧٧٠١٤٢٨٠٤٨) مؤبايلةوة

عَيراقيء رةطةزنامةيةكي *

شارستاني باري ثَيناسَيكي

(G) جؤري  ثاسةثؤرتَيكي و 

كةريم (ئةريظان  بةناوي 

هةركةسَيك ونبووة عبداهللا)

بكات ثةيوةندي دؤزييةوة

مؤبايلةوة ذمارة بةم

(٠٧٧٠١٤٢٨٠٤٨)

بؤضــــوون
birura. rozhnama@gmail.com

خاوةني كوردي دةسةآلتي
ســةيــرو ــي ــان ــن ــَي دةيــــان داه
ــة، تــازةتــريــنــيــان ــةرةي ــةم س
خؤشيي، تةقةي بة بةرامبةر

و زوإناي ناخؤشية! دةهؤأل
دةيةوَيت سلَيماني دةسةآلتي
ــن!! ســةركــةوت ئاهةنطي ــة  ب

هةَلبذاردن طةورةكةي شكستة
كة بيسةَلمَينَيت و بثؤشَيت دا
دةهؤألء «ميحنةت»يشدا، لةكاتي
هةية... خؤي كاريطةري زوإنا
ماوةي لة  دةسةآلتَيك سةيرة،

هَيندةي  تةمةنيدا ساَلي  ٣٣
رةشء رؤذي  تووشي ئةمإؤ 

نةبووة، خؤي (ناديار)ي ئايندةي
زياتر بةهةدةرداني سةرةإاي

كةمتر  لة  دؤالر مليؤن ٣٣ لة
(حةياتةكة)  شارة ٣٣ رؤذدا، لة
كرد، تآ ثشتي خؤيداو  بإياري
دةهــؤألء بة دةيــةوَيــت كةضي 
خؤي اليةنطراني دَلنةوايي زوإنا

دؤإاندني نابآ بَلَيت: بداتةوةو
مؤسيقيمان زةوقي (هةَلبذاردن)

بدؤإَينآ!....... ثآ
ئَيمةيان بة ــوون ب ــةوان ئ

كورسي   ٢ لةوانةية دةوت:
سةر دةخةينة بؤ ٣يان بهَيننء

...٥ بة دةبآ

ثَييان خؤمانة هةقي ئةمإؤ
لة  ئةوان ٥ كورسيةكةي بؤ بَلَيين
ئَيمة بةدةستيانهَيناوة، سلَيماني

دةدةينآ،  قةرز بة  تةثَلةكيان  ٢
ــةي ــاك ـــؤألء زوإن تــا بــؤ دةه
مايكرؤفؤني سةركةوتنةكةيان،

دابنَين... لةسةر

«ناخؤشيي» زوأناي دةهؤألء
دؤخَيكي نوَي...

رزطار سالَح

(٢٠٠٩/٧/٢٥)ء دةنطداني دواي
دةرةنجامةکان، ئاشکراکردني
ــاثــاي ســةرت ـــوَي ــي ن ــک ــَي دؤخ
بـــاشـــووري ــکــهــاتــةکــانــي ــَي ث
لة هةر دةطــؤإَيــت، کوردستان
(١٨) تةقليدييةکةي دةســةآلتــة
تا بطرة ـــــردووةوة راب ســاَلــي 
کؤمةآليةتيية هَيزة دةرکةوتني
شةرعييةتي قبوَلي  کة  نوَيکان
حيزبانة ئــةو شؤإشطَيإانةي
کارابوونيان بيانووي بة ناکةن،
زةمةني ئيتر شاخدا، سةردةمي لة
فآلن نامَينَيت، هَينانةوة  ثاساو
رؤحي باوکي کوإي سةرکردة
ئةمي يان بووة کورد نةتةوةي
يان درووشمةکاني بة ديكةيان
کورد يان خانةقين تاکي کةرکوک
داناني حةماسةتي بة ببةستَيتةوة
الي ضةثي لةسةر راستي دةستي
وةفدةکاني سةرؤکء ثَيشوازي لة

ئيقليمي. وآلتاني
ـــاردة دي ثــرشــنــطــدارتــريــن
هةَلبذاردني بانطةشةکاني لة
زماني ــةوةي کــردن ئةمجارةدا
تــوَيــذة داخــــــراوي ضــيــنء
ســةردةمــي لــةبــيــرکــراوةکــانــي
دوو بةناو يةکطرتووي دةسةآلتي

بوو. حيزبةکة
شاشةي لــة کاممان  ئاخر
لة طوَيمان تةلةفزيؤنةکانةوة
بؤياخضي منداَلَيکي ئةندَيشةکاني
ئةطةر دةبوو، شؤستةکان سةر
کام لةو نةبواية؟، وشةي (طؤإان)
ديداري بة دَيرينانة ثَيشمةرطة
ئةطةر دةبــوون شــاد تاَلةباني 
ئاخر نةبواية؟، (طــؤإان) وشةي
لة ــوو ب خةريک قإطة طوندي 
خَيرة ئةوة دةکرد قإيان تينوَيتيدا
کة خواثَيداو طةإةکَيکي کوإي
طشتيية سکرتَيري جَيطري ئَيستا
ئةمالوالي نيوةإؤ  قرضةي  بة
(١٧) ســةردةمــي ثيرَيذنةکاني
دةکات، ماض قإطة شةهيدةکةي
يةک بؤ  تائَيستا  ئةوان بؤ  باشة 
جاريشسةردانيدايکيشةهيدَيکي
طــةرضــي ــرد، ــةک ـــان ن هـــةذاري
شةهيداني ــوون  ب خؤيان هــةر
شةهيدي بة دابةشکرد طةليان
ئةي کردة، بن شةهيدي سةکردةء
زيندانة بة نةبوو ئةوان وةزيرةکةي
مووضة من وتبوو سياسييةکاني
قوات کة کةسانةي ئةو نادةمة
بةعس ئةمنَيکي يان خاسةيةک
ئةمانةو تَيهةَلدابَيت، شةقَيکي
وشةي ئةطةر  نموونة ــةدان  س
دةســةآلتــداران نةبواية، طــؤإان
باشوور کؤمةَلطةي نيازبوون بة
بخةنة (ئةسحابولکةهف) وةک

قوَلةوة. خةوَيکي
ــبــذاردن هــةَل دواي دؤخـــي 
بَيت، کارةساتباريش تاألء ئةطةر 
ناکاتة جارَيکيتر کورد تاکي بةآلم
رؤحيء بانطةشةي يةخسيري
سةرکردة، تــاک بؤ  ضةمانةوة
وةک ــورد ک مرؤظي کاتَيکيش
سةربةخؤي کةسايةتييةکي
فؤرمةلة کرد، خؤي خاوةن بإيار
لة نابَيت دةستةوةستان ــةوا ئ
قبوَلي کة رَيطةيةک دؤزينةوةي
ثَيش دؤخي بؤ ناکات طةإانةوة

هةَلبذاردن.

محةمةد هيوا
   

ســـةردةمـــي ـــــاران، لـــة ج
کة خةَلک تؤقاندني  بؤ  بةعسدا
ترسء بــةوة  روويـــدةدا شتَيک 
دَلي ناو دةخستة دَلةإاوکَييان
هَيزي بةعس گواية کة خةَلک
جا ناوشار، بؤ هَيناوة تايبةتي
(پاسةواني کؤماري لة بابةتي ئيتر
دةوترا کة خؤ تايبةت) هَيزي يان
ئةوة هَيناوة خاصة)يان (قــوات 
چونکة ــوو، دةچ زراوي خةَلک
بوو بةجؤرَيک ئةمانة رابردووي
لة کوشتنيشيان تا فةرماني کة

دةستدا هةبوو.
لةبةرامبةر کوردي دةسةآلتي
دةستدرَيژيکارييانةي ئةو هةموو
ئَيرانةوة تورکياء  لةاليةن  کة
سنوورةکانء ســةر دةکرَيتة

بووة، بَيدةنگ  مةدةني خةَلکي 
داکؤکييان دةکات بةغدا لة داوا
ئةنجامي لــة  بـــةآلم لَيبکات،
٧/٢٥دا هةَلبژاردني لة کة ئةوةي
(بةالي چاوةإواننةکراو گؤإانَيکي
هاتووةتةکايةوة، ــةوة) ــةوان ئ
هَيزء هَيناني پةنادةبةنةبةر ئةوة
رَيگة تاوةکو بآلوياندةکةنةوه،
گؤإان هَيزي پةرةسةندنةي لةو

جةماوةرة. کة بگرن
بؤ (زَيإةڤاني) هَيزي هَيناني
هةولَيرء لة سلَيماني شاري ناو
ديكةوه، ناوچةکاني ــؤکء ده
دةسةآلتة ناژيرانةي هةنگاوَيکي
بةهةردووحيزبةکةوة،چونکةهيچ
ئاسايشي سةر بؤ  مةترسييةک
تَيکچوونَيکي هيچ نةتةوةييء
کودةتايةک پيالنء ناوخؤييء هيچ
ئامادةکاري بکرَيت تا بةإَيوة نييه،

تايبةت. هَيزي بةبآلوکردنةوةي
ناو لة تائَيستا ئةوانة ديارة
کلتووري شةإوهةإةشةدا دةژين،
هةر هاتنةکايةي  لةگةأل بؤية
بارودؤخَيکيتايبةتپةنادةبةنةبةر
کة لةبيريانچووةتةوة هــَيــز،
شةإي بؤني هَيز بآلوکردنةوةي

ماَلوَيرانکةر شةإيش  لَيدَيتء
سامانء بؤ لةپَيشدا دةبــَيــت
ئاراميء بؤ ئةوجار موَلکةکانيان
بؤ ــر دوات خــؤيــانء ئاسايشي

خؤيان. سةري سةالمةتي
لولةي بة دةنــگ ملَيون نيو
لة ميللةت ناکرَيت، بَيدةنگ تفةنگ
بؤ نا پَييوتن  سندوقةوة رَيگةي 
شَيوةي ياساييء بة ئةمةشي ئَيوة،
چونکة دةربإيوه، ديموکراسييانة
ئةگةر بةمشَيوازةية.  ــاوةإي  ب
بواية شةإ  خوازياري ميللةت 
لَيتاندةهاتة هةَلبژاردن پَيش ئةوة
بةخوَين زؤرء بة  شةقامء سةر
ئَيوةش بؤية دةپةإاندن، دةري
هةإةشةء لة دةستهةَلگرن دةبَيت
ئةو ملکةچي خةَلکء تؤقاندني
روودةدةن، کة  بن  پَيشهاتانة 
بکةن، ئاشکرا دةستةکانتان
داکؤکي يان مانةوةتان لةپَيناوي
کردوتانة، فَيآلنةي تةزويرء لةو
هَيزةکان بةجةرگانةي  رؤَلة  ئةو
بة دادةنرَين  وآلت) بةموَلکي  (کة
زؤرَيک هَيشتا مــةدةن، کوشت
شةهيدانةي مووچةي دايکانة لةو
لة کة دةرنةچووه بؤ کوإةکةيان

مةرگ راپَيچي پَيشوودا ساآلني
هي ديکةشي نةيةتةسةر. با کران
ياساييتان سوَيندي (کة ئَيوة
بةآلم خـــواردووه، قورئان) بة 
فَيألء دةنگء دزيني سةرپةرشتي
ئةمانة هةموو کردووة تةزويرتان
لة مرؤڤ تاکي وةک ناياسايينء
وةک ناشيرينةکاننء رةوشتة
حيزبانةية ئةو رةوشتي حيزبيش
هةموو ديموکراتينء  دژي  کة
دةسةآلت کورسيي تا دةکةن شت
لة هةرچيتانکرد نةدةن. لةدةست
لة ئةگةرچي هةَلبژاردن پَيش
کوردتان تاکي جواني رةوشتي
بة ــش ــةوي کـــةمـــدةکـــردةوه، ئ
شتي پــارةء بة هةَلخةَلةتاندني 
لةوةي بةآلم بَيت، پيرؤزتان ديكة
دةنگ دزيني بردةبةر پةناتان کة
دةنگدان بؤ خةَلکانَيک (بةهَيناني
دةتوانين ئــةوة جارَيک) چةند
پةناتان دةنگةوة کإيني  لة بَلَيين

دةنگ. دزيني بردةبةر
بيري لةسةر بةردةوامبوونتان
شتزانينء بةهةموو خؤ کؤني
بؤ شت هةموو قؤرخکردني
ئيرادةي رَيز نةگرتنتان لة خؤتانء

دةبات، هةَلدَيرتان بةرةو ميللةت
ناو حيزبَيکي وةک بؤئةوةي جا
خزمةت وآلتي لة خةَلک بمَيننةوةء
زماني ئةوا هةوَلبدةن بن، خؤتاندا
بةکاربهَيننء پةسةندکردن يةکتر
بةرگي بة بکةنء  چاک  خؤتان
ناو وةرنةوة  نوَيوه بيري نوآء 
دانيشن بکةن، خزمةتيان خةَلکء
ئَيوة بؤچي لةوةي بيربکةنةوة
بة تةنيا لةمةوبةر ســاأل پَينج
بؤ کةستان هةزاران چةقةنةيةک
ئَيستا جادةکان،  سةر دةإژايــة 
لةگةَلتان خةَلک  نيوةي  بؤچي
دةوَيت، هةَلسةنگاندني ئةمة نيية؟
دةبَيت دةوَيت، بةخؤداچوونةوةي

بنَين. خؤتاندا بةهةَلةکاني دان
هةَلبژاردنةکان ئةنجامي
چوار ماوةي لة ئَيوة کة دةريخست
دابةزين بةرةو رابردوةوة ساَلي
بة باوةإتان ئةگةر جا چــوون،
فةرموون ئةوة هةية،  جةماوةر
پةسةند گؤإانيش هاتنةکايةي
پَيکراوةکانتان بآلوة هَيزة بکةنء
با خؤيان، جَيگاکاني بةرنةوة
ئامادة گةل چونکة پشووبدةن،

بإَيژَيت. خوَين کورسي بؤ نيية

دةنگ دزيني بؤ دةنگةوة کأيني لة

ناكام ثشكؤ

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
هةَلةبجة باري كةسَيتي لة دادطاي

العراق الكردستان/ اقليم
القضاء مجلس

السليمانية منطقة استئناف محكمة رئاسة
فى حلبجة الشخصية محكمة احوال

٢٦٠/ش/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/٢ بةروار/

(ئاطانامة)
ئَيستات نيشتةجَيبووني شوَيني كة عبدالرحمن: جميل فرهاد داوالَيكراو/ بؤ

ناديارة.
لة ســةرةوة ذمــارةي بةو داوايةكي أحمد عباس شؤخان  ــار/ داواك
دةرةكي تةآلقي راستاندني تيايدا كة دذت لة تؤماركردووة دادطاكةمان
بةرواري لة  دادطاو دةرةوةي لة كة ئةوةي ثاش نَيوانتاندا، لة  دةكات
نيشتةجَيبوونت شوَيني كة  ئةوةي لةبةر  داوة تةآلقت (٢٠٠٧/٥/١٥)دا
داواكةو ناوةرؤكي بة بكاتةوة ئاطادارتان كة بإياريدا دادطاكةمان ناديارة
بة ئةويش (٢٠٠٩/٩/٢١) دةكةوَيتة كة دادبيني رؤذي لة ئامادةبوون
رؤذانةوة رؤذنامةي ناوخؤي دوو لةإَيي ئةم ئاطاداريية بآلوكردنةوةي
نةبَيت ئامادة بريكارَيكتان يان خؤتان كراودا دياري رؤذي لة ئةطةر كة

بة ئامادة نةبوونتان. ياساو طوَيرةي بة دادطا داواكة دةبينآ ئةوا

دادوةر
قادر محمد نوري
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اعالن

قراره (٢) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
في ــؤرخ وامل (٥٠) رقم للمحضراالستثنائي

: ٢٠٠٩/٧/١٨ االتي

قبل من املقدمة الشكوى رد على املوافقة .
محافظة في التقدم لقائمة اــول املمثل
اختصاص من ليس  املوضوع  كون السليمانية

القضاء الى وبامكانه اللجوء املفوضية
القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا
التالي اليوم من تبدأ ايام  ثالثة  خالل  لالنتخابات

. للنشر

املفوضني مجلس

ئاطاداري
(٢)ي ذمارة برياري كَوميسياران ئةنجومةني
مَيذووي بة (٥٠)ي ذمارة ئاسايي نا كؤنوسي

دةركرا: شيوةية بةم ٢٠٠٩/٧/١٨
سكاالي رونكردنةوةي لةسةر رةزامةندي
ِرَيثَيدراوي نوَينةري لةاليةن ثيشكةشكراو
, سلَيماني ثارَيزطاي لة ثَيشكةوتن ليستي
دانية كؤمسيؤن ثسثؤري لة بابةتةكة كة بةوةي

ياسا. بةر ثةناباتة دةتوانَي و
لةبةردةم ثَيداضونةوةية  شياوي بريارَيكة 
لةماوةي هةلبذاردنةكان دادوةري دةستةي
بالوكردنةوةدا دواي رؤذي كةلة روذ سَي

ثَيدةكات. دةست

كَومسياران ئةنجومةني

اعالن

قراره (٣) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
في ــؤرخ وامل (٥٠) رقم للمحضراالستثنائي

: ٢٠٠٩/٧/١٨ االتي

قبل من املقدمة الشكوى رد على املوافقة
السليمانية محافظة في الكردستانية القائمة
ليلة في املرتكبة  احلادثة  عن التغيير قائمة ضد
اللجوء بامكانه عليه املعتدى ٣-٢٠٠٩/٧/٤ كون

اتص القضاء الى
القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا
التالي اليوم من تبدأ ايام  ثالثة  خالل  لالنتخابات

. للنشر
املفوضني مجلس

ئاطاداري
(٣)ي ذمارة برياري كَوميسياران ئةنجومةني
مَيذووي بة (٥٠)ي ذمارة ئاسايي نا كؤنوسي

دةركرا: شيوةية بةم ٢٠٠٩/٧/١٨
سكاالي رونكردنةوةي لةسةر رةزامةندي
كوردستانيةوة ليستي لةاليةن  ثَيشكةشكراو
لةسةر طؤران ليستي دذي سلَيماني لةثارَيزطاي

كرا,  دا  ٣-٢٠٠٩/٧/٤ لةشةوي ِرووداوةي ئةو
دةتواني لةسةركرا دريذي دةست ئةوةي لةبةر

بةر ياساي ثةيوةنديدار. ثةناباتة
لةبةردةم ثَيداضونةوةية  شياوي بريارَيكة 
سَي لةماوةي هةلبذاردنةكان دادوةري دةستةي
دةست بَالوكردنةوةدا دواي رؤذي كةلة روذ

ثَيدةكات.
ئةنجومةني كؤمسياران

اعالن
قراره (٥) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
في واملــؤرخ (٦٠) رقــم للمحضراالعتيادي

٢٠٠٩/٧/٢٢ االتي:

(٥,٠٠٠,٠٠٠)خمسة قدرها مالية غرامة ١.فرض
لثبوت الكردستانية  القائمة على دينار ماليني 
االنتخابية احلمالت وضوابط شروط مخالفتها 
كردستان اقليم  برملان انتخاب لقانون ً استنادا
ألنتخابات برملان االنتخابية ونظام احلمالت العراق
عن الصادرة االنتخابية احلمالت وضوابط االقليم

البلديات وزارة
االفات بأزالة الكردستانية القائمة الزام .٢

. العقوبة تشديد سيتم وبخالفه
القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا
التالي اليوم من تبدأ ايام  ثالثة  خالل  لالنتخابات

. للنشر

املفوضني مجلس

ئاطاداري

(٧)ي ذمارة بِريارى كَوميسياران ئةنجومةنى
بــةروارى لة ذمـــارة(٦٠)  ئاسايى كَونوسى

دةركرد: شَيوةية بةم ٢٠٠٩/٧/٢٤

لةاليةن ثَيشكةشكراو سكاآلى رةتكردنةوةى
ليستى دذى لة سلَيمانى لة كوردستانى ليستى
سايتى (سبةى) هةَلسانى بة طَوِران سةبارةت
لةبةرئةوةى بابةتَيك، ضةند بآلوكردنةوةى بة
لة هةندَيك  بَو كةسى  لَيدوانى لة  بابةتانة ئةم 
سايتةش ئةم و تَيثةِرناكات كةسايةتيةكان

نية. طَوِران ليستى فةرمى سايتى
لةبةردةم تَيهةَلضونةوةية شياوى بِريارة ئةم
ماوةى لة  هةَلبذاردنةكان دادوةرى دةستةى 
بآلوكردنةوةى دواى رَوذى لة كة رَوذ سَى

بِريارةكة دةست ثَيدةكات.

كَوميسياران ئةنجومةنى

ئاطاداري
كؤنووسي (٥)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني

شَيوةية  ٢٠٠٩/٧/٢٢ بةم رَيكةوتي لة (٦٠) ذمارة ئاسايي
دةركرد:

(٥٠٠٠٠٠٠) بةبِري كوردستاني ليستي  بذاردني *ثَي
سةرثَيضيكردنيان ضةسثاندني بةهؤي دينار مليؤن ثَينج
بةثَيي هةَلبذاردني  هةَلمةتي ورَيساكاني مةرج  لة
هةَلبذاردني بؤ هةَلبذاردن هةَلمةتةكاني سيستةمي
ثةرلةماني هةَلبذاردني وياسايي كوردستان ثةرلةماني
لةاليةن كة هةَلبذاردن هةَلمةتي ورَيساكاني كوردستان

وةزارةتي شارةانيةوة دةرضووة.
نةهَيشتني بة كوردستاني ليستي ثابةندكردني
توندتر سزاكة ئةمة ثَيضةوانةي بة و سةرثَيضيةكان

دةبَيت.
دةستةي لةبةردةم ثَيداضوونةوةية شياوي بريارَيكة
لة دا كوردستان هةرَيمي لة هةَلبذاردنةكان دادوةري
بَالوكردنةوة دواي رؤذي لة كة رؤذدا سَي ماوةي

ثَيدةكات. دةست
كؤميسياران ئةنجومةني

اعالن

املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر
(٦٠) رقم للمحضراالعتيادي  قراره (٧)

٢٠٠٩/٧/٢٤ االتي: في واملؤرخ

القائمة قبل من املقدمة الشكاوى رد
قائمة ضد السليمانية في الكردستانية
االلكتروني املوقع قيام بشأن التغيير
كون املواضيع  بعض بنشر ي) (سبه
تصريحات عن تعدو ال املواضيع هذه
هذا وأن الشخصيات لبعص شخصية
لقائمة الرسمي املوقع ليس املوقع 

. التغيير
الهيئة امام لالستئناف قابالً ً ــرارا ق
ايام ثالثة خالل لالنتخابات القضائية 

. للنشر اليوم التالي من تبدأ

املفوضني مجلس

اعالن

قراره (٨) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
في ــؤرخ وامل (٥٠) رقم للمحضراالستثنائي

: ٢٠٠٩/٧/١٨ االتي

قائمة قبل من املقدمة الشكوى على رد املوافقة
طريق في الواقع احلادث حول واالصالح اخلدمات
حتديد جهة ٢٩-٢٠٠٩/٦/٣٠ لعدم مخمور في ليلة

منه املشكو
القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا
التالي اليوم من تبدأ ايام  ثالثة  خالل  لالنتخابات

. للنشر

املفوضني مجلس

ئاطادارى
(٩) ذمارة بِريارى كؤمسياران ئةنجومةنى
ِرَيكةوتى لة ذمــارة(٥٩) ئاسايى  كؤنوسى  ى 

دةركرد. شَيوةية بةم ٢٤\٧\٢٠٠٩
دذ كوردستانى ِرةتكردنةوةى سكاآلى ليستى
لةمةِر كوردستان) ئيسالمى (يةكطرتووى بة
دوو اليةن لة دةنطدان بؤ  دةنطدةران هاندانى
كوردستان ئيسالمى يةكطرتووى بة سةر كضى
ليستةكةيان بؤ دةنط ئةوةى طوتويانة كة بةوةى
نةبونةوةى ِروون بةهؤى دؤزةخ دةضَيتة نةدات

ِرووداوةكة.
لةبةردةم ثَيداضونةوةية قابيلى بِريارَيكة
هةرَيمى لة هةَلبذاردنةكان دادوةرى دةستةى
ِرؤذى لة كة ماوةى سآ ِرؤذدا لة كوردستاندا

ثَيدةكات. دةست بآلوكردنةوة دواى
كؤميسياران ئةنجومةنى

ئاطاداري

لةسةر (٨) ذمــارة بِرياري كؤميسةران دةستةي
ِرَيكةوتي٢٠٠٩/٧/١٨  لة (٥٠) كؤنووسي نائاسايي ذمارة

: جؤرة دةركرد بةم

كة سكاَالية ئةو ِرةتكردنةوةي لةسةر ِرةزامةندي
يةوة ( ضاكسازي و (خزمةتطوزاري ليستي اليةن لة
لة مةخمور رَيطةي ِرووداوي سةبارةت ثيشكةشكرابوو

اليةني  ديار نةكردني لةبةر دا ٢٠٠٩/٦/ ٢٩-٣٠ شةوي
. لَيكراو سكاَال

بة بةرامبةر  تياهةَلضوونةوةية قابيلي بِريارة ئةم 
سَي ماوةي لة , هةَلبذاردنةكان دادوةراني دةستةي

. بَالوبوونةوةي يةكةمي ِرؤذي لة ِرؤذدا

كؤميسةران دةستةي

اعالن

املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر
(٦٠) رقم للمحضراالعتيادي  قراره (٩)

: ٢٠٠٩/٧/٢٤ االتي في واملؤرخ
قبل من واملقدمة اعــاله  الشكوى رد
الكردستانية القائمة التغييرضد قائمة
بتعليق بعض مؤيدي االخيرة قيام بشأن
انطالق موعد قبل للقائمة دعائية الفتة
حصول ثبوت لعدم االنتخابية احلملة
القائمة من بتوجية او بتحريض الفعل

. الكردستانية
الهيئة امــام لالستئناف قابالً  ً ــرارا ق
ايام ثالثة خالل لالنتخابات القضائية 

. للنشر اليوم التالي من تبدأ
املفوضني مجلس

اعالن

قراره (٩) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
في ــؤرخ وامل (٥١) رقم للمحضراالستثنائي

: ٢٠٠٩/٧/٢٥ االتي

اخلدمات قائمة قبل من  املقدمة  الشكوى رد
قيام بشان الكردستانية القائمة ضد واالصالح
واالصالح اخلدمات  قائمة  الفتات بتمزيق االخيرة
تقدمي ولعدم الواقعة ثبوت لعدم دهوك في

شكواه. تثبت الدلة املشتكي

القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا
التالي اليوم من تبدأ ايام  ثالثة  خالل  لالنتخابات

. للنشر

املفوضني مجلس

ئاطادارى
ي (١٠) ذمارة برياري كومسياران ئةنجومةني
روذي ئاسايي ذمارة(٦١)ي نووسي برياري كؤ

بةدةركرد: شَيوة بةم ي ٢٠٠٩/٧/٢٥
لةمةر طوران ليستي سكاَالي رةتكردنةوةي 
اليةن لة هةواليك راثؤرتة بالوكردنةوةي
زمانحالَي ــوَي) ن (كوردستاني رؤزنامةي
نيشاني ناو  بة كوردستان) نيشتماني (يةكيتي 
خاوةنكردني بة برياري وةزيران (ئةنجومةني
شَيخاني طةرةكي ى تةجاوزةكان خانوة
برياريكي بة ئةمة ئةوةي  لةبةر  دا) سلَيماني
دةدرَي لةقةلةم وةزيران ئةنجومةني كارطَيري

كؤميسونةوة. ثسثوري نَيو وناضَيتة
بةردةم لة ثَيداضونةوةية شياوى بريارةكة
ماوةي لة  هةلبذاردنةكان وةري داد دةستةي 
بالوكردنةوةي دواي روذي بة كة رؤذدا سَي

ثَيدةكات. دةست ية ئاطاداري ئةم
كؤميسياران ئةنجومةني

ئاطادارى  

برياري ي (٩) ذمارة برياري كومسياران ئةنجومةني
٢٠٠٩/٧/٢٥ ي  روذي ذمارة(٦١)ي ئاسايي نووسي كؤ

بةدةركرد: شَيوة بةم

كوردستاني ليستي سكاَالي هةردوو رةتكردنةوةي
دةربارةيدراندنيثوستةرةكانيهةَلمتيثروثاطةندةيان
وزين) (مةم وطورةثاني على) (مال مزطةوتي تةنيشت لة
سكاَال اليةني ضونكة نةناسراوةوة, كةساني اليةن لة

ديارنةكراوة ليكراو

دةستةي بةردةم لة  ثَيداضونةوةية شياوى  بريارةكة
بة كة رؤذدا سَي ماوةي لة هةلبذاردنةكان دادوةري
دةست ية ئاطاداري بالوكردنةوةي  ئةم روذي دواي

ثَيدةكات.

كؤميسياران ئةنجومةني

اعالن

املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر
(٦١) رقم للمحضراالعتيادي  (١٠)قراره

: ٢٠٠٩/٧/٢٥ االتي في واملؤرخ
قائمة قبل من واملقدمة اعاله الشكوى رد
(كوردستاني صحيفة حول قيام التغيير
الوطني االحتــاد  باسم الناطقة  نوى)
بعنوان اخباري تقرير بنشر الكردستاني
املتجاوزة الدور متليك قرر الوزراء (مجلس
)كونه السليمانية في  شيخان  ومحلة
الوزراء مجلس من صادراً ادارياً ً قرارا يعد

. املفوضية اختصاص ضمن واليدخل
الهيئة امــام لالستئناف قابالً  ً ــرارا ق
ايام ثالثة خالل لالنتخابات القضائية 

. للنشر اليوم التالي من تبدأ

املفوضني مجلس

اعالن
(١١) املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر
في واملؤرخ (٦١) رقم للمحضراالعتيادي  قراره

: ٢٠٠٩/٧/٢٥ االتي
حول التغيير قائمة قبل من املقدمة الشكوى رد
مجلس رئيس (نائب احمد عماد السيد  قيام
انتخابياً جتمعاً كردستان) اقليم  في الوزراء 
كونها داغ) (قره  ناحية في عامة حديقة في

االنتخابية. للحملة مخالفة على التنطوي
القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا
التالي اليوم من خالل ثالثة ايام تبدأ لالنتخابات

. للنشر
املفوضني مجلس

ئاطاداري
لةسةر بِرياري كؤنووسي (١٢)ى ذمارة بِرياري كؤميسةران دةستةي
: دةركرد جؤرة بةم ٢٠٠٩/٧/١٨ ِرَيكةوتي لة (٥٠)ى ذمارة نائاسايي
ليستي لةاليةن كة سكاَالية  ئةو ِرةتكردنةوةي لةسةر ِرةزامةندي
(طؤِران)ة بةليستي (ِرؤذنامة) كةسةر دذي  لةسلَيماني كوردستاني
٢٠٠٩/٧/٦دا ِرَيكةوتي لة (١٠) ذمارة لة بَالوكردنةوةي ووتارَيك لةبةر
ئةوة لةبةر دةستثَيدةكات، سلَيمانيةوة) لة (طؤِران ناونيشاني بة
بةخواز طؤِران و ِراثةِرين زاراوةي ضونكة رةتكرايةوة سكاَالكة
يان هانداني توندوتيذي بؤ نةك بةكاردَي و بؤ طؤِران وةردةطيرَين

ضةك. بةكارهَيناني
دادوةراني دةستةي بة بةرامبةر تياهةلضوونةوةية قابيلي بِريارة ئةم

بَالوبوونةوة. ِرؤذي يةكةم لة ِرؤذدا سَي لةماوةي هةَلبذاردنةكان
كؤميسةران دةستةي

ئاطاداري
برياري (١١)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني

٢٠٠٩/٧/٢٥ بةم  رؤذي (٦٠)ي كؤنووسي ئاسايي ذمارة
شَيوةية دةركرد:

ــارةي دةرب ــؤِران ط ليستي سكاَالي *ِرةتــكــردنــةوةي
جَيطري احمد) (عماد بةرَيز هةَلبذاردني طردبوونةوةي
لة كوردستان هةرَيمي وةزيراني ئةنجومةني سةرؤكي
دذايةتي ضونكة (قةردةاغ) ناحيةي لة طشتي باخضةيَيكي

ية. هةَلبذاردن ني هةَلمةتي لةطةَل رَيساكاني
دةستةي لةبةردةم ثَيداضوونةوةية شياوي بريارَيكة
ماوةي لة دا كوردستان هةرَيمي لة هةَلبذاردنةكان دادوةري
دةستثَيدةكات. دواي بَالوكردنةوة رؤذي كة لة رؤذدا سَي

كؤميسياران ئةنجومةني

اعالن
قراره (١٢) املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر

 ٢٠٠٩/٧/١٨ في واملؤرخ (٥٠) رقم للمحضراالستثنائي
: االتي

القائمة قبل  من  املقدمة  الشكوى  رد على املوافقة
التي روزنامة جريدة ضد السليمانية في الكردستانية
رقم(١٠) تعودلقائمةالتغييرلنشرهامقالفيعددها
السليمانية) من االنتفاضة ٢٠٠٩/٧/٦ بعنوان(تبدأ في
للداللة ً مجازا االنتفاضة قد استعملت ان مفردة كون

السالح أو العنف التستخدم وكونها التغيير على
لالستئنافامامالهيئةالقضائيةلالنتخابات ًقابالً قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل
املفوضني مجلس

باآلى سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان كؤمسيؤنى ئاطادارييةكانى
لألنتخابات المستقلة العليا المفوضية اعالنات
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جةمال هيوا

هةردوو بَيت، هةرضييةك كؤمسيؤن الى هةَلبذاردن دةرئةنجامى ساختةكاريى، بؤ ثةنابردن لة بةدةر
خؤيان راستةقينةى قةبارةى تَيستكردء  باش خؤيان راستةقينةى سةنطى  دةسةآلتبةدةست حيزبى 
ثاشةكشةء رووثؤشكردنى بؤ تَيستكردنةء ئةو بةرئةنجامى هةر ساختةكاريى بؤ ثةنابردنيش زانى،

شكستى جةماوةريى بوو.
بةتايبةت زلحيزبةكة دوو بةآلم راستةقينةن، (٧٠٪)ى دةركةوتن هةَلبذاردنةدا لةم كة ناإازيى خةَلكى
ضؤن وةك نةهاتةوة، هةَلبذاردنةكاندا نةزاهةتى بة  بةزةيى هيض خؤيدا قةَلةمإةوى لةذَير ثارتى،
رةشةوة ليستى دةضَيتة كوردستان طزييةكانييةوة بةهؤى كة نةكردووةتةوة لةوة بيرى هةرطيز
نةضَيتء لةدةست لةرزؤكةى دةسةآلتة ئةو لةبةرئةوةى تةنيا وايكرد، هةَلبذاردنةشدا لةم نا،  يان
حيزب كاسةلَيسىء بوونةتة بةهؤى دةوَلةمةندييةكةيةوة كة هةَلنةطةإَينةوة لَيى مشةخؤرانةش ئةو
بؤ ئةمجارةش تةزوير بةآلم دةدةن، كةسايةتييان ثةالمارى دةإشَينةوةء خةَلكيدا بة ئاوا بوَيت ضؤنى

كةوت. فريايان كاتيى ماوةيةكى
لةواقيعىحيزبةكانيان، طةرموطوإتربوو ئاوازةكةيان زؤر خَيراترء ئةوانةىزوإنايانبؤدةسةآلتلَيدا
ئةوةيان سةرئةنجام بؤية بينى، بةفوتَيكراويى خؤيان واقيعى طةرمكردبوو حيزبةكةيانى هَيندة زوإناكة
دةربازبن ساختةضَيتى لة بؤئةوةى ساختةبن. سةركةوتوويةكى ناضاربوون بينييانء كة رآ هاتة

واقيعى بذةنن. ريتمَيكى بَلَين زوإناذةنةكان بة بخشَيننةوةء بةخؤياندا دةبَيت ضاو
طرنطى ناوضةى دوو  لة حيزبةكةيان سةرؤكى كة ناثرسنةوة لةوة بؤ دةسةآلت زوإناذةنةكانى
بوونة ناساندء بة دنيا كوردستانيان كة ناوضة بةدةستبهَينَيت، دوو ئةوتؤ نةيتوانى دةنطى كوردستاندا
طةرميانء لة نة قةَلةمفرؤشةكان حيزبى  سةرؤكى كوردستان، غةدرلَيكردنى  مةينةتىء ناسنامةى
دوو بةتايبةت دةسةآلتدارانء كة ناوضةية دوو ئةم كةواتة نةهَينا، دةنطى شةهيد هةَلةبجةى لة نة
بةرزدةكةنةوة، ئةوةندة خةَلكةكةيان دةناسَيننء ثآ خؤيانى لة مةحفةلة نَيودةوَلةتييةكاندا زلحيزبةكة
هةرَيمةكةيان، سةرؤكى ببَيتة تا بدةن ثارتى سةرؤكى بؤ دةنط ئامادةنةبوون كة ثشتطوَيخستووة
بة فويان راطةياندنةكانيانةوة لة كة بدةن  ئةوانة  سزاى  بةتايبةتى  ثارتى لَيثرسراوانى دةبَيت
بزانَيت ئَيستا دةبَيت ثَيدةدةن، دةنطت لةطةَلماندايةء كوردستان هةموو دةيانوت دةكردء زوإناكانياندا
ئامادةبوون بةبةرطَيكةوة هةر رؤذةى هةموو شارَيك بؤ سازكردبوو، لة موتةنةقيليان جةماوةرَيكى كة
دةطوزانةوة، بؤيان ضواردةورةكةيان كة نةخةَلةتَين  بةوة سةرؤكةكان  ئيتر ضاكواية ثَيشوازيى، بؤ
ماسكة ئةو ثَييطةيشتن، ثَيويستة هةَلبذاردنةكةدا لةهةَلمةتى كة نزيكترة زؤر لةوة خةَلك ناو ضونكة
ديكة ضوار ساَلى بَيت ساختةكارييةك هةر طزىء بة هةرضؤنَيك بَيت خوار، بَينة لة لوتكة فإَيدةنء
هَيناونى ئةو دةنطانةى دَلنيابَيت كة ثَيويستة كوردستانة، بةآلم هةرَيمى سةرؤكى سةرؤكمانةء بارزانى
ساَلى ضوار كة دَلنيابَيت با هاتبووةوة، هؤشى كةمَيك خةَلك ئةمجارة لةبةرئةوةى ساختةن، نيوةيان

ئاوابووة. نةبوونى ئؤثؤزسيؤن خؤرى دةبنةوةء ئيتر خةَلك هؤشيارتر هةموو داهاتوو
عاقأل فيكرء ثإ بةئةمةكء قورسء كةسانى زوإناذةنةكان قةَلةمفرؤشةكانء لةجياتى ضاكترواية
بةوةوة خؤيان ئةوةندةى هةَلطرنء كةسايةتى رووشاندنى لة دةست خؤىء بةرضاوإوونكةرى بكاتة

بكةن. داهاتوو ساَلى ضوار بؤ بةرنامةإَيذيى دةكةن، سةرطةرم
بةسةردا  ساَلى  ٢٠ نزيكةى شاخيش سةردةمى نةماوةء  ناوخؤ شةإى قةَلةمةكانى  باوى ئيدى
هةمووة ئةو تا بدات بةكوشت خؤى سةركردةكان لةسةر نيية ئامادة دى جارَيكى خةَلكيش رؤيشتووة،
خؤيانةوة، طرنطة رةشى مَيذووى بضنة ئةوانة با كةواتة بكات، رزطارى مابَيت لةخاكى نيشتمانةكةى

لَيبكةن. بةرطريتان بناسَيننء بةخةَلكتان تا بطةإَين عاقَلدا ثرؤفيشناألء كةسانى بةدواى

نوآ ى
وكراوة

بآل


