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ثَيداضوونةوة داواى نةتةوةيةكطرتووةكان
دةكات هةرَيمدا دةستوورى بة

شاآلو فةتاح 

لة داوا نةتةوةيةكطرتووةكان  طشتيى سكرتَيرى 
دةستوورى بة دةكات كوردستان هةرَيمى حكومةتى
تَيداية «مةترسى بإطةى هةندَيك ضونكة هةرَيمدا بضَيتةوة،

لَيدةكرَيت». ملمالنَيى دروستبوونى
نةتةوةيةكطرتووةكانء رةسميى وَيبسايتى لة
كي بان عَيراق، ــارةى دةرب راثؤرتياندا دوايةمين لة 
بؤ نةتةوةيةكطرتووةكان طشتيى سكرتَيرى مــؤن،
داوا ئاسايش» راطرتنى عَيراقء دؤخى «ئارامكردنةوةى
ثَيداضوونةوة كة دةكات هةرَيم حكومةتى بةرثرسانى لة
ضونكة بكةن، هةرَيمدا دةستوورى مادةكانى بةطشت
سنوورى هةرَيم دياريكردنى لةسةر تَيداية هةندَيك مادةى
عَيراق»ء ئةمنيى دؤخى سةر بؤ دةبَيت «كاريطةريى كة
نةدةنء كةركوكةوة بارةى لة ثَيشينةش بإيارَيكى هيض

يةكاليةنة نةنَين. هةنطاوى
نوَيى نوَينةرى (UN)دا، راثؤرتةكةى لة هــةر  
روودانى ئةطةرى لة عَيراقييةكان نةتةوةيةكطرتووةكان،
ثاراستنى هَيزةكانى لة ئاطاداردةكاتةوةو داوا توندوتيذيى
لةدذى كة بةرثرسيارَيتييةكان دةكات عَيراقيش ئاسايشى
بطرن، ضونكة ئةستؤ لة ناوةكييةكان هةإةشة دةرةكىء

هةية». توندوتيذيى ئاستى بةرزبوونةوةى «مةترسى
كَيشةى  UN لة رؤَلى هاتووة: لةراثؤرتةكةدا هةروةها
نةتةوة يارمةتيدانى بؤ بَياليةن»انةية «رؤَلَيكى  كةركوكدا
ئةو كَيشةى ضارةسةركردنى  بؤ عَيراق جياوازةكانى 
جياوازةكانى نةتةوة سازشنةكردنى بةهؤى كة شارة،
عَيراق ئَيستاى كَيشةى طةورةترين بة لةسةرى، عَيراق

دادةنرَيت.
ناوضةى هةندَيك كةركوكء كوردستان دةستوورى
كوردستان هةرَيمى لة بةشَيك وةك جَيناكؤكى ديكةى
ئةمةش مــؤن كي ــان ب بــرواى بة  ــوو، ــردب ــاوزةدك ن
كاريطةريى لةذَير دروستكردو زؤرى ناإةزايةتييةكى
هةندَيك بؤ ناوخؤ ناإةزايى لةطةأل ئةمريكاداء  فشارى
هةرَيم دةستوورى لةسةر دةنطدان وايكرد ديكة، بإطةى

ناديار. كاتَيكى بؤ دوابخرَيت

رةسميي بة داواى
توركى ناساندنىزمانى
دةكرَيت هةرَيم لة

جةمال ئارام ، كةركوك

بةشداريكردنى لــةبــةرامــبــةر
هاوآلتيانىتوركمانلةهةَلبذاردنةكانى
ثارتَيكى ــان، كــوردســت هــةرَيــمــى
توركي زمانى داوادةكات توركمانى
رةسميى بة كورديدا زمانى لةثاأل
رةسميىء نووسراوى لة بناسرَيتء
هةرَيمدا حكومييةكانى فةرمانطة

بةكاربهَينرَيت.
ثارتى سةرؤكى شــان، جةمال
رؤذنامةى بة توركمان، نيشتمانى
هةولَيرو شارةكانى  «لة راطةياند: 
ضةند كفرىء ــؤكء ده سلَيمانىء
هــةرَيــمــى ــةى ــك ــةكــى دي ــاوضــةي ن
توركمان نةتةوةى عَيراق، كوردستانى
لة دةذينء كورددا نةتةوةى لةطةأل
هةَلبذاردنةكانىئةمجارةىثةرلةمانء
كوردستاندا هةرَيمى سةرؤكايةتى
لةبةرامبةر كردو كارايان  بةشداريى

كورد دةسةآلتدارانى ثَيويستة ئةوةدا
وةك بنَينء توركمانةكاندا بةمافى دان
زمانى توركى زمانى يةكةم هةنطاوى
كوردستاندا لةهةرَيمى  بَيت  رةسميى

كورديدا». زمانى لةثاأل
توركماننء ئةوان ئةوةى لةبارةى
بةخؤيان تايبةت زمانى  توركمانيش
توركى زمانى داواى بؤضى هةية،
توركمان «زمانى وتى:  شان دةكةن؟
زمانى توركىء زمانى لة بةشَيكة
رؤشنبيريىء زمانى بةوثَييةى توركى
توركة، تــوركــمــانء ســتــانــداردى
بةكاربهَينرَيت، زمانة ئةو ثَيويستة

توركمانى». زمانى نةك
نيشتمانى ــى ــارت ث ــى ــةرؤك س
ثةرلةمانتارة لة داواشــى توركمان
كة كرد توركمان هةَلبذَيردراوةكانى
ثةرلةمانى داهاتووى خولةى لةم
مافى لة تةواو داكؤكى كوردستاندا

بكةن. توركمانةكان

رَيكةوتنَيكىنووسراو هيض
نيية حيزبةكةدا ضوار لةنَيوان

رؤذنامة

نووسراو رَيكةوتنَيكى  هيض تائَيستا 
لة بةشداريكردن ضؤنَيتى لةسةر
لة ثشكةكانيان بةشكردنى حكومةتء
نييةء لةنَيوانضوارحيزبةكةدا حكومةتدا
«بوونى بؤ حيزبَيكيشيان سكرتَيرى

دةطةإَينَيتةوة. لةنَيوانياندا سيقة»
مــةحــمــود، ــةدى حــاجــى ــةم ــح م
سؤسياليستى حيزبى سكرتَيرى
رؤذنامةى بة  كوردستان ديموكراتى 
ثرؤتؤكؤأل لةنَيوان راستيدا لة راطةياند،
بةيةكتر متمانةيان كة اليةنانةداية ئةو
كؤمةَلَيك حيزبة ضوار ئةو رةنطة نيية،
هاوثةيمانييان ئةخالقىء ئيلتيزامى
ثرؤتؤكؤأل لــة هةبَيت لــةنــَيــوانــدا
لة نيية دووريش بةآلم بةهَيزتربَيت،

بكرَيت. ثرؤتؤكؤأل داهاتوودا
سةرؤكى عةلى، هــادى هاوكات
ئيسالميى يةكطرتووى سياسى مةكتةبى
وةك راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان
لةنَيوانماندا رَيكةوتن  حيزبة  ضوار ئةو
ثةرلةمانيية خولة ــةم ئ بــؤ هةية 
بين، كوتلة يةك بينء يةكتر هاوثةيمانى
لةنَيوانماندا ثرؤتؤكؤَل  تائَيستا  بةآلم

نةكردووة، ئةوة لةسةر قسةمان نييةو
ضوار ئةو لةنَيوان «ثرؤتؤكؤَل وتيشي:
كارَيكى بةآلم نيية، ئةستةم حيزبةدا 
ضونكة دةوَيــت، كاتى  نييةو ئاسان
هةية. خؤى تايبةتمةندى  حيزبةو  هةر
ئةوة رووبــدات  شتَيكيش هةر ئةطةر
رووداوَيك هةموو (بؤ دةوترَيت، وةكو

وتةيةك)».
ــة بــةهــَيــزبــوونــى ســـةبـــارةت ب
ــى ــام ــج ــةن دةرئ ئــؤثــؤزســيــؤنء
ضاوثَيكةوتنَيكى لة هةَلبذاردنةكان
الثــةإة لة دةقــةكــةى كة  ــامــةدا رؤذن
مةحمود حاجى محةمةدى (٤)دايــة،
لةم ئؤثؤزسيؤن بَيطومان دةلــَيــت:
سةلماندو خؤى ثَيطةى هةَلبذادنةدا
طرنط رؤَلَيكى دةتوانَيت ثَيمانواية
واية، برواشى ببينَيت، ثةرلةمان لة
كؤمةَلَيك سةرةتاوة لة ئؤثؤزسيؤن
لةوانةش، كارىطرنطىدةكةوَيتةئةستؤ،
لة ئةمنييةكان هَيزة وةرطرتنةوةى
دةستوور، بودجة، مةسةلةى حيزبء
ئةم لةسةر ثَي ئؤثؤزسيؤن دةبَيت
مةسةالنة دابطرَيتء ثةرلةمانى داهاتوو
جَيى ببَيتة كاراء ثةرلةمانَيكى ببَيتة

كوردستان. خةَلكى ئومَيدى
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بةدةستهاتوون».
سةركةوتنة ئةم توَيذينةوةكة
كؤمةَلطةى لة طةورة طؤإانَيكى بة
ثَييواية، وةسفدةكاتء كورديدا
سياسيى طؤإانى تةنيا  هةَلبذاردنةكان 
بةَلكو كوردستان، بؤ نةهَيناوة

كؤمةَلطةى لة طةورةى طؤإانَيكى
بة سةبارةت دروستكردووة، كورديدا
ئؤثؤزسيؤنيش سةركةوتنى هؤكارى
«سةركةوتنى دةَلَيت: راثؤرتةكة
هؤكار دوو بؤ ئؤثؤزسيؤن رَيذةيى
طةندةَليىء بوونى يةكةم: دةطةإَيتةوة،

كة حكومةت ناضاالكى  مةحسوبيةتء
دةسةآلتدارةكة ثارتة دوو بةدةست
دووةم: بووة. ثارتي)يةوة (يةكَيتىء
كوردى طةورةى كؤمةَلطةى طؤإانَيكى
درووستبووة، (١٩٩٠)ةوة ساَلى لة كة
لة دةبينَيتةوة خؤى طؤإانةكةش
ريشةيى طؤإانَيكى «مةدةنيبوون،
ضينى فراوانبوونى  ثةروةردة، ئاستى 
كؤمةَلطةى دروستبوونى ناوةندء

مةدةنى».
هةَلبذاردنى بة سةبارةت
كوردستان هةرَيمى سةرؤكايةتى
هةَلبذاردنى دةَلَيت: راثؤرتةكة
ثَينج لةنَيوان هةرَيم سةرؤكايةتى
بارزانى مةسعود كانديددابوو،
بةدةستهَينا، دةنطةكانى زؤرينةى
ميراودةلى كةمال سةركةوتنى بةآلم
دةربإى زؤر» دةنطَيكى «راكَيشانى لة
طؤإانةية ئةو دةربإى يةكةم: شتة، دوو
روودةدات. كورديدا كؤمةَلطةى لة كة
ثاوانخوازيى ناجَيطيريى دووةم:

ثارتى. يةكَيتىء
لة باس راثؤرتةكة دواتر
كة دةكات طؤإان  ليستى  ثالتفؤرمى 
طةندةَليى، لةناوبردنى لة ثَيكهاتووة
حكومةت، لة حيزب  جياكردنةوةى 
خزمةتطوزاريى طشتيىء وةآلمدانةوةو
ئابوورييةكان، كَيشة ضارةسةركردنى
طةنجة بَيكاريي كَيشةى  بةتايبةت
لةطةأل ملمالنآ خوَيندةوارةكانء
دامودةزطاكانى ناضاالكى كَيشةى
«زنجيرة دةَلَيت: راثؤرتةكة  حكومةت.
كة دةدةن بةوة  ئاماذة راثؤرتَيك 
بَيئومَيديى، لة مستةفا  نةوشيروان
تَيطةيشتووة الوان ضينى نامؤبوونى
دامودةزطاكانى لة طةندةَليى بةهؤى كة
راثؤرتةكة دروستبووة». حكومةتدا
«باوكى وةك نةوشيروان دةَلَيت،
لة جيا يةكَيتى، دامةزرَينةر»ى
يةكَيتيى ديكةى سةركردةكانى
«طةندةَلنةبوون»ةوة لة خؤى هةيمةنةى

بةدةستهَيناوة.

هةأةشةى فشارو لةذَير طةورةية، ئةطةر بزانين طؤأان دةستكةوتةكانى
بةدةستهاتوون دةسةآلتدا

يوسف بةهادين

هةَلبذاردنةكان باآلي كؤمسيؤني
لَيكؤَلينةوةية كؤتاييهاتني ضاوةإَيي
ثةرلةمانء هةَلبذاردني لةسكاآلكاني
ئةمإؤ ثَيدةضَيت هةرَيم، سةرؤكايةتي
هةَلبذاردنةكانء كؤتايي ئةنجامي
قةوارة ليستء كورسي رَيذةي

رابطةيةنرَيت. بةشدارةكان
ئةندامي عةبدولكةريم، سةردار
كؤمسيؤني كؤمسيارانى  ئةنجومةني 
عَيراق هةَلبذاردنةكاني باآلي
«ئةطةر راطةياند: رؤذنامةي بة
سكاآلكان لةسةر لَيكؤَلينةوةكان
شةممة، ثَينج ئةمإؤ تةواوبن،
هةَلبذاردنةكاني كؤتايي ئةنجامي
رادةطةيةنينء كوردستان هةرَيمي
مةسةلةي هةيني،  رؤذي نايخةينة 
بةتةواوبووني بةندة  راطةياندنةكةش 
بإياري دةركردني لَيكؤَلينةوةكانء 
سكاآلتؤماركراوةكان». لةسةر كؤتايي
سكاآليانةي ئةو جؤري دةربارةي
كة كراون، كؤمسيؤن ئاإاستةي
(٧٠٠)سكاآلية، نزيكةي ذمارةيان 

«بةشَيكيان وتي: عةبدولكةريم سةردار
هةية، حاَلةتَيكةوة بةضةند ثةيوةندييان
خؤيان ناوي كةسانةي ئةو وةك
وَيستطةكاني بنكةء  لة نةدؤزيوةتةوة 
تؤماري هةبووة لة ناويان دةنطداندا، يان
نةبووة ناويان بةآلم بنكةكةدا، طشتيي
النةبردني لةسةر يان لةوَيستطةكاندا،
بانطةشةي بآلوكراوةكاني ريكالمء
دةنطدان، بنكةكاني لةنزيك هةَلبذاردن
بةرثرسي بة ثةيوةندي ئةوةش
حاَلةتانةش ئةو هةبووة، بؤ بنكةكانةوة
فةرمانبةرةكاني لةطةأل  ئيجرائات
لةسةر هةية سكاآل دةكرَيت، خؤمان 
بنكةي لةهةندَيك كة تؤماركراوة ئةوة
دةنطيداوة، زؤر خةَلكَيكي دةنطداندا
هةبَيت، دةنطدانيان  مافي بَيئةوةي 
دةوَيتء وردي لَيكؤَلينةوةي ئةوةش
بةكردنةوةي ثَيويستي هةندَيكيان
كاتي ئةوةش هةية، سندوقةكان
كةس دوو يةك كارةكةش دةوَيت،
سةر سكاآلكاني بةشي نايكات،
ئةنجومةني طشتيي ئةمانةتي بة
ئؤفيسي لة هةولَيرنء لة كؤمسياران
دةكةن، كارةكان سةرثةرشتي هةرَيم
ئؤفيسي بة سةر سكاآلي لةطةأل يةكةي

ئةو سةرقاَلي ئةوانيش كة ثارَيزطاكان،
دةكةين ئةوة ضاوةإواني كارةنء
لَيكؤَلينةوةكان كات بةزووترين
ثَيويست راسثاردةي تةواوببنء
بطاتة حاَلةتَيك بةهةر سةبارةت
ئةوةي بؤ كؤمسيؤن،  ئةنجومةني 
بؤ بتوانَيت كؤمسيؤن ئةنجومةني
ثَيويست بإياري حاَلةتانة لةو هةريةك

دةربكات».
لَيكؤَلينةوة ضؤنَيتي دةربارةي

كؤمسيؤنةوة، لةاليةن  لةسكاآلكانيش
كؤمسيؤن ئةنجومةني ئةندامةكةي
هةية لَيكؤَلينةوةكان «هةرضي وتي:
دةبَيت سكاآلكانةوة  بةشي لةاليةن
هةولَير، ضوونةتة لةبةغداوة كة
دةكةنء سكاآلكان لةسةر  كار ئةوان
ئةنجومةنء دةنَيرنة راسثاردة
هةية بؤي كؤمسيؤنيش  ئةنجومةني 
بكاتء وردةكارييةكان طفتوطؤي
لةبةر ثَيويست بإياري هةية بؤشي

بدات»، راسثاردانةدا  ئةو رؤشنايي 
«هةوَلدةدةن بةوةشكرد ئاماذةي
كؤتايي ئةنجامي راطةياندني لةطةأل
تةواو وردء زانياريي هةَلبذاردنةكاندا،
ذمارةيان، جؤرء سكاآلكانء  لةسةر
راطةياندني رؤذي هةمان ئامادةبكرَيتء

كؤتايي بآلوبكرَيتةوة». ئةنجامي
تةئكيدي عةبدولكةريم سةردار
لةوة كؤمسيؤن نابَيت كة لةوةشكردةوة،
بةوتةي ضونكة بكات، ضاوةإآ زياتر
ئةويش هةية، ديكةمان «كاري ئةو:
دةنطدةرانء تؤماري نوَيكردنةوةي
ئةنجومةني هةَلبذاردني بؤ ئامادةكاريية
لةبةرئةوة عَيراق،  نوَينةراني 
كؤتايي ئةنجامي بةزوويي دةمانةوَيت
نامانةوَيت تةواوبَيتء هةَلبذاردنةكة
بةَلكو تةواوبَيت، بةكةموكووإييةوة
كة بَيت بةشَيوةيةك بةكامَليء
كارةكان هةموو نةمَينَيتةوةو هيض
ئةمإؤ ئةطةر بؤية  تةواوبكرَيت، 
هةيني رؤذي نةبَيت،  شةممة  ثَينج
لَيكؤَلينةوةء كؤتايي  ئةنجامي
ذمارةي هةَلبذاردنةكانء  ئةنجامي 
هةرَيمي ثةرلةماني كورسييةكاني

رادةطةيةنين». كوردستان

عةبدولكةريم: سةردار

جةمال هيوا فؤتؤ:

بةشارةتى سامان

حكومةتى مرؤظى  مافى وةزارةتى 
ئيدانةي هةرَيمىكوردستانلةبةياننامةيةكدا
ء يةكطرتوو بارةطاكاني هةَلكوتانةسةر
هةولَيري نووسينطةي ئيسالمييء كؤمةَلي
رؤذنامةي KNNء ئاسماني كةناَلي
ياساو ثَيشَيلكاريى بة دةكاتء رؤذنامة
لة بةدوور كارةش ئةو دادةنرَيتء ئاراميى

دةزانن. شارستانى ئةخالقياتى
هةولَير شارى لة (٧/٢٦) شةوى
ئةنجامَيكى بآلوكردنةوةى بيانووى  بة
ثةرلةمانء هةَلبذاردنى رةسميى نا
سةدان لةاليةن هةرَيم، سةرؤكايةتى
كوردستانى، ليستى اليةنطرانى  لة كةس
لة دوور ناشارستانىء بةشَيوةيةكى
سةر هةَليانكوتاية ديموكراسى بنةماكانى
نووسينطةى طؤإانء  ليستى بارةطاكانى 
دةستيانكرد KNNء كةناَلى رؤذنامةو 
ئةو بةسةر تةقةكردن هوتافكَيشانء بة

بارةطايانةدا.
مافى وةزارةتى بةياننامةكةى لة هةر

شةوةدا لةو كردارة كة هاتووة، ئةم مرؤظدا
مرؤظة مافى زةقى ثَيشَيلكارييةكى روويدا،
لة ئازاديى سياسى هاوآلتيانء بة دةرهةق
مافى وةزارةتى بةناوى  بؤية  كوردستان،
كوردستانةوة هةرَيمى حكومةتى مرؤظى
ياساية لة  دوور كارة ئةم ئيدانةى 
بةزوويى كة دةكةين داواش دةكةينء
دةرهةق ياسايى رَيوشوَينَيكى هةموو
بارودؤخةيان ئةم كة بطيرَيتةبةر بةوانة
دادطا، بدرَينة بةزوويي خولقاندووةء
كاريطةرة بةشَيكى  رةفتارانة ئةم  ضونكة
ديموكراسييةتء ناشيرينكردنى لةسةر

كوردستان. هَيمنى
مرؤظدا مافى وةزارةتى بةياننامةكةى لة
لةسةر ئيجرائاتة ئةم دةكةنةوة، دووثاتى
دةبَيتةهؤى سنوورَيك  تا دؤسيةية  ئةم
كوردستانء خةَلكى دَلنياكردنةوةى
هةموو نَيودةوَلةتىء كؤمةَلطةى
مرؤظ مافى بة تايبةت  رَيكخراوةكانى 
دةبَيتة هةم دةرةوةداء  كوردستانء  لة
ئةم دووبارةنةبوونةوةى بؤ سنوورَيكيش

ناشارستانيية. كارة

مرؤظ مافى وةزارةتى
دادطاييكردني داواي

دةكات هةولَير ئاذاوةضييةكانى

رابطةيةنين هةلَبذاردنةكان كؤتايي ئةنجامي ثيَنجشةممة، رؤذي هةولَدةدةين

عةبدولكةريم سةردار
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شاآلو فةتاح

ئاسايشى توَيذينةوةى ثةيمانطةى
ئَيس. ئَين. (ئاى. ئيسرائيلى  نيشتمانى
ثَينج باشترين لة يةكَيك بة كة ئَيس)
لة دادةنرَيت توَيذينةوة، دةزطاي
ئةفريقا، ناوةإاستء  خؤرهةآلتى 
هةَلبذاردنةكانى دةربارةى راثؤرتَيك
لةذَير بآلودةكاتةوة كوردستان
هةَلبذاردنةكانى «طرنطى  ناونيشانى
راثؤرتةدا لةم كوردستان»ء هةرَيمى
بةشَيوةيةكى ئَيس) ئَيس. ئَين. (ئاى.
هةَلبذاردنةكانء دةإوانَيتة ئيجابى
طؤإانى تةنيا هةَلبذاردنةكان ثَييواية
دروستنةكردووة، هةرَيمدا لة سياسى
لة طةورةى طؤإانَيكى بةَلكو
دروستكردووة، كورديدا كؤمةَلطةى
كة طؤإانَيكة رةنطدانةوةى ئةمةش
ساآلنَيكة كورديدا كؤمةَلطةى لة
لة ئَيستاداو لة دةستيثَيكردووةو

دةكات. بةيان خؤى ئؤثؤزسيؤندا
بةطشتيى سةرةتا راثؤرتةكة
هةَلبذاردنةكانى ئةنجامى بة سةبارةت
بة دةدوَيتء كوردستان
كوردستان بؤ  طرنط مَيذوويىء 
ليستى ئةوةى بةهؤى وةسفيدةكات،
ثارتة دوو ليستى كة كوردستانى
كوردستانة، دةسةآلتدارةكةى
ئؤثؤزسيؤنَيكى رووبةإووى
راثؤرتةكةدا لة وةك بةهَيزبوونةوة،
زؤرينةيان هةرضةندة هاتووة،
«رووبةإووى بةآلم بةدةستهَينا،
بةهؤى بوون، يةكالييكةرةوة» لَيدانى
ثَيشتردا هةَلبذاردنةكانى لة كة ئةوةى
بةآلم هةبوو، رةهايان زؤرينةى
(٦٠٪)ى كةمتر هةَلبذاردنةدا لةم

بةدةستهَينا. دةنطةكانيان
وردةكارييةكانى راثؤرتةكة  دواتر
دَيتةسةر باسدةكاتء هةَلبذاردنةكة
كوردستان، ئؤثؤزسيؤنى باسى
دةَلَيت: راثؤرتةكة بارةيةوة لةو

ليستى بةتايبةت «ئؤثؤزسيؤن
بةرضاوى طةورةو هةنطاوى طؤإان
جطة ئةوةى دواى ئةمةش ناوة،
كورسى، (٢٥-٢٧) بردنةوةى لة
دةسةآلتى لة ناوضةى ذَير توانيويةتى
كوردستان نيشتمانيى يةكَيتيى

بةدةستبَينَيت، دةنطةكان زؤرينةى
«دةستكةوتَيكى بة ئةمةش راثؤرتةكة
ئةطةر بةتايبةت  وةسفدةكات طةورة» 
و فشار» «لةذَير دةنطةكان بزانين
ئةمنىء هَيزة هةإةشة»ى «هةندَيكات
كوردستانى ليستى ضاالكوانةكانى

هةأةشةى فشارو لةذَير طةورةية، ئةطةر بزانين طؤأان دةستكةوتةكانى
بةدةستهاتوون دةسةآلتدا

جةمال هيوا فؤتؤ:

عارف ستارة

كؤمةَلطةي رَيكخراوةكاني راثؤرتي
بةإَيوةضووني بةضؤنَيتي سةبارةت مةدةني
هةرَيمء سةرؤكايةتي هةَلبذاردنةكاني
ثةرلةماني كوردستان لةرؤذي(٢٠٠٩/٧/٢٥)دا،
كؤمسيؤني دةسةآلتء ثَيشَيلكاريي ئاستي
راثؤرتي بآلوكردنةوةي رَيطةي لة باآليان 

خستةإوو. رَيكخراوةكانيانةوة
رَيكخراوةكانكة بريتينلة رَيكخراويبيلء
ناحكوميي رَيكخراوي تؤإي  ستَيرء ئةلةندء
دةنطدةر هةندَيك ناوي نةبووني لةسةر كؤكن
هؤي بووةتة كة وَيستطةكان لةسةرجةم
بنكةكاني وةك دةنطدان،  لة بَيبةشكردنيان 
ثةرلةمانء نةهريء شَيالدزَيء «ئاشتيء

ديكة». شوَيني طةلَيك ئادارء (١٤)ي
بة ضةندين ئاماذة رَيكخراوانة هةروةها ئةو
هةَلبذاردنةكاندا، لة  دةكةن كةموكوإيي
خؤراكدا ثسوَلةي لة كةس  «ضةندين لةوانة:
خَيزانة بةتايبةتي تؤمارنةكراوة، ناويان
راثؤرتي بة تازةثَيكهاتووةكان، ئاماذة نةكردن
سةرداني كة  نَيودةوَلةتييةكان ضاودَيرة 
بؤ رَيطةنةدانيان كردبوو، دةنطدانيان بنكةكاني
بةتايبةتي بنكةكاندا بةسةر دابةشبوون باش
لةوانةي زؤرَيك ناوي نةبووني شةمس، تؤإي
ليستي لة ناويان بوونء سةربازيدا سلكي لة
بنكةكاني لة خؤيانداء شوَينةكاني لة سوثا
نيشتةجَين، لَيي شوَينانةش لةو دةنطدانء

نةبووة».
بؤ كؤمةَلطةي بيل راثؤرتي رَيكخراوي لة
(١٨٢) دهؤك ثارَيزطاي لة كة مةدةني،
ئامَيديء زاخؤء دهؤكء لة ضاودَيريان
«بووني هاتووة:  هةبووة، سيمَيل شَيخانء 
دةرطاي داخستني دواي لة دةنطدةر ذمارةيةك
بووة ئةمةش نةداء دةنطيان كة ثَيشنيازةكان
دةنطدان»، هةَلبذاردنء لة بَيبةشكردنيان هؤي
لة ضاودَيران لة يةكَيك هاتووة: راثؤرتةكةدا لة
كةبةإَيوةبةري باسيلةوةكردووة، راثؤرتَيكدا
وةك ذوورةوة بضَيتة نةيهَيشتووة وَيستطةكة
يةك لة زياتر كؤمةَلطةي مةدةنيء ضاودَيرَيكي

هَيشتوويانةتةوة. سةعات
مرؤيي ثةرةثَيداني بؤ ستَيريش رَيكخراوي
لةثارَيزطايدهؤكرةخنةلةثرؤسةىدةنطدانى
دةطرَيتء دةَلَيت: هةرَيم ثةرلةمانء سةرؤكى

تؤمارةي ئةو لةطةأل دةنطدةران «تؤماري 
دةنطدةرةكان ناوي بؤ  دةنطداندا  رؤذي لة
حاَلةتي هةندَيك نةبوونء هاوتا دانرابوو،
تاكة ثلةي يةكةم بة كة تةزويركردن روويداوة،
كةس هةندَيك  دةنطداني وةك بوون، كةسي 
يارمةتيداني بةناوي  ديكةء كةساني  لةبري
لةاليةن نةخوَيندةوار  دةنطدةري هةندَيك 
بَيئةوةيئةوليستةيبؤدياري كارمةندةكانةوة
ويستوويةتيء خؤي دةنطدةرةكة كة بكةن
لةم كؤمسيؤنيش كارمةنداني «بَيدةنطبووني
كارمةندان بةشداريي  هةندَيكجار حاَلةتانةء 
ثَيشَيلكردني بةديكراوةو حاَلةتانة لةم خؤشيان

بةديكراوة». كؤمسيؤنيش رَينماييةكاني
بؤ ئةلةنديش رَيكخراوي راثؤرتي بةثَيي
دهؤك ثارَيزطاي لة طةنج ديموكراسيكردني بة
ثَيش لة هاوآلتيان نةدراوة بة هةندَيك  «رَيطة
تا بنكةكانةوة ناو بضنة دةنطدان دةستثَيكردني
ضاودَيراني لة هةندَيك بن، دَلنيا ناوةكانيان لة
لة هةلةيان ئةو سياسييةكانيش قةوارة
بة قؤستةوةء نةخوَيندةوارةكان دةنطدةرة
ثإكردوونةتةوةء بؤ ليستةكةيان خؤيان دَلي
ئاسايي بة ئةمةيان  كؤمسيؤنيش كارمةنداني 
سةعاتةكانى لةدوايئةوةيلةدوا وةرطرتووة،
رووبكةنة كرا  هاوآلتيان لة داوا ثإؤسةكةدا
وَيستطة هةندَيك لة دةنطدان سندوقةكاني
بووة، ئةوة هؤكةشي روويدا، زؤر ئاثؤرةيةكي
راطةياندنةكاندا كؤمسيؤنء نَيوان لة كة ئةمة

بوو». رَيكنةخرا
تؤإيرَيكخراوةناحكومييةكانلةثارَيزطاي
راثؤرتَيكي (٢٠٠٩/٧/٢٩) رَيكةوتي لة دهؤك
كارمةنداني زؤر لة بآلوكردووةتةوة ثَييانواية،
بنكةيدةنطدانءضاودَيريكؤمةَلطةيمةدةنيء
شارةزاييان سياسييةكان، قةوارة ضاودَيري
كةم سثَيردراوة ثَييان كارانةي ئةو بارةي لة
نةداوة رَيطةيان سَيطركا)   ) بنكةي لة بووة،
بنكةكانةوة، ناو بضنة تؤإةكةيان ضاودَيري
ثَي تؤإيشيان كؤمسيؤنء  باجي  هةرضةندة
بة رَيطةيان ثَيشإةو بنكةي لة هةروةها بووة،
ذماردني ضاودَيريي نةداوة ضاودَيرةكانيان
زؤر هةوَلدانَيكي دواي  لة  بكةنء دةنطةكان
ضوونةتة ثاشان بنكةكان  بةرثرسي  لةطةأل
لة رَيكخراوةكة راثؤرتي  بةثَيي  ذوورةوة،
كةس كة لةوة دةكةن ضاودَيران باس (١٪)ي

دةنطيداوة». جارَيك لة زياتر هةبووة

كؤمةلَطةي رَيكخراوةكاني
زياترى خروقاتي مةدةني

دةسةلميَنن دةسةآلت

ئَيس: ئَيس. ئَين. ئاى. رَيكخراوى

رةواندزى: فرياد

عةبدوإلةحمان شارا

دووبارة بةغدا هةرَيمء نَيوان كَيشةكانى
سةرؤك سةردانى لة سثَيردرايةوةو ليذنة بة
كوردستان، هةرَيمى بؤ عَيراقدا وةزيرانى
هيض نةنراو كردةيى هةنطاوَيكى هيض
ضارةسةركردنى بة سةبارةت رَيكةوتنَيك
سياسى سةركردايةتى لةاليةن كَيشةكان

نةهاتةدى. هةرَيمةوة عَيراقء
،(٨/٢) رابردوو يةكشةممةى رؤذى
عَيراق وةزيرانى سةرؤك ماليكى د.نورى
هةر سلَيمانىء طةيشتة شارى سةردانَيك بة
سةرؤك جةالل تاَلةبانى لةطةأل رؤذ هةمان
سةرؤكى بارزانى مةسعود عَيراقء كؤمارى

كؤبووةوة. كوردستان هةرَيمى
ليستى وتةبَيذى رةواندزى،  فرياد
ئةنجومةنى لة  كوردستان هاوثةيمانى 
رؤذنامة بؤ ئةوةى عَيراق  نوَينةرانى
ئةمجارةى هاتنى لة كة خستةإوو،
لةطةأل كوردستان هةرَيمى بؤ ماليكيدا
باس كوردستاندا سياسى سةركردايةتى
بةغداو هةرَيمء ثةيوةندييةكانى ئايندةى لة
نَيوان لة ئَيستا تاكو كة كرا كَيشانة ئةو
هةَلثةسَيردراوى بة حكومةتةكةدا هةردوو
لة باسكردن جطةلة ئةمة ماونةتةوة،
لة كة رووبةإووبوونةوةى هةر مةترسييةك
كؤسث بوةستَيتء سياسى ثرؤسةى ثَيش

دروستبكات.

وتيشى: هاوثةيمانى ليستى وتةبَيذى
ثَيشمةرطةو دابإاوةكانء ناوضة «مةسةلةى
لة كة بوون تةوةرانة ئةو طرنطترين نةوت،
مةبةستى بة باسكرانء كؤبوونةوةكةدا
تايبةتمةنديان ليذنةى ضارةسةركردنيشيان

ثَيكهَينراوة». بؤ
رابردوو ساَلى دووةمى تشرينى مانطى
هةرَيمء نَيوان كَيشةكانى ضارةسةرى بؤ
هةردووالدا نَيوان لة ليذنةى باآل ثَينج ناوةند
كَيشةكانى ضارةسةرى بؤ بةتايبةت ثَيكهات،
ثَيشمةرطة، دابإاوةكان،  ناوضة  نةوتء
سيستمىبةرطرى، دةسةآلت،ثةيوةندييةكانى
لة ليذنانة ئةو دةبوو كة ئابوورى، دةرةوةو
ثَيشكةش خؤيان راثؤرتى مانطدا يةك ماوةى

هةرَيمء حكومةتى سياسى سةركردايةتى بة
بةآلم دواى تَيثةإبوونى هةشت بكةن، بةغدا
ئةنجامَيكيان هيض تائَيستا بةسةريدا، مانط

بةدةستةوة. نةداوة
كة ليذنانةش ئةم لَيكضوونى بة سةبارةت
كؤنةكان، ليذنة لةطةأل ثَيكهَينراوة،  ئةمجارة
ئةمجارة «ليذنةكانى  وتى: رةواندزى 
جياوازيان هةية،ضونكةكارةكانيان طشتطيرتر
دانراوةء بؤ ئيشكردنيان رَيوشوَينى دةبَيتء
كارةكانيان تةواوكردنى بؤ زةمةني سةقفى
ئةمجارة ئومَيدةكة ئةوة لةبةر دياريكراوة، بؤ
لة سوود بتوانرَيت ثَيمواية بةهَيزترةو

ئةنجامةكانيانوةربطيرَيت».
هةَلبذاردنى نزيكبوونةوةى بةهؤى

لة بإيارة كة عَيراقةوة نوَينةرانى ئةنجومةنى
هةر بدرَيت، ئةنجام داهاتوودا ساَلى (١/١٦)ى
كوردستان، هةرَيمى ماليكيدا بؤ هاتنى لةطةأل
بةوةدا ئاماذةيان هةواأل سةرضاوةكانى
مةبةستى بة سةردانةى ئةو ثَيدةضَيت كة
يةكَيتىء دةعوةو حيزبى نزيكبوونةوةى
بؤ بَيت هاوثةيمانَيتي ثَيكهَينانى ثارتىء
ئةنجومةنى نوَينةرانى هةَلبذاردنى داهاتووى
ئةوةى رةواندزى فرياد بةآلم عَيراق،
جؤرَيك هيض «بة رايطةياند: رةتكردةوةو
هةَلبذاردنى تةنانةت هاوثةيمانَيتىء لة باس

نةكراوة». داهاتووش
بؤ سةردانةكةيدا لة ماليكى هاوإَييانى
حيزبى ثياوانى تةنيا كوردستان هةرَيمى
نورى كة بوون عَيراقى ئيسالميى دةعوةى
عةلى لةوانة، دةكات سةرؤكايةتى ماليكى
عةبادى، حةيدةر روكابىء سادق ئةديبء
ضاودَيرانى الى ئةوةى طومانى ئةمةش
كة بةوةى دروستكرد هاوآلتيان سياسيء
باآلى ئاستى لةسةر تةنيا كؤبووةنةوةكان
نةك ثارتيدابَيت، يةكَيتىء حيزبةو ئةو

بةغدا. هةرَيمء حكومةتى
ليستى هاوثةيمانى لةوبارةيةوة وتةبَيذى
هاوإَيكانى كة بةوةدا، ئاماذةى كوردستان
سةرجةميان هةرَيم هاتبوونة كة ماليكى
حكومةتى عَيراقدان، حكومةتى لةناو
حيزبة ئةو ئةندامانى لة زؤرى بة عَيراقيش
لةطةأل كةسانةى «ئةو وتيشى: ثَيكدَين،
روكابى سادق يةكَيكيان هاتبوون ماليكى

ماليكيية دةعوةيةء راوَيذكارى حيزبى لة كة
ديكةيان يةكَيكى سياسى، كاروبارى بؤ
طشتيى ئةميندارى بوو نةجم تاريق كة
عةباديش حةيدةر بوو، نوَينةران ئةنجومةنى
لة يةكَيكة نوَينةرانةو ئةنجومةنى ئةندامى
هةروةها ئيئتيالف، ليستى  سةركردةكانى
ليستة هيالليش جَيطرى سةرؤكى هةمان ئةبو
سةرجةميان ئةمانة نوَينةران، ئةنجومةنى لة
ناو كةسانى وةك  بةشدارنء حكومةتدا  لة
نةك كوردستان، هةرَيمى هاتبوونة حكومةت
كؤبوونةوةكة ئةوة  لةبةر دةعوة،  حيزبى
هةرَيم عَيراقء حكومةتى كؤبوونةوةى

بوو».
رابردووداو ماوةى لة ديكةوة لةاليةكى
كة دةكرا، لةوة باس ناوخؤييةكاندا ميديا لة
ماليكيداية، بارزانىء نَيوان لة زياتر كَيشةكان
سةرؤك نةضوونى بةغدا، هةرَيمء نةك
بؤ هاتنى هةولَيرء بؤ عَيراقيش وةزيرانى
الى ميدياكان بؤضوونةى ئةو زياتر سلَيمانى،

ضإكردةوة.
راستى رةواندزى فرياد بةآلم
وتى: نةسةلماندو زانيارييانةى  ئةو
ماليكى بارزانىء «ثةيوةندييةكانى
كَيشة ئةطةر لةمَيذينةنء  ثةيوةندييةكى 
نةك بةغداداية، هةرَيمء نَيوان لة هةبووبَيت
لةسةر كَيشةكانيش شةخسة، دوو ئةو
كة بةغداية هةرَيمء نَيوان مةسةلةكانى
لة ماونةتةوةء هةَلثةسَيردراوى بة تائَيستا

ضارةسةركردنياندان». هةوَلى لة ئَيستادا

دانراوة بةغدا هةرَيمء نَيوان ليذنةكانى كارى بؤ زةمةنى سةقفى

رةواندزى فرياد



سازداني، ثشتيوان سةعدولَآل

د.فـــايـــةق مــحــةمــةد طــوَلــثــى،
سياسيي ضاودَيري سياسةتمةدارء
تةموز مانطي هةَلبذاردنةكةى ثَييواية،
بةرةو وةرضــةرخــان خاَلى دةبَيتة
هةرَيمى لة سياسيى سيستمى طؤإينى
طةإانةوةى هؤى دةبَيتة كوردستانداء
ئازادكردنىدامةزراوة سةروةريىياساء
حيزبة كؤتوبةندى لة حكومييةكان
بة سةبارةت هاوكات دةسةآلتدارةكان،
ثارتى يةكَيتىء ساختةكارييةكانى 
بةردةوامبن دةيانةوَيت ئةوان دةَلَيت:
ضةواشةكارييةكانيانء لــةســةر
تاوانباربكةن، ديكة اليةنةكانى
دةسةآلت ئةوة دةسةلمَينَيت كة ئةمةش
بةر ثةنادةباتة خؤى مانةوةى بؤ

نائةخالقي. رَيوشوَينى

هةَلبذاردنة ئةم ثَيتواية، رؤذنامة:
نوآ سةرةتاى دةستثَيكى قؤناغَيكى ببَيتة

كوردستاندا؟ سياسيى ذيانى لة
هةرَيمى كَيشةكانى  لة يةكَيك  -
ساَلى (١٨) ـــاوةى م لــة كــوردســتــان
دةسةآلت تةنيا كة ئةوةبووة رابردوودا،
لةم بةآلم نةبووة، ئؤثؤزسيؤن  هةبووةو
بةتايبةتى دوو ليستى جياواز هةَلبذاردنةدا
بةرنامةيةكى خاوةن  كة طؤإان،  ليستى
لَيرةشةوة ــبــوونء دروســت ــاوازة جــي
خاوةن دةبَيتة كورد ئيتر بَلَيين دةتوانين
ماناى ــةوةش ئ خــؤىء ئؤثؤزسيؤنى 
ديموكراسييةت لة هةنطاوَيك كة ئةوةية
سةروةريى بةوةش ثَيشةوةو ضووينةتة
دامودةزطاكانى ــتــةوةو دةطــةإَي ياسا 
دةبن، سةربةخؤ ثةرلةمان حكومةتء
دةبَيتة هةَلبذاردنة ئةم من راى بة بؤية
بةرةو وةرضةرخان يةكةمى هةنطاوى
هةرَيمى لة سياسى سيستمى طؤإينى

كوردستان.
ساختةكاريي بةر ثةنابردنة رؤذنامة:
لَي ضي ثارتييةوة  يةكَيتىء لةاليةن 

دةخوَينيتةوة؟
ثَيش ثارتى يةكَيتىء من بإواى بة -
دةستثَيكردنىثرؤسةى هةَلبذاردنهةندَيك
رَيخؤشكةرو كة هاويشت هةنطاويان
كة بوون ساختةكارييانة ئةو تةواوكةرى
يةكَيتىء ئةنجامياندا، ثرؤسةكةدا لةكاتى
هةَلبذاردنةكان ئةنجامى بؤئةوةى ثارتى
ضةند بطةإَيتةوة خؤيان  قازانجى بة
كؤمسيؤن هةوَلياندا ئَيستا  ثَيش ساَلَيك
ئةو حــيــزبــى، كؤمسيؤنَيكى  بكةنة 
كؤمسيؤنى سةرثةرشتى كة كةسانةى
دةكةن، هةَلبذادنةكان سةربةخؤى باآلى
ثارتىء رَيكخستنى سةرةكي كاديرى
دةستثَيكردنى ثَيش لة هةروةها يةكَيتين،
تؤمةتيان ـــاوانء  ت هــةم ثــرؤســةكــةدا
دروســتــدةكــرد، ديكة ليستةكانى بــؤ 
فةرمانطةكان لة فةرمانبةرانيان هةم
بانطةشةشدا لــةكــاتــى دةردةكـــــردء
سةروةتء حكومةتء دامودةزطاكانى
بةكاردةهَينا، خؤيان بؤ ميللةتيان سامانى
كؤتايى سةعاتةكانى لة لةوانةش جطة
ئةوةى دواى هةَلبذاردنةكةدا رؤذى
ناهَينن، ثَيويست دةنطى بينييان كة
لةوةوة ساختةكاريي هةنطاوى يةكةم
هةرَيم ناوخؤى وةزيرى  كة  دةستيثَيكرد

ئاسايى ئؤتؤمبَيل هاتوضؤى بإياريدا
ئةوةبوو لةمةدا مةبةستيان بَيطومان بَيت،
بؤ ببةن خةَلك كؤمةأل  بة بةئؤتؤمبَيل كة 
درَيذكردنةوةى ديكة خاَلَيكى دةنطدان،
ــة ــداران دةســةآلت ــةو ئ ــوو. ب كاتةكةى 
لة ديموكراسى كلتوورى ئامادةنين
ئامادةنين ثةيإةوبكةنء  كوردستاندا 
بيدةنة بةدةستيانةوةية دةسةآلتةى ئةو
دوو ثارتى يةكَيتىء ديكة، اليةنَيكى
نيية بةوة  بإوايان ناديموكراتنء  حيزبى 
ببنة سبةينآ دةسةآلتداربنء ئةمإؤ كة
تةمموزيش (٢٥)ى رؤذى ئؤثؤزسيؤن،
دذى حيزبة دوو ئــةم كة سةلماندى

ديموكراسييةتن.
حيزبة طةيشتوونةتة ئةم دوو رؤذنامة:
جةماوةرى ضيتر كة قةناعةتةى ئةو
متمانةى نةماوةو  لةطةَليان كوردستان 

لةدةستداوة؟ جةماوةريان
يةكَيتىء لة زؤر كوردستان خةَلكى -
ناإةزايةتييةش ئةو  ناإازينء  ثارتى
جيابوونةوة كــة رادةيـــةك طةيشتة
حيزبة دةســـةآلتـــدارو بنةماَلةي لــة 
جطةلةوة ــدات، رووب دةسةآلتدارةكاندا
يةكَيتىء ثَيشةوة، هاتة جياواز ليستى
لةطةَلدا ميللةتيان دةيانزانى ثارتى
بؤية نادات، ثآ دةنطيان خةَلك نةماوةو

ساختةكاريي. بةر كارى بردة ثةنايان
تؤمةتى ــداران ــةآلت دةس ــة: ــام رؤذن
هةَلبذاردن ثرؤسةى  ناشرينكردنى 
ئةو ئايا ركابةرةكانيان، ثاأل دةخةنة
يان ناشرينكرد، ثرؤسةكةيان حيزبة دوو

ركابةرةكانيان؟
طشتيى بةشَيوةيةكى دنيادا لة -
دةستى اليةنةى  ئةو هةَلبذاردندا لةكاتى
اليةنى هةَلبذاردندا لةكةداركردنى لة هةية
ساختةكاريي اليةنةى ئةو دةسةآلتدارة،
هةم ضونكة دةسةآلتدارة، اليةنى دةكات،
بةدةستة، حكومةتى سامانى  دامودةزطاء
بةوشَيوةية وةزعةكة دةيــةوَيــت هةم 
هةَلبذاردنةدا لةم ديكة اليةنَيكى بمَينَيتةوة،
ساختةكاريي كآ بينيمان وردى بة
زةمينةيان ثارتين يةكَيتىء ئةوة كرد،
لةكةداربكةن. هةَلبذاردنةكة خؤشكرد،
بةردةوام دةيانةوَيت ئةوان ئةوةى لةطةأل
خؤيان ضةواشةكارييةكانيانء لةسةر بن
ديكة اليةنةكانى ثيشانبدةنء بَيتاوان بة
دةسةلمَينَيت ئةوة  ئةمةش تاوانباربكةن، 
تةنانةت بؤ مانةوةى خؤى، دةسةآلت كة

رَيوشوَينى نائةخالقيش. بةر ثةنادةباتة 
كرد، ساختةكاريي ئةوةى رؤذنامة:
لةكةداركردنى ديموكراسييةتء دذى
ئةم لةطةأل تاضةند هةرَيمة، ئةزمونى

بؤضوونةدايت؟
هةرَيمى رابردووى هةَلبذاردنةكانى  -
ــةوةء رةش ليستى ضــووة كوردستان
رؤشنبيرانء داواكارييةكانى لة يةكَيك
هةوَلبدرَيت ئةوةبوو، كورد دَلسؤزانى
هةرَيمى هةَلبذاردنةكانى  ئةمجارةش 
ئةوةى رةشةوة، ليستى نةضَيتة كوردستان
كردووة ئَيستاش ساختةكاريي تاوانبارةو
طرنط بةاليةوة دةسةآلتيش دةسةآلتةء
لةبةرضاوى كورد ديكة دووئةوةندةى نيية
بةاليةوة بةثَيضةوانةوة بَيت، رةش خةَلك
بمَينَيتةوةء ــةآلت ــةدةس ل كــة طرنطة 
لة هةر وآلتة  ئةو سامانى ــةروةتء س

بَيت. ئةودا ذَيردةسى
ـــت دةوتـــرَي رؤذنـــامـــة: راســتــة
ثارتى، يةكَيتىء واتة تةزويرضييةكان

خةَلكى ئيرادةى رَيزى هةَلبذاردنةدا لةم
مرؤظيان مافى نةطرتء كوردستانيان

ثَيشَيلكرد؟
زؤرة رَيــذة ئةو بوونى بَيطومان  -
لةاليةن ساختةكاريى تــةزويــراتء لة 
ئيرادةى بَيإَيزكردنى ــةوة ــةآلت دةس
دهؤك هةولَيرء لة كوردستانة،  خةَلكى
ديكةى رَيذةكةى دةنطيدا، خةَلك (٥٠٪)ى
لةدةنط رَيز دةسةآلت دةبَيت تةزويرةو
خةَلك لةبرى  نةك  بطرَيت، خةَلك  نةدانى 
بَيإَيزيية ئةمة  ــدات، ب خؤى بة دةنــط

ميللةت. بة بةرامبةر
يةكَيتىء رةفتارانةى  ئةو رؤذنامة: 
ئةو دةمانطةيةنَيتة دةيكةن، ثارتى
حيزبة دوو ئةو  بَلَيين، كة  بــاوةإةى
ثَيناو مانةوةياندا لة كارَيك دةكةن هةموو

لةدةسةآلت؟
حيزبة دوو ئةو مَيذووى ئةطةر -
بؤ راستييةمان ــةو ئ بخوَينينةوة،
شتى حيزبة دوو ئةو  كة  دةردةكةوَيت
لَيدةوةشَيتةوة، ناشرينتريان زؤر
سةركوتكردنى بؤ ــةوان ئ بؤنموونة

سةر سوثاى داطيركةريان هَيناية يةكترى
لةبرى ئَيستا كوردستان، هةرَيمى خاكى
لة ئةطةر ــةن، دةك ساختةكاريي ئــةوة
ثَيدةضوو بياندؤإانداية، هةَلبذاردنةكةدا

ئةنجامبدةن. خراثتر رةفتارى
حيزبىء بارةطاى ثةالماردانى رؤذنامة:
دةسةآلتَيك ض لة ديكة،  ليستةكاني

دةوةشَيتةوة؟
ثارتى ضةكدارى اليةنطراني هَيرشى -
بارةطاكانى سةر كوردستان بؤ ديموكراتى
يةكطرتوو سياسيى مةكتةبى طــؤإانء
حيزبَيكى لة  ئةمة ئيسالميى كؤمةَلى ء
بةآلم دةوةشَيتةوة، ناديموكرات نةزانء
ثارتى هةرضةند كة ثيشاندةدات ئةوة
هيض بةآلم  ديموكراتة، ناوى ساَلة ضةند
هيض هةَلنةطرتووةو ديموكراتى عةقَليةتَيكى
شارستانى ديموكراسىء هةَلسوكةوتَيكى
جَيبةجَيى نةكردووةو بةرجةستة لةخؤيدا
كؤمةآليةتى سياسىء ذيانى لة ناكات

رؤذانةيدا.
ضةكدار هَيزى بآلوكردنةوةى رؤذنامة:
سلَيمانى سنوورى ثارَيزطاى ناوضةكانى لة

هاوآلتييانة؟ سةركوتكردنى بؤ
بؤ هَيزانة ئــةو بــآلوكــردنــةوةى  -
بةرامبةر لــة خةَلكة دةمكوتكردنى 
كردوويانةء كة ساختةكارييانةى ئةو
هةَلوَيستَيكى نةوَيرَيت  خةَلك  بؤئةوةية
هةَلبذاردنةكانى ئَيمة هةبَيت، جــدى
خةَلك دةترسن ئةمانيش بينى، ئَيرانمان
ثيشانبدات، ناإةزايى بكاتء خؤثيشاندان
بة كة مةبةستةية بةو هَيز بآلوكردنةوةى
بةم بكةن، خؤثيشاندان ئةطةر بَلَين خةَلك

لَيتاندةدةين. هَيزانة
هةموو ئــةم دةسةآلتَيك رؤذنــامــة:
ناديموكراسيية نــادروســتء رةفــتــارة

بكرَيت؟ دادطايي ثَيويستة ئةنجامبدات،
سةربةخؤ ــةكــى ــاي دادط ئــةطــةر  -
سياسىء اليةنى  زؤر دةبَيت هةبَيت،
سياسييانة اليةنة ئةو بةرثرسى زؤر
زؤر لةسةر بكرَين دادطايي دادطاو بدرَينة
ئَيمة دادطاكانى  بةآلم ستراتيذيى، هةَلةى
وةك مةقاشَيك نينء تائَيستاش سةربةخؤ
حيزب، بةرذةوةنديى بؤ  بةكاردةهَينرَين

ئازادبكةين. دادطا ثَيويستة بؤية
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نةماوةو لةطةلَدا ميللةتي دةيزانى د.فايةق طوَلثى: دةسةآلت

تةزويركردن بةر بردة ثةنايان بؤية نادات، ثآ دةنطيان خةَلك

         و نتوةــــــكرةس ناوَين ةل ناتسدروك ىندراذبَلةه
ادييراكةتخاس             

بؤ كوردستان ديموكراتى ثارتى اليةنطراني ضةكدارى هَيرشى

كؤمةَلى ء يةكطرتوو سياسيى مةكتةبى طؤإانء بارةطاكانى سةر

ناديموكرات دةوةشَيتةوة، نةزانء حيزبَيكى لة ئةمة  ئيسالميى

ناوى ساَلة  ضةند ثارتى هةرضةند كة ثيشاندةدات ئةوة بةآلم 

هةَلنةطرتووة ديموكراتى عةقَليةتَيكى هيض بةآلم ديموكراتة،

طوَلثي د.فايةق



سازداني، ثشتيوان سةعدولَآل

مةحمود، حــاجــى مــحــةمــةدى
سؤساليست حيزبى ســكــرتــَيــرى
لة يةكَيكة كة كوردستان، ديموكراتى
خزمةتطوزاريىء ليستى سةركردةكانى
دةسةآلت بةوةدةكات،  ئاماذة ضاكسازى 
لةطةأل كة برد كار هةندَيك بؤ ثةناى
ئةو ناطونجَيتء ئَيستادا هةلومةرجى
لةكةداركردنى هؤى بووة ثةنابردنةش
كوردستان، هةرَيمى سياسيى ثرؤسةى
ثيشاندةدات خؤى سةرسوإمانى هاوكات
ليستى لةاليةن خؤشيى دةربإينى لة
لةم هةَلبذاردنةدا كوردستانييةوة، طواية
ئَيمة بإواى «بة دةَلَيت: سةركةوتوون،
تةزويريان ثارتى يةكَيتىء ئةطةر
(٤٠٪)ي خؤيان هةقى بة  نةكرداية،

نةدةهَينا». زياتريان دةنطةكان

هةَلبذاردنةكانى سةركةوتنى رؤذنامة:
لة ضيدا دةبينيتةوة؟ كوردستان

بوونى لة ثرؤسةية ئةو سةركةوتنى *
بةهَيزدا ئؤثؤزسيؤنَيكي  سةركةوتنى 
لةنَيوان بةراوردَيك ئةطةر دةبينمةوة،
بكةين، ئَيستادا ء رابردوو هةَلبذاردنةكانى
ديكةى شَيوةيةكى (٢٠٠٩) هةَلبذاردنى
ئؤثؤزسيؤنَيكى توانى بةخؤوةطرتء

دروستبكات. كوردستاندا لة بةهَيز

بةثَيضةوانةوة ثارتى يةكَيتىء رؤذنامة:
بةإَيوةضوونى لة هةَلبذاردن سةركةوتنى

راستة؟ ئةوة دةبينن، ثرؤسةكةوة
طؤإانكارييةى هةموو ئةو دواى *
كوردستاندا عَيراقء ناوضةكةو لة كة
دةخواست ئومَيدمان ئَيمة روويانداوة،
كوردستان هةَلبذاردنةكانى ثرؤسةى
نةخرَيتة لةكةدارنةكرَيتء ثَيشوو وةكو
سلَيمانى لة راستة رةشـــةوة، ليستى
زياتر ئةوةى بةإَيوةضوو، باش ثرؤسةكة
نيطةرانكرد، ئَيمةى كوردستانء خةَلكى
ئةو نيوةإؤ دوا (٣:٣٠)ى سةعات لة
سةبرى دةسةآلت دانرابوو بةرنامةيةى
بؤ ثةناى قبوَليبكاتء نةيتوانى نةماو
هةلومةرجى لةطةأل كة برد كار هةندَيك
بووة ثةنابردنةش ئةو ناطونجَيت، ئَيستادا
سياسيى ثرؤسةى لةكةداركردنى هؤى

كوردستان. هةرَيمى
يةكَيتىء كورسييةكانى رَيذةى رؤذنامة:
كةميكردووة، بةرضاو رادةيةكى بة ثارتى
ضيداية؟ لة ليستةكةيان سةركةوتنى ئيتر
كوردستانى ليستى سةيرة ثَيم من *
سةركةوتنى باسى ـــاتء دةك شايي
لة ليستة ئةو ضونكة دةكةن، ليستةكةيان
سةد لة سةد (١٩٩٢) ساَلى هةَلبذاردنةكانى
لة خؤيانبوو، بؤ ثةرلةمان كورسييةكاني
(١١١) لة   (٢٠٠٥) ساَلى هةَلبذاردنةكاني
بؤ كورسييان (٨٥) نزيكةى كورسى
هةَلبذاردنةكةى لة بةآلم برد، خؤيان
لة باشة كورسيية، (٦٠) نزيكةى ئةمساَلدا
ثةنجا لة زياتر هةَلبذاردندا قؤناغى دوو
سةركةوتنى لةدةستبدةيت دةبَيت كورسى
ليستى ئَيستاش راستة بَيت، ضى ليستة ئةو
ديوارة ئةو  من بإواى بة بةآلم يةكةمة،
ضونكة طةورةكان، حيزبة بوترَيت نةما،
يةكَيتى ثارتىء بكةينةوة، وردترى ئةطةر
هَيناوةو كورسييان (٢٩) هةريةكةو
كورسىء (٢٥) موعارةزةكانيش ليستة

هةمووى واتا هَيناوة، كورسييان (١٣)
لَيهاتووة. وةكويةكى

شايستةى ثارتى  يةكَيتىء رؤذنامة: 
هةَلبذاردنة ئةم دةنطةكانى (٦٠٪)ى رَيذةى

بوون؟
لةماوةى كة الية بةَلطةمان ئَيمة  *
(٤٨٪)ةوة دةنطدان رَيذةى سةعاتدا يةك
ئةو لةاليةن كة  ،(٪٧٠) بؤ بةرزبووةوة
ئةطةر ئَيمة كراوة، بة بإواى حيزبةوة دوو
خؤيان هةقى بة نةكرداية، تةزويريان
نةدةهَينا، زياتريان دةنطةكان (٤٠٪)ي
بةآلم بووين، (٪٢٠) زياتر نيازى بة ئَيمةش
ليستة لةطةأل شتيان دوو حيزبة دوو ئةو
كورسييان (١١) يةكةم كرد، ركابةرةكان
بؤ ئةوةشيان دانا، ثةرلةمان لة كؤتا بة
ليستةكانى بَيتء خؤيان بؤ كة دانا ئةوة
رَيذةى بةوةش بهَينن، كةمتر كورسى ديكة
دةنط رَيذةى كةمكرايةوةو كورسييةكان
زؤرة رَيذة ئةو دووةم خاَلى بةزركرايةوة،
بؤ (٢٠٪)ى دةنطى  نزيكةى كة تةزوير لة
تَيكإا ئةمانة زيادكرد،  ثارتى  يةكَيتىء

دةنطةكان. هاوسةنطى طؤإانى بوونة
هةَلبذاردنةدا لةم تؤ  راى بة رؤذنامة:
بةر ثةنايانبردة بؤ ثارتى يةكَيتىء

ساختةكاريى؟ تةزويراتء
ثرؤذةيةكمان ئَيستا ثَيش ساَلَيك ئَيمة *
خةَلك ثَيمانوتن داء ثارتى يةكَيتىء بة
دةيانوت سةيربوو، اليان ئةوان ناإازييةو
ئةوان ناإازيية، ئةوةى لة ئَيمة خةَلك ضؤن
دةنطةكان روويداء نةدةكرد تةوةقوعيان
ثةنايانبردة بؤية نيية، بةرذوةندييان لة

نامةشروع. كارى تةزويركردنء بةر
ثــرؤســةى ـــــةوةى ــــة: ئ ــــام رؤذن
كوردستانى هةرَيمى هةَلبذاردنةكانى
خةَلكى يان ثارتيية، يةكَيتىء ناشرينكرد،

ديكة؟
لة ـــةوان ئ دةســـةآلتـــن، ـــةوان  ئ  *
خؤيان ئــةنــدامــى ـــاآلدا ب كؤمسيؤنى 
ئةفسةرى دةيان ئةوان ئاخير، تا هةبووة،

ـــزةرةوة ثـــارَي ــاوى ــةن ب ئاسايشيان 
بؤ ئَيمة دانــاوةء سندوقةكان لةسةر 
بَيطومان الية، بةَلطةمان ئةوانة هةموو
ئةوروثاء يةكَيتى نةتةوةيةكطرتووةكانء
لةو بن بَيدةنط  ناتوانن تةنانةت خؤشيان
لةوة جطة  كراوة، كة خروقاتةى هةموو 
ثةالماردانى ناشارستانى ديكةى كارَيكى
ركابةرةكانيان ليستة بنةكانى بارةطاو
ناشرينكردنى هؤى دةبنة كارانة ئةو بوو،

هةَلبذاردن. ثرؤسةى
ناديموكراسييانةى رةفتارة ئةو رؤذنامة:
دوو ئةو كة نيية ئةوة بةَلطةى كرديان،
لة دةيانةوَيت قبوَلناكةنء شكست حيزبة

بمَيننةوة؟ دةسةآلتدا
ديكةيان كةسى ئــةطــةر  ئـــةوان  *

رةنطة قبوَلدةكردء يةكترييان قبوَلبكرداية،
نةبَيت، قبوأل يةكترييان خؤشياندا لةناو
قبوأل ديكةيان اليةنى دوو حيزبة بؤية ئةو

نيية.
بة هَيز، زيان رؤذنامة: ثةنابردنة بةر

دةطةيةنَيت؟ كآ
خؤيان جؤرة لةو هةنطاوَيكى هةر *
ئةمإؤ ضونكة  ــةن، ــدةك ــَي ل زةرةرى 
هةموو هؤشيارةو  كوردستان  خةَلكى 
هيض هةيةو  ــان  رووداوةك لة ئاطاى دنيا

قبوَلناكرَيت، ديموكراسى دذة شتَيكى
ناضاريى بة دنيا ديكتاتؤرةكانى تةنانةت
لةبةرئةوة دةبــةن، هةَلبذاردن بؤ ثةنا
بةوشَيوةية دةبَيت كوردستانيشدا لة
خةَلكى لة بتوانن ثارتى يةكَيتىء بَيتء
ئةوةى ضونكة بةجَينةمَينن، كوردستان
كردوويانة حيزبة دوو  ئةو  رابردوودا لة

بةجَيبمَينن. كة ئةوةى هؤى بووةتة
كؤمسيؤن ــن  ــَي دةَل ئَيوة ــة: ــام رؤذن
هيض هةَلبذاردنةدا، لةم نةبووة، بَياليةن

هةية؟ قسةيةتان ئةو بؤ بةَلطةيةكتان
كؤمسيؤن ــاوة ــةرةت ــةس ل ــةر  ه  *
كردبوو ثارتى يةكَيتىء لةطةأل رَيكةوتنى
ئةوان بوو، ويستى بة هةموو كارةكانيان
هةَلبذاردن كاتى ئةوةى ثَيش نموونة بؤ

تؤمارى بة دةستيانكرد دياريبكرَيت،
شتى دنيادا لة كة سياسييةكان، قةوارة
مانطى ثَينج هَيشتا عَيراقدا  لة وانيية،
دياريكراوةء هةَلبذاردن كاتى مــاوةو
سياسى ــةوارةى ق تؤمارى ئَيستاوة لة 
بة بوارَيكيان هيض واتا  دةستثَيدةكات،
لةوة جطة ــةدا، ن سياسييةكان  ــةوارة ق
هاتبوونة خَيزانةوة و خاو بة كؤمسيؤن
بةغدايةء لة كؤمسيؤن ئيشى خؤ هةولَير،
بؤ كؤمسيؤن هةولَير، هاتبوونة بؤضى

كاتى سياسييةكان قةوارة  ثرسى بةبآ
بةرامبةر لة درَيذكردةوة؟ هةَلبذاردنى
تؤماركراوة، كة سكاآل، زؤرة لة ذمارة ئةو
«سكاآلكان دةَلَيت: كؤمسيؤن سةرؤكى
نابَيت»، ئةنجامةكان سةر بؤ كاريطةرى
نةبوونى بَياليةن بؤ بةَلطةن هةموو ئةمانة

كؤمسيؤن.
هؤى دةبَيتة هةَلبذاردنة  ئةم  رؤذنامة:
كوردستانء سياسيى نةخشةى طؤإينى

نوآ؟ قؤناغَيكى دةستثَيكردنى
لــةم ــؤن ــؤزســي ــؤث ئ ــطــومــان  ــَي ب  *
سةلماندو خؤى ثَيطةي  هةَلبذاردنةدا 
لة طرنط رؤَلَيكى دةتوانَيت ثَيمانواية
لةسةرةتاوة ئؤثؤزسيؤن ببينَيت، ثةرلةمان
ئةستؤ، دةكةوَيتة طرنطى كارى كؤمةَلَيك
ئةمنييةكان هَيزة وةرطرتنةوةى نموونة بؤ
دةستوور، بودجة، مةسةلةى  حيزبء لة
ئةم لةسةر ثــَي ئؤثؤزسيؤن  دةبــَيــت 
داهاتوو ثةرلةمانى  دابطرَيتء  مةسةالنة 
جَيى ببَيتة ــاراء ك ثةرلةمانَيكى ببَيتة

كوردستان. خةَلكى ئومَيدى
حيزبةكةى ضوار وةكو  ئَيوة  رؤذنامة:
ضاكسازى، خزمةتطوزارىء ليستى نَيو

هةية؟ لةنَيوانتاندا ثرؤتؤكؤَلَيك تائَيستا
لةنَيوان ثرؤتؤكؤأل لة راستيدا خؤى *
نيية، بةيةكتر سيقةيان كة اليةنانةداية ئةو
ئيلتيزامى كؤمةَلَيك حيزبة ضوار ئةو رةنطة
هةبَيت لةنَيواندا هاوثةيمانييان ئةخالقىء
دووريش ثرؤتؤكؤأل بةهَيزتربَيت، بةآلم لة

ثرؤتؤكؤأل بكرَيت. داهاتوودا لة نيية
هاوثةمانَيتييةكةتان، بةثَيى رؤذنامة:
دةكةوَيت، سؤسياليست بةر كورسى (٢)
هةَلبذاردنتان بةشداري تةنيا بة ئةطةر

زياترتان دةهَينا؟ بكرداية، كورسى
ضــوار ــةو  ئ وةكـــو ئَيستا ئَيمة   *
ئةوة كردووةء  هاوثةيمانَيتيمان حيزبة 
بؤ نةبَيت جوان ئةوة رةنطة دةهَيَلينةوة،
تةئكيد بة بةآلم بكةين، ئةوة باسى كة ئَيمة
كردووةو طةشةي حيزبانة لةو هةريةك

ثَيشكةوتووة.
بةرامبةر لة كورد ثَيتواية  رؤذنامة:

هَينابَيت؟ شكستى بةغدا
شكستمان بةغدا بةرامبةر لة بَيطومان *
دةسةآلت موسأل خاوةنى لة ئَيمة هَيناوة،

ئَيستا ئؤثؤزسيؤنين، ئَيستا بووين،
خانةقين حةمرينء مةندةلىء  كةركوكء
هةموويان ئةمانة نين، كوردةوة بةدةست
ئةوةندة كورد دةردةخةن، كورد شكستى
ئةوةندة كردووة، سامانى ثلةوثايةو داواى
طرنطةكانى ستراتيذيية مةسةلة داواى
هةرَيمى سنوورى (دياريكردنى وةكو
ذيانى ضارةسةرة ثَيشمةرطة، كوردستان،
كيمياباران، ئةنفالء قةرةبووى خةَلك،

ضةسثاندنى فيدراَلى) نةكردووة.

داء ثارتى يةكَيتىء بة ثرؤذةيةكمان ئَيستا ثَيش ساَلَيك ئَيمة
ضؤن دةيانوت سةيربوو، اليان ئةوان ناإازييةو خةَلك ثَيمانوتن
نةدةكرد روويداء تةوةقوعيان ئةوان ئةوةى ناإازيية، لة ئَيمة خةَلك
بؤيةثةنايانبردةبةرتةزويركردنء دةنطةكانلةبةرذوةنديياننيية،

نامةشروع كارى
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ضــــاوثَيكةوتن

كةسى ئةطةر ثارتى يةكيَتىء مةحمود: حاجى محةمةدى
قبولَدةكرد يةكترييان قبولَبكرداية، ديكةيان

         و نتوةــــــكرةس ناوَين ةل ناتسدروك ىندراذبَلةه
ادييراكةتخاس             

مةحمود حاجى محةمةدى



سؤران ثاآلنى

لةاليةن ئةشرةف كةمثى كؤنترؤَلكردني دواى
هَيزةكانى سةرةكيى بارةطاى  كة  عَيراقةوة سوثاي
ثارَيزطاى نزيك لة ئَيرانة خةلقى موجاهيدينى طروثي
ــةسء (١٣)ك نزيكةى كوشتنى هؤى  بــووة ديالة،
تائَيستاش ديكةو ــى ــةس (٥٦٠)ك برينداربوونى
سوثاى لةاليةن لةدةستطيركراوةكان ــةس (٣٨)ك
بَيسةرو لةوانةش (٦)كةس نةكراونء ئازاد عَيراقةوة
لة ثةنابةر وةكو كة موجاهيدين هَيزةكانى شوَينن،
هَيرشة ئةو بةرامبةر ناإةزايى وةك دةذين، ئةشرةفدا

راطةياندووة. مانطرتنيان

كرد عَيراق لة دةستخؤشى ئَيران
لة ئَيران ثةرلةمانى سةرؤكى الريجانى، عةلى
دةستخؤشي عَيراقدا سوثاى  كارةى  ئةم بةرامبةر
جَيطاى عَيراق سوثاى كارةى ئةم وتى: لَيكردنء
كارةيان ئةو زووتر زؤر دةبواية ئةوان ستايشة،
عةبدوإلةحمان مهابادى ديكةشةوة لةاليةكى بكرداية،
موجاهيدينى كوردستانييةكانى ثةيوةنديية بةرثرسى
وتى: رةوانيوز ماَلثةرى بؤ لَيدوانَيكيدا لة خةلق
بة سةر كةسانى هَيرشبةراندا لةناو «ثَيدةضَيت

هةبووبَيت». قودسيش سوثاى ئيسالمىء كؤمارى

ئامادةية موجاهيدين 

ئَيران بؤ بطةإَيتةوة
لة ئــَيــران خةلقى موجاهيدينى  رَيــكــخــراوى
بآلويانكردووةتةوة، راى طشتيى بؤ كة بةياننامةيةكدا
ئَيرانء بطةإَينةوة مةرجَيك ضةند بة ئامادةن
كاربةدةستانى «ئةطةر هاتووة: لةبةياننامةكةدا
كة وةرطرن ئَيران لة ئةوة طةرةنتى عَيراق، ئةمريكاو
كة ليستةى ئةو بةثَيى ئَيران بؤ طةإانةوةياندا لةكاتى
ئةشرةف كةمثى دانيشتووانى لة بةردةستيانداية لة
رادةربإينيان ئازاديى نةدرَينء ئةشكةنجة نةطيرَينء
بؤ بطةإَينةوة ئامادةن ئةوان ئةوا بَيت، مسؤطةر

ئَيران».
بةوةكردووة، ئاماذةيان بةياننامةكةدا لة هةروةها
ضاودَيرانى طةإانةوةشياندا  كاتى لة  ثَيويستة
سوورى نَيودةوَلةتى مانطى نَيودةوَلةتىء رَيكخراوى

بكةن. داواكانيان جَيبةجَيكردنى طةرةنتى
سةر بؤ  عَيراق سوثاى هَيرشةي ئةو ثَيش 

يةكةمى كةسى رةجةوى، مريةم ئةشرةف، كةمثي
ئةندامانى ــةوةى ــةإان ط ئامادةيى رَيكخراوةكة
مةرجَيك، بةضةند دةربإى ئَيران بؤ رَيكخراوةكةى
رادةربإينة، ئازاديى سةرةكييانة مةرجة لةو يةكَيك
راطةياند: ئةوةى مهابادى عةبدوإلةحمان لةبةرامبةردا
مةرجةكانى ئامادةنيية ئَيران ئيسالمى «كؤمارى

بكات». قبوأل رَيكخراوةكةى

ئَيران كوردستانى حيزبةكانى

دةكةن هَيرشة ئةو ئيدانةى
لة هةريةك هَيرشانةى سوثاى عَيراق، ئةو دواى
رَيكخراوةكانى نَيودةوَلةتىء لَيبووردنى رَيكخراوى
داوايان مةحكومكردو هَيرشةيان ئةو مرؤظ مافى
بة دذ كــردةوانــةى ئةو كرد عَيراق حكومةتى  لة 
لة ثةنابةر وةك كة ئةشرةف كةمثى دانيشتوانى

رابطرن. دةذين، عَيراق
لةاليةكىديكةوةهةريةك لةثارتةكانىكوردستانى
زةحمةتكَيشانى شؤإشطَيإى كؤمةَلةى ئَيران،
كوردستانى ديموكراتى حيزبى ئَيرانء كوردستانى
ثارتى كوردستانء ديموكراتى حيزبى ئَيرانء
كوردستانى خةباتى سازمانى  كوردستانء  ئازاديى
هَيرشةيان ئةو خؤياندا رةسميى بةياننامةى لة ئَيران
نَيودةوَلةتييةكانى رَيكخراوة لة داوايان ئيدانةكردو
حكومةتى بؤ فشار كرد، ثةنابةران مرؤظء مافى
رابطرَيتء كردةوانةى ئةو ئةوةى بؤ بهَينن عَيراق
ئةو دانيشتووانى لةطةأل مرؤظانة» «هةَلسوكةوتى
لة ثةنابةر شَيوةى بة ئةوانة ضونكة بكات، كةمثةدا
ثةيماننامة ضوارضَيوةى دةكةونة وةرطيراونء عَيراقدا

نَيودةوَلةتيء ياساييةكانى ثةنابةرانةوة.
رةسمى وتةبَيذى دةباغ،  عةلى ديكةوة  لةاليةكي
حكومةتى رايطةياند، لةبةياننامةيةكدا عَيراق حكومةتى
بؤ دةستووريى ياسايىء مافَيكى هةموو عَيراق
كةمثى ئةشرةفدا سةر خؤى بة دةسةآلتى ضةسثاندنى

بةكاردةهَينَيت.
كــؤمــةَلــطــةى ــة ل داواى دةبــــاغ هـــةروةهـــا 
بكات عَيراق حكومةتى هاوكارى كرد، نَيودةوَلةتيش
بة ئةويش دؤسيةى موجاهيديندا، ضارةسةركردنى لة
رَيكخراوة ئةو ئةندامانى كة سَييةم دؤزينةوةى وآلتي

بطرَيت. خؤ لة
وتيشى: عَيراق حكومةتى  رةسمى  وتةبَيذى
رَيكخراوى ئةندامانى لةطةأل مامةَلةكردنمان لة
ياساييةكان مرؤيىء بنةما خةلق موجاهيدينى

لةبةرضاودةطرين.

موجاهيدين سةر هاتوونةتة ئةوانةى

بوون؟ كآ
ئةشرةفةوة كةمثى لة مهابادى عةبدوإلةحمان
كة كةسانةى ئــةو وتـــووة،  راطةياندنةكانى بة 
بوون تةواو هَيزَيكى كةمثةكةيان سةر هاتوونةتة
(٣٠٠)كةسى (٧٠٠)ســةربــازو (١٢٠٠)ثؤليسء لة
سةرؤك وةزيرانى ماليكى، نورى لة هَيزةكانى تايبةت

عَيراق.
ليذنةى ئةندامى ئةحمةد،  زياد ديكةوة  لةاليةكى
هَيزةكانى كة ديالة ثارَيزطاى ئةنجومةنى لة ئةمنى
بة ثارَيزطايةدان ئةو دةسةآلتى لةذَير  موجاهيدين
راطةياندووة: ئيتاَلياى هةواَلي ئاذانسي فارسي بةشى
لة واى كَيشةيةكى موجاهيدين هَيزانةى ئةو بوونى
لة ئةوان ضونكة نةكردووة، دروست سنوورةكةدا
ئؤردوطاكةيان لة ئازادانة ناتوانن ئؤردوطايةكدانء

بكةن. بَينةدةرةوةو هاتوضؤ

ثةنابةرن، موجاهيدين

سياسيى؟ رَيكخراوى يان
سوثاى هَيزةكانى بةعس، رذَيمى رووخانى دواى
رَيكةوتنَيك داو بة ئةشرةفيان طةمارؤى كةمثى ئةمريكا
موجاهيدينى رَيكخراوةدا، ئةو بةرثرسانى لةطةأل
كرد، ئةمريكا سوثاى بة تةسليم  ضةكةكانيان خةلق
لةهةر ئــةوان ئةمريكا سوثاى ئــةوةى بةمةرجى
ذَير كةوتنة ثةنابةر بثارَيزَيتء وةكو دةستدرَيذييةك
بة سةر ثةنابةرانى باآلى كؤمسيارى بإيارو ياساكانى
ضوونة (UNHCR)ء نةتةوةيةكطرتووةكان رَيكخراوى
نَيودةوَلةتييانةى رَيكةوتنة ياساو ئةو ضوارضَيوةى
وةك بؤية كراون، ئَيمزا ثةنابةران  بة سةبارةت كة
دةوَلةتى كارةى  ئةم ثَيدةكةن ئاماذةي ضاودَيران 
ئةوان ضونكة  ثةنابةريية، ياساى ثَيضةوانةى عَيراق 

سياسيى. رَيكخراوى نةك ثةنابةرن ئَيستا

كوآ؟ بةرةو موجاهيدين ضارةنووسى
كة  ئةمريكا هَيزةكانى ــةوةى ئ دواى ئَيستا  
لة ئةشرةفيان كةمثى دانيشتووانى ثاراستنى
ثاراستنيان جَيهَيشتووةو عَيراقيان  خاكى ئةستؤبوو،
ئةو دواى ــةآلم  ب عَيراقة، دةوَلــةتــى ئةستؤى  لة 
كة سياسييةى رَيكخراوة ئةو سةر كراية كة هَيرشةى
ديار عَيراقةوة ئازاديى ثرؤسةى دواى لة رَيبةرةكانى
يان تاران  بطاتةوة دةتوانَيت رَيكخراوة ئةو ئايا نين، 

دةبَيت. ئاوا ئةشرةفدا لة سياسيى خؤرى
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بةدواداضــوون

تاران خةلق دةطاتةوة موجاهيدينى
ئاوادةبَيت؟ ئةشرةفدا لة سياسيى خؤرى يان

دةستبةكاربووني

نوَيي كؤماري سةرؤك

نادياربووني ئَيرانء

ئايندة

هيوا عةلى 

مةحمود سوَيندخواردني رَيوإةسمي
وةك كؤتاييثَيهاتء نــــةذاد، ئــةحــمــةدي
كؤماري ــةرؤك س دةيةمي خولي سةرؤكى
ثَيبةخشرا. دةوَلةتي بةرثرسيارَيتي  ئَيران
لة بةهَيز كارةكتةرَيكي  وةك رةفسةنجاني 
لةم بةشداريي ئــَيــران  سياسيي سيستمي
باَلي سةرةكي كةساني نةكردء رَيوإةسمةدا
رَيوإةسمةكةيان حكومةتيش، ريفؤرمخوازي
لة بـــةرفـــراوان ــي ــةت ــاإةزاي ن بايكؤتكرد، 
ئامادةبووني ــذاردنء ــب هــةَل ئةنجامةكاني
سياسي ثانتايي لة جيدي  ملمالنَيي  مشتومإء
ئةحمةدي دةستبةكاربووني هةواَلي ئَيران،
ريؤإةسمة ئةم ثةراوَيزةوةء خستة نــةذادي
جيهاندا هةبوو، ئاستي لة كةمترين دةنطدانةوةي
كؤماري رَيبةري يةكاليبوونةوةي ثَيدةضَيت
لة نةذاد ئةحمةدي ثشتيوانيكردني لة ئيسالميي
بة هةَلبذاردنء دواي هةينيي نوَيذي يةكةمين
سةرةإاي ناوبراو ناودَيركردني كؤمار سةرؤك
لة ناإةزايةتييةكان خؤثيشاندانء هةموو
ثةراوَيزكةوتني لة هةَلبذاردنةكان، ئةنجامي
هةبووبَيتء بةرضاوي رؤَلَيكي هةواَلةدا ئةم
رووبةري زؤرتري كة وايكردبَيت ئةمةش هةر
بؤ ئَيران بة ثةيوةنديدار راثؤرتةكاني هةواألء
جةماوةرييةكان ناإةزايةتيية خؤثيشاندانء
ناإةزايةتييةكانء ئاستي  ديارة  بطةإَيتةوة،
لة خؤي بزووتنةوةيةش ئةم بةردةوامبووني
دةتوانَيت طرنطيثَيدانَيكة وةها هةَلطري خؤيدا
ئةم مَيذوويي، رووداوي مةزنترين وةك

بهةذَينَيت. نيؤنةتةوةيي كؤمةَلطةي سةردةمة
رَيوإةسمي بةإَيوةضووني ضؤنَيتي بةآلم
ئَيرانء كؤماري ــةرؤك س سوَيندخواردني
جَيطةي رَيوإةسمة، ئةم ئامادةكارييةكاني
ئةم ضــؤنــايــةتــي ــة ل ســةرنــجــةء دةكــرَيــت
قةيرانة لة بةشَيك  بؤ خوَيندنةوة كةرنةظاَلة، 
بكرَيت، ئَيران سيستمي سياسي هةنووكةييةكاني
طرنطترين لةهةمانكاتدا سةرنجإاكَيشترينء
بةشدارينةكردني رَيــوإةســمــة، ئــةم خاَلي 
ستركتؤري مرؤييةكاني كؤَلةكة بةرضاوترين
نوريء ناتق رةفسةنجانيء واتة ئَيران، سياسي
بردنةءةء ركابةربوونء لَيرةدا  بوون، ....هتد
طرنطي نييةء ئةوتؤي ــكــي دةورَي دؤإانـــدن
بة ثيرؤزييةتَيك بةهاء بةالوةنانى ثرسةكة
خاَلي بابةتة ئةم فةقيهة،  وياليةتي  ثَيناسةي
ناو سياسييةكاني هاوكَيشة وةرضةرخاني
رةهــاء ئاشكرابووني ئيسالميء كــؤمــاري
نةيارةكاني ناكؤكء جةمسةرة يةكالييبوونةوةي
وياليةتي جاران ئةطةر ئَيرانة. سياسي سيستمي
زةرفَيك وةك دةكــردء كؤتايي قسةي فةقييه
دةتواندةوة، خؤيدا لة  ناكؤكييةكاني  هةموو
ئةم بةدةستنةهَيناء  سةركةوتني ئةمجارة ئةوا 
تاك داخــراوء دةسةآلتي بةستني لة خاَلةش
بؤ بةهَيز بروسكةي ضةندين هةَلطري رةهةندا

داهاتووة. قةيرانةكاني
ــة، ــم ــؤإةس ري ئـــةم ــةي ــك ــكــي دي ــَي خــاَل
بةشداربوواني سايكؤلؤذي باري رةنطدانةوةي
نيطةرانييةكان دياربووني ريؤإةسمةكةء
دةوَلةتي داهاتووي رؤذةكاني ئةنجامء لة
بة نيطةراني دَلــةراوكــآء ــةذادة، ن ئةحمةدي
لة وردبوونةوة ديارةء هةموويانةوة دةموضاوي
راستبووني دةتوانَيت رَيوإةسمة ئةم وَينةكاني
هةموو لة جيا ثشتإاستبكاتةوة، تَيإوانينة ئةم
لةئارادابووني سيستم، نــاو ناكؤكييةكاني
خةَلكء لةنَيوان قورس ثَيكداداني خؤثيشاندانء
رَيوإةسمةكة، دةرةوةي لة ئةمنييةكان هَيزة
نيطةرانييةبووةء ئةم بؤ بةهَيز سةرضاوةيةكي
بزووتنةوةء ئةم بةردةوامبووني لة ترس
راديكاَلتر بةستَينَيكي ئامادةكردني ئةطةرةكاني
ئَيران، كؤمةَلطةي لة  بنضينةيي  طؤإاني بؤ

طَيإاوة. حاَلةتَيكدا لةوةها كاريطةري دةورَيكي
ئَيران، نوَيي دةوَلةتي كاركردني مةيداني
ثارادؤكسةكانةء ناكؤكيء ثَيكداداني طؤإةثاني
زؤرانبازييةدا لةم دةتوانَيت دةوَلةتة ئةم ئايا

بةدةستبَينَيت؟ سةركةوتن دةستكارييةوة بة وةرطيراوة
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ضاوثَيكةوتن

عةبدولخالق دلَير سازدانى:

ــريــى  ضــاودَي ــاجــى،  شـــؤإش ح
لةزانكؤى دكتؤرا خوَيندكارى سياسيىء
ديدارَيكى لة  بةريتانى، ئَيطزيتةرى 
ثرؤسةى سةر تيشكدةخاتة رؤذنامةدا،
سياسيى لةنةخشةى  طؤإان سياسيىء 
سياسيى «نةخشةى دةَلَيت: هةرَيمداء
ديكة ناطةإَيتةوة طؤإاء جارَيكى هةرَيم
زؤر ضاوةإوانييةكى خةَلكيش دواوة،
بةو دةكرد، هةَلبذاردنة لةم طةورةى
سياسيدا لةنةخشةى طؤإان ئاقارةى
خةَلك طوزةرانى ــانء ذي رووبــدات، 
طةندةَلىء ئةو بضَيت، باشتر بةرةو

ثاشاطةردانييةى هةبووة نةهَيَلرَيت».
داهاتووى ثةرلةمانى ئةداى لةبارةى
طروثة ئةو ثَييواية حاجى هةرَيم،
جةماوةريان دةنطى ئؤثؤزسيؤنانةى
ئةكتيظء ثةرلةمانَيكى بةدةستهَيناوة
لةثةرلةمان وا بةرهةمدةهَيننء جوآلو
دةنطدانةوةى بَلندطؤى ضيتر دةكةن
حيزبة بإيارةكانى خواستء ويستء
نةبَيت، كوردستان دةسةآلتدارةكانى
طةورةيةء زؤر  طؤإانيش سةركةوتنى 
دةبَيت بنةإةتى  طؤإانَيكى سةرةتاى 
حوكم سيستمى سياسيىء لةنةخشةى

عَيراقدا. لةكوردستانى

يةكةمى تشرينى لة ــة: ــام رؤذن
كة ديكةدا كةسى سآ لةطةأل (٢٠٠٨)دا،
يةكَيتى دَيرينى ثَيشمةرطةى كاديرء
ديموكراسى طؤإينى رةوتــى بــوون،
ئةوةى لةطةأل دامةزراند، (رةط)تــان
ثشتطوَيخراء داواكارييةكانتان
يةكَيتيدا لة ئةندامَيتيشتان مافى
ئةوكاتة تا ئايا لَيسةندرايةوة،
حيزبةوة لةناوخؤى طؤإان  ثَيتانوابوو

دةكرَيت؟
بطةإَيمةوة نامةوَيت هةرضةندة -
بةآلم (رةط)، دامــةزرانــدنــى مــَيــذووى
لةناو طؤإانكاريى  ثَيمانوابوو ئةوكات 
بةوهؤشيةوة دةكرَيتء نيشمانيدا يةكَيتى
حوكميشدا لةسيستمى طؤإان دةتوانين
ديكةء طروثى  زؤر ئَيمة دواى بكةين، 
بةرنامةى ثإؤذةى دَلسؤز ديكةى خةَلكانى
يةكَيتيدا، ضوارضَيوةى لة هةبوو طؤإانيان
هةوَلةكان كؤى كؤتايى ئةنجامى بةآلم
طروثانةء ئةو هةموو بنبةستء طةيشتنة
طؤإان لــةوةى  نائومَيدبووين ئَيمةش
بؤية بكرَيت، يةكَيتيدا لةضوارضَيوةى
بةرنامةى يةكَيتيدا لةدةرةوةى بةناضارى
سةركةوتنى هــاتــةكــايــةوةء ـــؤإان  ط
ثَييةى بــةو  بةدةستهَينا، طــةورةشــى
خواستء تةمسيلى طؤإان بزووتنةوةى
داخوازييةكانى دةكردء خةَلكى ويستى
سياسيدا بةرنامةيةكى لةبؤتةى خةَلكى

بةرجةستةكرد.
لــةدةرةوة حوكمةى بةو رؤذنامة:
هةَلبذاردنى بةشداريى طةإايتةوةء
كرد، هةرَيمت سةرؤكايةتيى ثةرلةمانء

ئةم جياوازيى طرنطىء تؤ بإواى بة
دةبينَيتةوة؟ خؤي لةضيدا هةَلبذاردنة

هةَلبذاردنة ئةم جياوازى  طرنطىء -
ئةوةبوو ثَيشوو، هةَلبذاردنةكانى لةطةأل
لةنَيوانسآليستى ركابةرييةكىراستةقينة
كوردستانىء ليستى هةَلبذاردنةكةدا
خزمةتطوزارىءضاكسازيدا ــؤإانء ط
بةثةرؤشةوة خةَلك هؤيةشةوة بةو هةبوو،
دةإؤيشتنء دةنطدان سندوقةكانى بةرةو
بوون ليستةدا ئةو سةرخستنى  لةهةوَلى
راشكاوانة لَيرةوة بوو، باوةإيان جَيى كة
بةشَيوةيةكى لةخؤيانكردو بةرطرييان
زؤر ضاوةإوانييةكى خةَلك طشتيش
بةو ــرد، دةك هةَلبذاردنة لةم ــةورةى  ط
سياسيدا لةنةخشةى طــؤإان ئاقارةى
خةَلك ــى ــوزةران ط ذيــانء رووبـــدات،
طةندةَلىء ئــةو بضَيت، باشتر ــةرةو ب

نةهَيَلرَيت. هةبووة ثاشاطةردانييةى
هةَلبذاردنةكان ئةنجامى رؤذنامة:
ويستى خةَلك كة ثَيدةَلَيت ئةوةمان

هةية؟ طؤإانى
بؤ زياترى دةنطى ضاوةإَيى  خةَلك -
هةَلبذاردنةكاندا، لةئةنجامى دةكرد طؤإان
ساختةكاريىء هةموو  ئةو وَيإاى  بةآلم
نانبإينى طوإةشانةى دةسةآلت، هةإةشةء
دران، هةوآلنةى  ئةو هةموو خةَلكء
ماديى سةرضاوةى بَيئةوةى طؤإان ليستى
لةبةردةست راطةياندنى طةورةى طةورةء
دةسةآلتدار ليستى لةبةرامبةردا كة بَيت،
ماكينةى دارايىء سةرضاوةيةكى خاوةنى
طؤإان طــةورةبــوون، يةكجار ئيعالمى
ثةرلةمان كورسيى (٢٥) توانيويةتى
زؤر سةركةوتنَيكى ثَيمواية بكات، مسؤطةر

بنةإةتى طؤإانَيكى  سةرةتاى طةورةيةء 
سيستمى سياسيىء لةنةخشةى  دةبَيت

عَيراقدا. لةكوردستانى حوكم
كة ــت دةوتــرَي ــةوةى ئ ــامــة: رؤذن
طةيشتة تةنيا طــؤإان بزووتنةوةى
هةولَير لة بةشَيك سلَيمانىء ثارَيزطاى
لةو ئايا تردا ديوَيكى بة راستة، تاضةند
بةدةست زؤرى دةنطى طؤإان شوَينانةى
دةسةلمَينَيت، واقيعةكة ئةوة نةهَيناوة،
دةكات؟ فةرز ئةوة هةلومةرجةكة يان

ويستى تا طةرميان، طؤإان زاخؤ لة -
لةثارَيزطاى واتة بووة، كوردستان خةَلكى
هةمووى، بةآلم سلَيمانى دهؤكء هةولَيرء
تةواو هةَلبذاردنةكان ئةنجامى بَلَين ئةطةر
بَيت رةنطدانةوةى رَيذةي خواستى خةَلك
نيية مةرج واتة نيية، راست طــؤإان بؤ 
رةنطدانةوةى هةَلبذاردنةكان ئةنجامى
بَيت. دانيشتووانى ئةو ثارَيزطايانة واقيعى
ضــاودَيــرَيــكــى وةك رؤذنــامــة: 
لةم ثَيتواية ــان، ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه
بة ياريى دةســةآلت هةَلبذاردنةشدا

كردووة؟ ئيرادةى خةَلك دةنطء
بةدةنطء ياريى دةســةآلت بةَلَي،   -
خةَلك كرد، لة رؤذى هةَلبذاردندا ئيرادةى
دةيان ئَيمةوة بةرضاوى بة بووم، لةهةولَير
سيستمَيكى لةهيض كة كراوة ثَيشَيلكاريي
ثَيشَيلكاريية جــؤرة ئةم ديموكراسيدا
قبووَلى خــةَلــك  نــة ضونكة  نــاكــرَيــت،
هةَلبذاردنةكانيش دةزطــاى نة دةكــاتء
ئةنجامةكانى لةبارةى دةكات، ملكةضى
ئةوةية سةركةوتن ثَيمواية، هةَلبذاردنيش
كوردستان خةَلكى بإواى دةتوانى ضةند
دةسةآلت بَيطومان كة رابكَيشيت، خؤت بؤ

لةدةستداوة. خةَلكى متمانةيةى ئةو
دؤخَيك هةَلبذاردنةدا لةم رؤذنامة:
ديارنيية، روونى بة براوة دؤإاوء هةية،
نيشاندةدةن واخــؤيــان دؤإاوةكـــان
بةهَيمنيى براوةكانيش  بــراوةن،  كة 
دةكةن؟ بردنةوةيان خؤشيى تةمسيلى

ئــةنــجــامــى رةنــــطــــدانــــةوةى  -
هَيزانةى ئةو لةاليةن هةَلبذاردنةكان
ــرد، ك ــةدا ــةك ــرؤس ــةث ــان ل ــي ــةشــداري ب
خةَلكة، ضةواشةكردنى بؤ بةشَيكى
براوة بة خؤى  هةية اليةن ئةوةى وةك
دةزانَيت لةدةروونةوة  بةآلم دةزانَيت،
لةئةنجامى دةنطةكانى  دؤإاوةء  كة
ثَيشَيلكارييةكانةوة طوإةشةء هةإةشةء
ئيرادةى لةبنةإةتدا ئةطينا بةدةستهَيناوة،
ثشتيوانييان خةَلك دؤإانــدووةء خةَلكى
طؤإان ليستى لةبةرامبةريشدا ناكات، لَي
بنكةفراوان كة جةماوةريىء وةك كيانَيكى
سةركةوتنةى ئةو خةَلك بةثشتيوانى تةنيا
بة ـــةوةى ئ ــةطــةأل ل بــةدةســتــهــَيــنــاوة،
خؤيان بــةآلم نةيبردووةتةوة، ــارة ذم
كؤتاييدا لة ضونكة دةزانن، بةسةركةوتوو

لةثشتة. جةماوةريان
هةَلبذاردنى لــةدواى رؤذنــامــة:
هَيزَيكى ثةرلةمان، سَييةمى خولى
ثةرلةمانةدا لةناو ئؤثؤزسيؤن كاراى
ــى ــري ضــاودَي ــة ك ــت ــَي ــدةب ــت دروس
هَيزة ئةو ثَيتواية دةكات، دةسةآلتةكان
ديموكراسييةتى بة طوإوتينَيك ض

دةبةخشَيت؟   هةرَيم
ئــؤثــؤزســيــؤنــانــة ــة  ــروث ط ئـــةو   -
ــوآلو ج ئــةكــتــيــظء ــكــى ــَي ــان ــةم ــةرل ث
ضيتر دةكةن لةثةرلةمان وا بةرهةمدةهَينن،
خواستء ويستء دةنطدانةوةو بَلندطؤى
دةسةآلتدارةكانى حيزبة بإيارةكانى
بةو ــؤإان ط ليستى نةبن، كوردستان
داواى كة  ثةرلةمان دةإواتـــة هيواية
بإيارة سياسيىء لةكؤى شةفافيةت بكات
كايةكانى تةواوى ديبلؤماسىء ئابوورىء
لةخةَلكى وا ــةروةك ه هةرَيم، ديكةي
لةكؤى بةئاطابن ــةن دةك كوردستان 
ضاودَيرى ببَيتة ثةرلةمانيش بإيارةكانء
باش زؤر سةرةتايةكى ئةمةش حكومةت،
لة هةرَيمء ديموكراسييةتى بؤ دةبَيت
سةرةكى هَيزى دةبَيتة طؤإان ئايندةشدا
دوو ئةو ئةطةر هاوكات، لةكوردستان.
بانطةشةى هةَلمةتى لةترسى حيزبةش
بتوانن بضنةوةء بةخؤياندا طؤإان ليستى
لَييان خةَلك  تا  بكةن طــؤإان  هةندَيك
بؤ ديكةية سةركةوتنَيكى ديسان رازيبَيت،
ديكة دةدات تةكانَيكى خةَلكى كوردستانء

بةديموكراسييةت.
طؤإانى لة باست ثَيشتر  رؤذنامة:
ثَيتواية كرد، هةرَيم سياسيى نةخشةى
ئؤثؤزسيؤنةكان ليستة دةنطانةى ئةو
كاريطةرييةكىئةوتؤى بةدةستيانهَيناوة
بإيارة سياسيىء ثرؤسةى لةسةر دةبَيت

سياسييةكان؟
نةخشةى تةمموزةوة - لةدواى (٢٥)ى
ديكة جارَيكى طــؤإاء  هةرَيم سياسيى
خةَلك هةرضةندة دواوة، ناطةإَيتةوة
طؤإان بؤ باشترى ئةنجامى  ضاوةإَيى
ليستى ئةطةر  لةراستيشدا  بةآلم  دةكرد،
بهَينايةء لةتوانايدا دةنطى تةواويشى طؤإان
ثَيموانيية ثَيكبهَينَيت، حكومةتيش هةبواية
هةموو ئةو بيتوانياية  لةماوةيةكى كورتدا
تَيكةَلكردنى ثاشاطةردانىء طةندةَلىء
بؤية بطؤإَيت، بسإَيتةوةء دةسةآلتةكان
ئؤثؤزسيؤن وةك  هَيزانةى ئةو  ئَيستا
دةبَيت تةواويان كاريطةريى دةمَيننةوة
هةرَيمدا، ئايندةى سياسيى لةنةخشةى
طةورةيةء طؤإانَيكى سةرةتايةش ئةم
ديراسةكردنى رابردوو كاتء ثَيويستى بة
دانانى بؤ هةية، ئَيستا هةلومةرجى ء

داهاتوو. بؤ طونجاوتر نةخشةيةكى
خةَلكء لةناو لةئَيستاوة رؤذنامة:
مقؤمقؤى جياجياكاندا، نــاوةنــدة
دةرةوةى هَيزانةى ئةو كة هةية ئةوة

حكومةتدا لة بةشدارى ثارتى يةكَيتىء
ئؤثؤزسيؤن باشة ثَيت تؤ نا، يان دةكةن
لةدةرةوةى يان  لةحكومةت بةشداربَيت 
كارى مومارةسةى سةرطةرمى دةسةآلت،

بَيت؟ خؤى سياسيى
هَيزى بوونى بةبآ ديموكراسييةت -
ئةو نيية، مانايةكى هيض ئؤثؤزسيؤن
جياواز، ركابةرى جياواز، بةرنامةى دؤخة
دؤإانء ئةنجامى  جياوازء  بؤضوونى 
ئؤثؤزسيؤن قبوَلدةكرَيت، تَيدا بردنةوةى
كة بةرهةَلستكار هَيزى دةبَيتة بــةوة
ئةطةر واتة نةكات، لةحكومةتدا بةشداريى
نييةء ماناى واية ئؤثؤزسيؤن بةشداريكرد
هَيزانة ئةو دةبَيت لَيرةوة ديكةية، شتَيكى
ضاودَيريى بطرن، حكومةت لةئةداى رةخنة
ئةلتةرناتيظيان بكةنء حكومةت ئةداى
كردةوةكانى كــارء هةموو بؤ هةبَيت
طؤإان ليستى ئةطةر نموونة بؤ حكومةت،
متمانةى ثَيمواية حكومةتةوة، ناو بضَيتة
نائومَيد خةَلك لةدةستدةداتء خةَلك
ضونكة ناطؤإَيت،  ثآ هيضيشيان دةكاتء 
ثةرلةمان لةناو  كارانةى ئةو هَيزة  ئةو
بضَيت طةورةترة لةوة  زؤر  ثَييدةكرَيت

بيكات. حكومةتدا لةناو
هَيز باآلنسى طؤإينى رؤذنــامــة:
ضارةنووسى ثارتيدا، يةكَيتىء لةنَيوان
ض بة ستراتيذييةكة رَيكةوتننامة

دةبات؟ ئاقارَيكدا
بة ستراتيذيى رَيكةوتننامةى -
طةورةترة زؤر زؤر ثَيناسةكةى ماناء
ثارتى، يةكَيتىء رَيكةوتننامةيةى لةو
حيزبةدا دوو ئةو لةنَيوان هةية ئةوةشى
بةَلكو نيية، ستراتيذيى  رَيكةوتننامةى 
بةرذةوةندىء لةسةر رَيكةوتننامةيةكة
هــةرَيــم داهــــاتء دةســتــكــةوتــةكــانــى
ئةو خاَلى باشترين رةنطة رَيكةوتوون،
ئةو نَيوان تةبايى ئاشتىء رَيكةوتننامةية
ئةوةمان واقيعيش بَيت، بةآلم حيزبة دوو
ناستراتيذيى يان بَيت، ستراتيذيى ثَيدةَلَيت
نامَينَيتةوة، رَيكةوتننامةية وةك خؤى ئةو
بةندةكانى نوَيية، نةخشة بةم ضونكة
ئةوة واقيع تَيكدةضَيتء رَيكةوتننامةكة
ديكة شَيوةيةكى شكألء  ــةرزدةكــات ف

وةربطرَيت.

حاجى:  شؤأش
طؤأاوةو هةرَيم سياسي نةخشةى تةمموزةوة ٢٥ى لةدواى

ثَيشوو قالَبي ناضيَتةوة

ثرؤفايل

لةدايكبووةء (١٩٥٨) ساَلى   -
ناوةنديىء سةرةتايىء خوَيندنى

تةواوكردووة. كؤية لة ئامادةيى
كؤلَيذىئةندازياريى - ساَلى (١٩٧٩)

تةواوكردووة. موسَلى زانكؤى
بووةتة (١٩٧٦)ةوة ساَلى  لة  -
رةنــجــدةرانء كؤمةَلةى ئةندامى
بووةتة خوَيندن تةواوكردنى  دواى

ثَيشمةرطة.
(١٩٩٠)ةوة ساَلى  لةكؤتايى  -
ئةندامى ئةوكاتة تا دةرةوةء دةضَيتة

بووة. كؤمةَلة رَيكخستنى دةزطاى
(سةرضاوةكانى لة ماجستَيري -
ماجستَيري ستىء زانكؤى لة ئاو)دا
باآل) خوَيندنى  (سيستمى لةسةر 

هةية. طرينج لةزانكؤى
زانكؤى لة دكتؤراية خوَيندكارى -

ئَيطزيتةر.
لة تةكنةلؤذيية بةشى سةرؤكى -

لة لةندةن. كؤلَيذى ئةندازياريى
بةزمانى كتَيبَيكى ضةند -
جينؤسايدى لةسةر كوردى ئينطليزىء

نووسيوة. تةعريبى كورد كوردء
لةنووسينى بةشداريكردووة -
كة كـــورد جينؤسايدى كتَيبى 
وؤض رايتس هيومان رَيكخراوى

ئامادةيكردووة.
بؤ ــووة ب ــارا ك بةشدارَيكى   -
طؤإان. ليستى هةَلبذاردنى كةمثةينى

زؤر زؤر ثَيناسةكةى ماناء بة ستراتيذيى رَيكةوتننامةى

ئةوةشى ثارتى، يةكَيتىء رَيكةوتننامةيةى لةو طةورةترة

ستراتيذيى رَيكةوتننامةى حيزبةدا دوو ئةو لةنَيوان هةية

داهاتء بةرذةوةندىء لةسةر رَيكةوتننامةيةكة بةَلكو نيية،

رَيكةوتوون هةرَيم دةستكةوتةكانى

حاجى شؤإش
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جةمال سةنطةر

خراث خؤراكى بوونى  هاتنةناوةوةء 
كوردستانء هةرَيمى بازاإةكانى لة
نةخؤشييانةى ئةو ذمــارةى زؤربوونى
حكومةت هؤكاريانن،  خراث خواردنى 
كؤنترؤأل كوالَيتى لة جطة دةكات ناضار
بكاتةوة، ثشكنين بؤ ديكة تاقيطةيةكى
ساآلنة خؤراكانةى لةو جطة كة بةشَيوةيةك
كؤدةكرَينةوةو طةنجينةكاندا بازاإء لة
لة زياتر ساَلَيكدا لةماوةى دةسوتَينرَين،
لة خراث خؤراكى  بةرهةمى هةزارتةن 

طةإَينراونةتةوة. سنوورةكاندا

حكومةت خؤراكةكان خراثيى
بكات رَيطريى ناضاردةكات

تاقيطةى لة خؤراك ضاودَيريى بةشى
بودجةى لةسةر هةولَير تةندروستيى
جيهانى تةندروستيى ــراوى ــخ ــك رَي
(٤٠٠)هةزار مليؤنَيكء بإى بة (who)ء
ثشكنينى ضاودَيرىء بؤ كرايةوة دؤالر
كيميايىء رووى لة ناوبازاإ خؤراكةكانى
ئةوة حــافــيــزةوة، مـــةوادى بايلؤجىء 
ــردوودا راب ساَلى  ضةند لة لةكاتَيكداية 

دانرا. لة سنوورةكاندا جؤريى كؤنترؤَلى
تةندروستى وةزيري عوسمان د.زريان
چاودَيريي بهشي ثَييواية هةرَيم، حكومةتى
خؤراكگرنگييهكيتايبهتيههيهبؤپشكنيني
بازاإهكاني ناو  خؤراكَيكي جؤره  ههموو
خؤراكانهي ئهو كوردستانء ههرَيمي
ههرَيمي ناو دَينه لهسنوورهكانيشةوة كه
ئَيمه «كارهكاني وتيشي: كوردستان،
كؤنترؤَلي كواليتي لهگهأل بهههماههنگييه 
ــهردووال ــهه ب هــه رَيــمــي كــوردســتــانء
نهيهته نهشياو خؤراكي ههوَلدهدهين

كوردستانةوة». ههرَيمي ناوسنووري
لةكاتَيكداية بةشة ئةو كــردنــةوةى
ثشكنين هةيةء جؤريى كؤنترؤَلى كة
ئاماذةى عوسمان، د.زريان بةآلم دةكات،
خؤراك ثشكنينى بؤ كارةكانيان بةوةكرد
جؤريى كؤنترؤَلى  بةإَيوةبةرَيتي لةطةأل 
خاَلة لة بةرثرسن «ئةوان دابةشكردووة:
هاتنةناوةوةى لة رَيطرتن سنوورييةكانء
بةآلم شارةكان، بؤناو خراث خؤراكى
لةوةى ــازاإء ب لةناو بةرثرسين ئَيمة
نموونةى بكةينء  ثشكنين  ـــةردةوام  ب
باسى تاقيطة»، بيبةينة وةرطرينء خواردن
سنوورةكانةوة لة هةندَيكجار كة لةوةشكرد
بةآلم ئاسايية، كة ناوةوة دَيتة خواردنَيك
يا دةمَينَيتةوة طةنجينةكاندا بــازاإء لة 
دادةنرَيتء خؤأل سةرماء طةرماو لةبةر
ئةو بؤ ثشكنين بةردةوام «ئَيمة تَيكدةضَيت

دةكةين». شتانة
سنوورييةكان خاَلة  تا  ثَيشيواية
خؤراكى كؤنترؤَلكردنى نةكرَين توند
فرؤشيارو بةوثَييةى زةحمةتة، ناوبازاإ
ناتوانرَيت زؤرنء ــان ــدارةك ــان دوك
وتيشى: بكرَيت هةموويان ضاودَيريى
ثاككردنةوةى دياردانةو لةو رَيطرتن «بؤ
بة ثَيويستمان خواردةمةنى خراث لة بازاإ
جيهانى ستانداردى بة  مةركةزى بازاإى
لةسةر ضاودَير زةحمةتة زؤر ئةطينا هةية،
دةبَيت ئةوةشدا لةطةأل دابنَيين، دوكانةكان
لَيثرسراوى بة  هةست فرؤشيارةكان 
هاوآلتيانيش نةفرؤشن، خراث شتى بكةنء
نةكإنء خــؤأل  هةتاوء بــةر خــواردنــى

بكةن». بةسةرضوونى وادةى سةيرى
بةإَيوةبةرى عةبدوإلةحمان، د.موئةيةد
كؤنترؤَلى ثَيوانةسازىء طشتيى دةستةى
طرنطى بــة ــاذة ــام ئ ــم، ــةرَي ه جــؤريــى 
ــاتء دةك جؤريى كؤنترؤَلى دةزطـــاى
لة رَيطرتن لة هةية كاريطةريى ثَييواية
وتى: زيانمةندو خؤراكى هاتنةناوةوةى
«ئةوخؤراكانةىرةتمانكردونةتةوةزيانيان
لةبارةى هاوآلتيان». بؤ تةندروستيى هةية
بةبآ رابــردوو ساآلنى خؤراكانةى ئةو
ئةطةرى شارةكانء هَينراونةتة كؤنترؤأل
خؤراكانة «ئةو  وتى: خراثيان كاريطةريى 
هاتونةتةناوةوة رابـــردوودا لةساآلنى
زؤرى لةسةر هــةبــووة  كاريطةرييان
ثَيشتريش كوردستاندا،  لة  نةخؤشى
ئةو كاركردنكردووةو بة دةستمان كة
مةوادء زؤر وةرمانطرتووة نموونانةى
زيانى كة  ــووة ب تَيدا خراثى خؤراكى
بؤ زيانى طــةيــانــدووةو هاوآلتيان بة 

هةية». تةندروستييان

مانطانة» «بةشةخؤراكى

خراثةكان خؤراكة لة شَيك بة

هاوآلتيان مانطانةى خؤراكى بةشة
بةهؤى لــةوةى جطة  كة  بةشَيوةيةكة
هاوآلتيان لة زؤرَيك جؤرةكةيةوة خراثى
بةشَيكيان بةكاريبهَينن، ئامادةنين
دةردةكةون تاقيطةكاندا لة خراثبوونء
بةكةَلكى خواردن نايةنء بةرثرسَيكى كة
كة دةكاتةوة لةوة جةخت تةندروستيش
زياتر هةرَيم بةغداء بازرطانى وةزارةتى

بةشدارن لةوةدا.
لة خراثى وةزيرى تةندروستى نكوَلى
دةَلَيت: ناكاتء خؤراكانة لةو بةشَيك
شتَيك خؤمان بازرطانى وةزارةتى «نابَيت
ستاندةرى بةثَيى  ئةطةر وةربطرَيت 
خواردنانة نةبَيت، نموونةى ئةو جيهانى
كؤنترؤَلى تاقيطةى بؤ دةنــَيــردرَيــت
دةَلَين ثشكنين دواى ئةوانيش جؤريىء
دةشضَيتة كة ــواردن خ بؤ طونجاوة
سَييةم فلتةرى  وةك  ئَيمةش  شارةكان 
لَيوةردةطرينء نموونةى بـــةردةوام
نموونةى هةروةك دةكةين»، بؤ ثشكنينى
رابردوودا كة لةماوةى هَينايةوة ئةوةى
بازرطانييان وةزارةتــى هاوآلتييانء
يا شيرة لةو بةشَيك كة ئاطاداركردةوة
طونجاو دةدرَيت بايةعى لة رؤنةى ئةو

بؤ خواردن. نيية
رةنطة لةوةشدةكات، باس د.زريان
لةاليةن كة رانةطةيةنرَيت  هةندَيكجار 
هةندَيك هةرَيم لة ئَيمةوة  تاقيطةكانى
ناهَيَلين رةتــدةكــرَيــتــةوةو خـــواردن 
لة «هةندَيكجار ــةآلم ب بَيتةناوةوة،
ناوةوة، دَيتة سةرةتاييدا ثشكنينةكانى
هةَلناطيرَيتء ثَيويست وةك دواتر بةآلم

بَيت». خراث دوكانةكاندا لة رةنطة
بةسةرضوو طةإاوةء خؤراكى

لَيثَيضينةوةكانى توندبوونى دوابةدواى
رَيذةيةكى جؤريى،  تةندروستىء كؤنترؤَلى
كؤدةكرَيتةوةو بازاإةكاندا لة خؤراك زؤرى
سنوورةكانةوة لة ــان  ي دةسوتَينرَيت
هاوآلتيانى ئةوةى بةآلم  دةطةإَينرَيتةوة،
سةرضاوةى ثَييانواية نيطةرانكردووةو
بةكارهَينانى نةخؤشييةكانة، لة بةشَيك
ديكةيان بةشَيكى خؤراكانةيةء لةو بةشَيك
بةبآ هاوآلتيان بازاإةكانةوةو دةكةنة دزة
دةيكإن. جؤرةكةيان خراثى لة ئاطاداربوونى
ئازارى مانگي  لة ساَلَيكداو لةماوةى 
(٢٠٠٩)نزيكهي ئــازارى  مانگي  تا  (٢٠٠٨)
خراپء خؤراكي بهرههمي تةن (١٠٨٢)
(٩٢٧)كارتؤن (١٦)ههزارو ماوهبهسهرچوو،
جؤرهكاني وزهبهخشء گازيء خواردنهوه ي
لهرَيگهي چــهرهزات جوكلَيتء بسكويتء
خهليلء ئيبراهيم  لهمهرزهكاني ههريهك 
په روَيزخانةوة ئؤمهرانء حاجي باشماخء
توركيا ئَيرانء وآلتي هــهردوو ــهي ره وان

كراونهتهوه.
كة رونيدةكاتةوة عوسمان، ــان د.زري
تاقيطةيةكىئةوتؤنةبووة ثَيشترلةشارةكاندا
«ئةو تاقيطانةى دةَلَيت: ثشكنينى خؤراكء بؤ
نةبوون». الوازبوونء وةك ثَيويست هةبوون
بوونى هاتنةناوةوةو  بة ئاماذة هــةروةك 
دةكاتء خراث خؤراكى زؤرى رَيذةيةكى
خؤراكةى رَيذة ئةو سوتاندنى كؤكردنةوةو
دةستى تةندروستييةوة تيمةكانى لةاليةن
قسةكانى نموونةى بة  دةطيرَيت  بةسةردا

دةهَينَيتةوة.
تيمةكانيان بةردةوام خستةإوو، ئةوةشى
كةسمان «سةدان وتى: دةكةنء  لَيثَيضينةوة
بة شارةكاندا لة رابردوو ساَلى سزاداوةو

غةرامةمانكردووة». دينار مليؤنان
طشتيى دةستةى بةإَيوةبةرى هةروةها

هةرَيم جؤريى كؤنترؤَلى  ثَيوانةسازيىء 
ثَيوةرء ئةو بةثَيى ئةوان بةوةكرد، ئاماذةى
لةسةر كارى عَيراق حكومةتى مواسةفاتانةى
رَيذةيةو ئةو ــردوودا  راب لةماوةى دةكات
ئةو بؤ طةإاندووةتةوة  زياتريش خؤراكيان
كوردستان بؤ لَيدَيت خؤراكيان وآلتانةى
هَيندةيان يان بةسةرضوون  «هةندَيكيان  كة
دةستكاريكراوة». مَيذووةكةيان يان نةماوة،
وآلتاندا سنوورى لة بةوةشكرد، ئاماذةى
خؤراكى «ئةطةر  وتيشى: هةيةو بنكةيان 
يا ماوةتةوة كؤنةو يا  هةبَيت بةسةرضوو
عَيراقةوة ديكةى شارةكانى لة بةقاضاخء

هاتووة».

قاضاخةكان خؤراكة

ــانء ذي ــةســةر ل مةترسيى ـــةوةى  ئ
ئةو دروستكردووة هاوآلتيان تةندروستيى
كوالَيتى لة ثشكنينةكانى دوور كة خؤراكانةية
ناو دةهَينرَينة قاضاخ بةرَيطةى كؤنترؤألء

هةرَيمةوة.
ناوخؤو وةزارةتــى  بةكارى ــان د.زري
رَيطرى كة دةزانــَيــت ئاسايشى  ــاى دةزط
وتيشى: بكةن، توند سنوورةكان  لَيبكةنء
ياسايى بة يا بةقاضاخ ضى نازانين «هةرضةندة
كة لَيبكةين طومانى هةرشتَيك بةآلم هاتووة،
لة ناهَيَلين رةفزى دةكةينء هاتبَيت بةقاضاخ

بازاإةكاندا بفرؤشرَيت».
بة ئاماذة تةندروستى وةزيــرى بةآلم 
دةكاتء خؤراكانة ئةو مةترسيى خراثىء
دةهَينرَينة بةقاضاخ خؤراكانةى «ئةو دةَلَيت:
سةر ذيانى ناوةوة مةترسييةكى زؤر دةخةنة
تةنيا بيستومة نةك هاوآلتيان، لةكاتَيكدا من
هةندَيكجار لؤرييش بة بةَلكو وآلخ، ثشتى
بة خؤراك سنوورييةوة  خاَلى لةهةندَيك 

دةهَينرَيت». قاضاخ

ناوةوة، هاتوونةتة رابردوودا لة ساآلنى خؤراكانةى ئةو
كوردستاندا لة نةخؤشي زؤربوونى لةسةر هةبووة كاريطةرييان

جؤريي: كؤنترؤَلي ثَيوانةسازييء دةستةى بةأَيوةبةرى

محةمةد سالَح حةمةالو

بةروبوومة لةسةر باج هةرَيم حكومةتي
سةرضاوةيةكيش هةَلدةطرَيتء خؤراكييةكان
هةواَلةكة سلَيماني طومركي بةإَيوةبةرَيتي لة

دةكاتةوة. ثشتإاست
طومركي بةإَيوةبةرَيتي لة سةرضاوةيةك
ئَيستادا «لة راطةياند: رؤذنامةي بة سلَيماني
هةرَيم ناو بؤ ثةتاتة هَيناني لةسةر باج
باج كة بةآلم ئةوةي رةتكردةوة هةَلطيراوة،
خؤراكييةكاني مادة  ميوةو هَيناني  لةسةر

البرابَيت» شيرةمةني سارديء ءةك
ئاماذةي طومركي سلَيماني سةرضاوةكةي
ءةرزةكـــانء بةثَيي ساآلنة بةوةشكرد

جوتياراني بةرذةوةندي ثاراستني لةثَيناو
بــةإَيــوةبــةرَيــتــي ــةن ــةالي كــوردســتــان ل
دةكرَيت ئاراستة نووسراومان كشتوكاَلةوة
خؤراكء هةندَيك لةسةر باج ئةوةي بؤ
هةرَيم هاوردةي دةرةوة لة كة دابنَيين ميوة
كارةش لةو «ئامانج ءتيشي: دةكــرَيــن،
جوتياراني ماندووبووني رةنجء ثاراستني
بةرهةمةكانيان كاتةي  ئــةو  تا هةرَيمة

ساغدةكةنةوة»
لةسةر  جةختي ــة ــاوةي ــةرض ــةوس ئ  
باج تةنيا ئَيستادا لة كة ئةوةشكردةوة
هةموو بةآلم هةَلطيراوة، ثةتاتة لةسةر 
لةسةر طومرطيان باجء ديكة بةرهةمةكاني
رؤذي لة  تةماتة ءةك بةرهةمَيكي ماوةء 
لةسةر باجي  (١٠/٣١) تا (٦/١٥)ةوة 

دانراوة.

ثةتاتة لةسةر باج

هةلَدةطيرَيت

بـــةدواداضوون

داواكاري : بابةت

باش... كاتةتان ئةم

غةسالةي ثَينج  خاوةني  وةكو ئَيمة  بةإَيزان 
ضةمي بلؤكي مةعمةلي دوو ــمء ل ضـــةوو

قةآلضواالن.
رَيطاي ساَلة ضوار كة  رادةطةيةنين  ثَيتان
واتة قةدةغةية، لةئَيمة ئةزمةإ قةآلضواالن-
سلَيماني، بؤ ببات ئَيمة مةوادي طةآلبة ناهَيَلن
تةنكةرة تةنانةت مةكائينء شؤفَلء هةروةها
هةموو كة لةكاتَيكدا بَيت،  لةسلَيمانييةوة  طازيش

هةية. ياساييان مؤَلةتي كارطةكان
كؤمثانياي طشتيء ئيدارةي بؤ لةهةمانكاتدا
بة مةواد ئَيمةوة بةبةرضاوي ئازادة، رَيطة نؤكان

ئةو وةرةقةى  كة طةآلبانةي ئةو باردةكةن فولي
ثَيبَي. شوَينةيان دوو

هيض لةدةرطاي بَيدةنطبووين هةر ئَيمةش
كردنةوةى بةنيازى هةر نــةداوةو شوَينَيكمان 

كردنةوةية. بووين ئَيستاش كاتي تونَيلةكة
مةحروم ضيتر  دةكةين بةإَيزتان لة داوا  جا
هيض ضونكة ئةزمةإ، يان تونَيلةكة رَيطاي لة نةبين
نةبَيت قةيوان بةس نيية ترمان رَيطاي بةديلَيكي

ئَيمة. نةطونجاوة بؤ زؤر دوورة ئةويش
جةنابتانين. هةَلوَيستي ضاوةإَيي

رَيزماندا... لةطةل

غةسالةكان خاوةن سةرجةم لةجياتى

عبدالرحمن سالَح هيَمن

ئةحمةد عيماد كاك بةِرَيز زؤر بؤ/

حكومةتي هةرَيم) (جَيطري سةرؤكي
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ئـــابوورى

عةبدوإلةحمان فرمان

رؤذنامةى رَيطةى لة ئــةوةى دواى
بآلوكرايةوة ريثؤرتاذَيك رؤذنامةوة

لة   GRP بؤريى بةكارهَينانى لةسةر
دوكان- ئاوى دووةمــى هَيَلى ثــرؤذةى
سةرثةرشتيارى بؤردى دواتر سلَيمانيدا،
رؤذنامةى لة وةآلمَيكيان  ضةند ثرؤذةكة
كورد كة بآلوكردةوة، نوَيدا كوردستانى

خراثتر». قةباحةت لة «عوزر وتةنى
 GRP بــؤريــى هةمووشتَيك ثَيش 
لة بةخؤيةوةيةتىء خــؤى ــاوى ن كــة 
بةناوى ثَيكهاتووة كيميايى مادةيةكى
سةرضاوة هةموو كة ــآلس، ط فايبةر
ئةو كة ئةوةى لةسةر كؤكن زانستييةكان
هةية طآلسدا فايبةر ثَيكهاتةى لة مادةيةى
تووشبوون بؤ سةرةكين سةرضاوةيةكى
ضونكة شَيرثةنجة، نةخؤشييةكانى بة
بريتيية طآلس فايبةر سةرةكى ثَيكهاتةى

.sio2 سيليكا مادةى لة
وآلتانى  ــةى ــةزؤرب ل  GRP بــؤريــى
بةكارهَينانى بؤ ناوةإاستدا خؤرهةآلتى
بةتايبةتى بةكاردَيت، ناخواردنةوة ئاوى
ـــرؤذةى ث ـــرىء ـــاودَي ــــرؤذةى ئ ــة ث ل
ئاوى طواستنةوةى ثرؤذةكانى ئاوةإؤء
دواتــر دَلؤثاندنء بةمةبةستى ــا دةري
ديكةى ثَيداويستى بؤ بةكارهَينانةوةى
ئةندامانى ئــةوةى خواردنةوة، لة جطة
هَيَلى ثرؤذةى سةرثةرشتيارى بؤردى
لة سلَيمانى – ــان دوك ئــاوى ــى دووةم
بؤ ئــامــاذةيــان روونكردنةوةكةياندا

ثــرؤذةى  لة  GRP بؤريى كة  ــردووة  ك
وآلتَيكدا ضةند خــواردنــةوةى ــاوى ئ
بؤريى شوَينة ئةو تا ئةوة بةكارهاتووة

خامةكة  ــاوة ئ كة بةكارهاتووة  GRP
نةوةك كالريفايةرةكان بؤ دةطوازَيتةوة
دوكان- دووةمى هَيَلى ثرؤذةكةى وةكو
لة ئاوةكة ثاَلفتةكردنى كةدواى سلَيمانى
بؤ بطوازرَيتةوة شَيركوذةوة ثيرقوربانء

شار. ناو
كؤمثانياى طةورةترين نموونةى لَيرةدا

خؤرهةآلتى  لة GRP بؤريى بةرهةمهَينانى
كؤمثانيايةكى كة وةردةطرين ناوةإاستدا
(ئةميانتيت)، كؤمثانياى  بةناوى  سعودية

 GRP بؤريى توانى (٢٠٠٤) ساَلى كة
بةرهةمبهَينَيت، ملم (٤٠٠٠) تيرةى بة
كة كؤمثانيايةدا ئةو طرَيبةستَيكى لة
هــةزارو  (٧٧٠) مليؤنء   (٢٧) بإى بة
بؤ كردووة ئيمزاى سعودى رياَلى (٤٨)

 GRP بؤريى لة (٦٢٢٨)مةتر راكَيشانى
بةمةبةستى دةريا ئاوى طواستنةوةى بؤ
ثرؤذةيةكى ساردكردنةوةى بؤ دَلؤثاندن
جةبيلى شارى لة كارةبا بةرهةمهَينانى

ئةميانتيت: كؤمثانياي لةسايتي سعودية،
www.ameinfo.com/ar-26118.  

 GRP بــؤريــى  كــة نــووســراوة  html

ئــاوى طــواســتــنــةوةى ــت بــؤ ــاردَي ــةك ب
وَيستطةى بؤ ناثاَلفتةكراوة خواردنةوةى
زَيرابء ئاوةإؤو  ثرؤذةكانى ثاآلوتنء 
طواستنةوةى قورسء ئاوى طواستنةوةى

وَيستطةى دَلؤثاندن. دةريا بؤ ئاوى
ئةميانتيت كؤمثانياى باسكردنة شايةنى
بة ــرؤذةى ث هةمان  (١٩٨٢) ساَلى لة
بؤ ئةنجامداوة مةتر هةزار (١١) درَيذايى
يةنبوعى شارى ثيشةسازييةكانى ثرؤذة

سعودى.
بؤريىGRP لةهةمووعَيراقدالةثرؤذةى 
لَيرةدا بةكارناهَينرَيت، خواردنةوةدا ئاوى
دةهَينينةوة ئاوةإؤ ثرؤذةيةكى نموونةى
عَيراق باشوورى ناسريةى شارى لة كة
بؤريى تيايدا (٢٠٠٧/٨/١٢) لة ئةنجامدراوة

هةموو كةسَيك تَيدا بةكارهَينراوةو GRPى
سايتة ئةرشيفى لة دةتوانَيت زانياريية ئةو
بةتايبةتى ببينَيت عَيراق هةواَلييةكانى
اخبار (شبكة ناسرية  هــةواَلــى  ــؤإى  ت
لينكى: بإوانة زياتر زانيارى بؤ الناصرية)
www.nasiriyah.org/ar/modules.  
php?name=News&file=article&sid=2
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ثرؤذةيةكى  بؤ بةكارهَينراوة  GRP
هةزار (١٢) تيايدا كة طةورة ئاودَيريى
ئاودَيريى كشتوكاَلى زةوى هَيكتار

دةكات.
شارى غةإافةى قةتةريش ثرؤذةى لة

 GRP بــؤريــى بــة ئـــاوةإؤى شــارةكــة

بإوانة زياتر زانيارى ئةنجامدراوة،بؤ
لينكى:

www.ashghal.gov.qa/Arabic/Ashghal/ 
  News/Pages/A9.aspx
ئَيرانيش يةزدى شارى  لة هةروةها

ئاودَيريى  ثـــرؤذةى  بؤ   GRP بؤريى
اليةكيش هةموو زانيارى بؤ بةكارهاتووة،
شارى لة ئاوةإؤ ثرؤذةى طةورةترين

 GRP بؤريى لة  هيندستان مؤمباى 
بإوانة زياتر زانيارى بؤ دروستكراوة.

www.graphiteindia.com لينكى:
وآلتَيكدا بؤ  هيض لة GRP كةواتة بؤريى
با بةآلم بةكارنةهَينراوة، خواردنةوة ئاوى

مةسةلةيةدا  لةم  GRP بؤريى مةسةلةى
كةموكوإييةكانى سةر بَيينة لَيبَينين، واز
كواليتى دةستكارى كة ثرؤذةكة ديكةى
ئةمريكى ئَيرزتَيكى كؤمثانياى ديزاينى
بنةإةتى نةخشةى لة  ضونكة ــراوة، ك
بؤريية تايثى ــة ــواي دةب ــةدا ــرؤذةك ث
ديكتايةأل سةرجةميان بةكارهاتووةكان
تةندةرةكة ثرؤثؤزةَلى بةآلم بووناية،
تايثى بةشى لة كـــراوةو دةستكارى
ستيأل، يان ديكتايةأل نووسراوة بؤرييةكاندا
دةستكاريكردنةش ئةو دةرئةنجامى كة

لَيكةوتةوة. GRPبؤريى بةكارهَينانى
سةرثةرشتيارى بؤردى برادةرانى
ثرؤذةكة كة ناكةن ئةوة باسى بؤ ثرؤذةكة
ئةنجامي ئةمريكييةكان نةهَيَلرا بؤضى
ئَيستا كة كواليتييةى  بةو ئايا  ــدةن، ب
خودى تَيضووةو ضةندى ئةنجامدراوة
دياريكراوة؟ بؤ ضةندى ثــرؤذةكــةش
بؤردى ئةندامى ضوار  لة وآلتَيكدا  ض لة
لة سيانيان ثرؤذةكة سةرثةرشتيارى
ثرؤذةكة جَيبةجَيكارى كؤمثانياى هةمان

بوون؟!
حكومةتى لة بَياليةن ليذنةيةكى با
لةسةر لَيكؤَلينةوةيةك عَيراق ناوةندى
ئاستَيك ض تا بزانين بكات ثرؤذةية ئةو
نةك بةرمةبناى ستراتيذييةو ثرؤذةكة
ئاستَيك ض تا بةَلكو جيهانييةكان، ستانداردة
عَيراقييةكانيش ستانداردة بةرمةبناى

كراوة. لةسةر كارى

بؤريGRPء

ئاوى دووةمى هيََلى ثرؤذةى

سلَيمانى – دوكان

محةمةد سالَح حةمةالو

هةزار (٤٠) نزيكةي تائَيستا 
لة تاوك كَيَلطةي لة نةوت بةرميل
بةرهةمهَينراوةو زاخؤ ناوضةي
ــةزار ه  (٣٢) ــةش ــذةي رَي ــةو  ل
دةرةوة رةوانــــةي  بةرميلي

كراوة.
ضاثي سةباحي رؤذنامةي
بةرثرساني زاري لــة بــةغــدا
DNOي ـــاي ـــي ـــان كـــؤمـــث
دةكات نةرويجييةوة ئاماذة بةوة
تاوك نةوتي كَيَلطةي بةرهةمي
رؤذانة دةكةوَيتة نزيك زاخؤ كة
رؤذنامةكة بةرزبوونةوةداية، لة
بةرهةمي دةكــات  ــةوة ل ــاس  ب
حوزةيراندا مانطي لة كَيَلطةكة
هةزارو (١٣) طةيشتووةتة رؤذانة
رَيذةيةش ئةو  بةرميلء  (٧٢٣)
بووة. بوونةوةدا بةرز لة رؤذانة

نةوتي كَيَلطةي بةرهةمي
كؤمثانياي لةاليةن كة تــاوك
حوزةيراني مانطي لة DNOوة
ثَيشكةوتنء بة ثةرة ئةمساَلةوة
تايبةت بة درا بةرهةمهَيناني
ــةن ــةالي ل ــة ك ئــــةوةي دواي 
طَلؤثي ناوةندييةوة  حكومةتي 
نةوتي ناردنةدةرةوةي بؤ سةوز
رَيطةي لة  كوردستان هةرَيمي 
حكومةتي نةوتييةكاني بؤريية

هةَلكرا. ناوةندييةوة
ــذةي رَي هــةواَلــةكــة، بةثَيي 
تاوك كَيَلطةي نةوتي بةرهةمي
مانطةدا ئةو يةكةمي ضارةكي لة
بووةو بةرميل (١٩٠٨) رؤذانة
رَيذةكة دووةميدا ضارةكي لة
(٩٥٩) هةزارو   (٥) طةيشتووةتة
بةياننامةكةيشيدا لة بةرميل،

  DNO كــؤمــثــانــيــاي ـــة  ك
ئةو بةثَيي ثَيكردووة ئاماذةي
حكومةتي كة لةطةأل رَيككةوتنةي

نةوتي كؤمثانياي ــمء ــةرَي ه
رَيككةوتوون سةري لة باكوور
ســةر ــة ل ـــن دةب بـــــةردةوام
بةرهةمهَيناني بةرزكردنةوةو
بةشَيوةيةكي كَيَلطةكة نةوتي
ئةو بةثَيي بةجؤرَيك رَيكوثَيك
نةوتي بةرهةمهَيناني  بؤ ثالنةي 
ضةند لة ـــذراوة داإَي كَيَلطةكة
بةرهةمهَينان داهاتوودا هةفتةي
ئةو تَيكإاي ئاستي  دةطــاتــة
بؤ ثالني ثَيشتر  كة رَيذةيةي 
بةياننامةكةدا لة  ـــذراوة، داإَي
مانطةدا لةم بةوةشكراوة ئاماذة
نزيكةي طشتيي بةشَيوةيةكي
نــةوت بةرميل  هـــةزار   (٤٠)
رَيذةيةش لةو بةرهةمهَينراوةو
بةرميل ــةزار  ه  (٣٢) نزيكةي
دةرةوة، ــردراوةتــة ــَي ن ــةوت  ن

بةوةشكردووة،  ئاماذةي  DNO
نةوتي نزيكدا ماوةيةكي لة كة
دةكرَيت. دةرةوة خاوهةناردةي

رةوانةي دةرةوة كردووة هةزار بةرميل نةوتي (٣٢) تاوك نةوتي كيََلطةي

GRP بؤري بة ناسرية ئاوةإؤي ثرؤذةي

GRP بؤري 



: دةستثَيك - ١
هةَلبذاردنانةى لةو وردبوونةوة بة
ئةنجامدراون كوردستاندا هةرَيمى لة
(مامؤستايان، هةَلبذاردنى لة هةر
شارةوانييةكان، خــوَيــنــدكــاران،

عَيراق). كوردستانء ثةرلةمانى
زلحيزبةى دوو ئةم دةردةكةوَيت
خؤيان (*) بةهؤى ئةوةى كوردستان
كوردستان شؤإشى بةخاوةنى
(١٩٩١) ساَلي سةرةتاى  دةزانــنء 
شؤإشطَيإانةيان شةرعييةتى
خاوةنى شةرعيى بة هةبوو، خؤيان
هةرطيز ــــنء دةزان ــان كــوردســت
ديموكراسى بةشَيوازى ئامادةنين
ــؤإى ــوط ــاَل ئ ــة، ــوازان ــخ ــي ــت ــاش ئ
لة ئــةطــةرضــى ـــةآلت بــكــةن. دةس
ثرؤسةكانى بةشداريى ــاردا رووك
بة خؤيان دةكـــةنء ــبــذاردن هــةَل
لة ديموكراسى سةنتةرى ليبراألء
راستيدا لة بةآلم دةبينن، ناوضةكةدا
هةبَيت رَيطةيةك هةرضى وانينء
وةك هةميشة تاوةكو دةيطرنةبةر
ئامادةنين دةربكةونء سةركةوتوو
بيستنى ــةو رةخــن ــــةإووى رووب
لة كلتوورَيكيان ببنةوةو هةَلةكانيان
زؤر كة دروستكردووة، حيزبايةتى
حيزبةكانى زؤرجار ناديموكراسييةو
ـــةوان دةكـــةنء ل ــاو ديــكــةيــش ض

دةكةنةوة. دووبارةى
راستيانةش  ئــةم ــطــةى ــةَل ب  
 (٢٠٠٩  /  ٧  /  ٢٥) هةَلبذاردنةكانى
ئاراستةيةكى جياوة ضةند كة لة بوو
ئاسانى بة تاوةكو دةإوانين، بؤى
ئةزموونة ئةو نةإواتء بةسةرماندا

لةالمان. كلتوور ببَيتة
ســاخــتــةكــاريــيــةكــانــى   -  ٢

هةَلبذاردن:
ديموكراسى كلتوورى ئةفسووس
كوردستان زلحيزبةكةى  دوو  لةالى
ئةمة كاتَيكيش الوازةو زؤر
ركابةر ليستى دوو  كة  ئاشكرابوو،
كرد، بةشدارييان هةَلبذاردنةكةدا لة
دةكرَيت طومان كةزانيان هةر ئةمان
خؤيان متمانةى  كوردستان خةَلكى 
ببنة زؤرينةو ليستانةيترو بةو  بدةن
هةرَيمى سةرؤكى كانديدى  تةنانةت
ميراودةلى) (د.كةمال كوردستان
كانديدة ركــابــةرَيــكــى وةك  كــة 
دةركةوتء ئةوان (موخةزرةمةكةى)

دذايةتيكردنى. كةوتنة
هةَلمةتى تةنيا دةيانزانى  ئةوان
هةموو بة كة نيية، بةس هةَلبذاردن
خؤيانةوة مةعنةويى ماديىء تواناى

كرد. بةرثايان
نهَينيان  ــاى دةزط دوو  بةَلكو  
لة هــةبــوو كــة جـــاران دةســتــيــان
نةيارةكانيان، سةركوتكردنى
رَيكوثَيكء بةشَيوةيةكى ئةمجارة
خؤ كةوتنة بؤكَيشراو نةخشة
ساختةكاريىء بؤ ئــامــادةكــردن
كة طرتةبةر رَيوشوَينيان كؤمةَلَيك
بؤ هةَلبذاردنةكان لة زؤرينةيان

بكات. مسؤطةر
بؤيان كرد  كارئاسانى ئةوةشى 
سةربةخؤى ــاآلى ب كؤمسيؤنى
كة بــوو، عَيراق هةَلبذاردنةكانى
كؤمسيؤنة لة بوو ثَييان هيواى خةَلك
باشتر كوردستان كارتؤنييةكةى
هةرزوو دةرنةضوونء وا بةآلم بن،
بة بوون فرؤشتء خؤيان هةَلوَيستى
طةندةَلكارييةكان. فةسادء لة بةشَيك
ــان ــؤم ب ـــةوة ـــرةش ـــَي هــــةر ل
كة هةَلوَيستةى ئةو  دةردةكةوَيت
دةستوور رةتكردنةوةى لةسةر

نةبوو، ئةوان هةَلوَيستى نوانديان،
ئةوكارة نةيهَيشت بوو ئةمريكا بةَلكو
(جؤزيف فشارةكانى بدةنء ئةنجام
بوو ئةمريكا سةرؤكى جَيطرى بايدن)
كارةى راطرت نةوةك كؤمسيؤنى ئةو
هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى باآلى
رَيكخراوة ئةوةى  دواى لة  عَيراق.
ثارتةكانى ناوخؤييء نَيودوَلةتيء
بةشداريى دةســـةآلت، دةرةوةى
خاآلنةيان ئةم هةَلبذاردنةكانيان كرد
دوو لةسةر  ساختةكاريى وةكــو 

كرد! تؤمار زلحيزبةكةى دةسةآلت
لة ــى ــةرةك س ــى ــةآلت دةس  -١
دةست ــووة دراب هةَلبذاردنةكةدا،
سةربةخؤى ــاآلى ب كؤمسيؤنى
زلحيزبةكة دوو كة هةَلبذاردنةكان،
خؤيانةوة، نوَينةرةكانى لةإَيطةى
بؤيان بويستاية كارَيكيان  هةرضى
بةرثرسى كة بةتايبةت دةدرا، ئةنجام
سةربةخؤى ــاآلى ب كؤمسيؤنى
حةيدةرى) (فةرةج هةَلبذاردنةكان
ثارتى بةغداى  لقى  بةرثرس  ثَيشتر 
هةولَيرى كؤنة لقى بووةو بةرثرسى
كؤنة بةرثرسى لقى سلَيمانى ثارتىء

بووة. يةكَيتى
سياسييةكان قةوارة نوَينةرى -٢
تاوانباريدابن، قةفةسى لة وةك كة بوو
خؤيان جَيطةى لة نةبوو بؤيان
بكةنء لةشتَيك ثرسيار بجوَلَينء
ثرؤسةكةوة بةسةر ضاودَير ئةركى
فؤرمى داواى  كاتَيكيش ببينن، 
لة نةدةدراو ثَييان دةكرد، سكاآليان
كرابوونة دةرةوة. هةندَيك شوَينيش
ناوى ثَيشوودا هةَلبذاردنةكانى لة
وَيستطةكان هةموو لة دةنطدةران
ــوون، ــةب ه ــة دووبــــارةكــــراوى ب
(متفرقة)وة بةناوى ئةوانة سةربارى
ئةنجامدرا، ــةورة ط ساختةكاريى
ناوى ليستى يةك هةَلبذاردنةدا لةم
ئةمجارة بةآلم هةبوو، دةنطدةران
بة كة (١١١) ذمارة فؤرمى بةناوى
ناوى بة  ناسرابوو، زةردةكة فؤرمة 
كة نرابوو ثَيدا  دانى  كؤمسيؤنةوة 
ثةخشء فؤرمانة لةو هةزار (٦٩٣)
ئةوةى سةربارى بآلوكراونةتةوة،
بةردةمى لة شوَين هةندَيك لة
دروستكراوةو خةَلك  بؤ  بنكةكاندا

ثإكراوةتةوة.
زةردة فؤرمة ئــةم  لةإَيطةى 
كارى طةورةترين توانرا شوومةوة
زؤركةس كة بدرَيت، ئةنجام ساختة
نةبوو ليستةكاندا لة ناويشى هةر
فؤرمانةوة ئةم لةإَيطةى دةهاتن
شوَين هةندَيك لة دةداو دةنطيان
ساختةكاريى بؤ ــةوة دةدراي ثَييان

ديكة.
وَيستطةكان بــةرثــرســى  -٣
هةر ضاوى لة دوور هةبوو بؤيان
نةخوَيندةوارو بؤ دةنط ضاودَيرَيك
بؤ زؤربةيان كة بدةن، بةساآلضووان
كردووةو كاريان دةسةآلت اليةنى

دانرابوون. ئةوان ويستى بة
شارةكان لة هةندَيك لة هةروةك
سةربة حيزبى سةرجةم فةرمانبةران
ئــارةزووى بة ــوونء ب دةســةآلت
ــكــردووةو ــاري دي ــاويــان خــؤيــان ن
داوة زيادةوة ذمارةى بة فؤرميان
كة حيزبةكةيان ساختةكارانى  بة
ضوونةتة نهَينييةوة ــةى وش بــة 

كراوة بؤ كارئاسانيان بةردةميانء
مــةرةكــةبــى ـــى ـــةرض ه  -٤
بة بوو، هةَلبذاردنةكة ثةنجةمؤرى
ثَيش ضةوركردنى ثةنجة بة فاسء
ئةمةش البراوةو ئاسانى  بة وةخت
كة ــةى  ــةوان ل زؤر كـــردووة واى 

دةسةآلتداربوونء حيزبى بة سةر
بةشداريان تايبةتدا هةَلبذاردنى لة
بسإنةوةو ثةنجةيان ــوو، كــردب
بةناوى (١١١)و فؤرمى لةإَيطةى
هةندةران لة ئةوانةى مردوو كةسى
دةنطيان سَيبارة ــارةو دووب بوون
ساختةيان كـــارى  ـــــةوةء داوةت

ئةنجامداوة.
شوَين زؤر لة ثرؤسةكة -٥
بة نيوةإؤ ثاش (٣)ى كاتذمَير هةتاكو
ضاودَيران ترسى طوزةراوةو ئاسايي
بؤ ثالن ساختةكاريى كة وايانكردووة
دوابكةوَيت سيستماتيكراء دانراوو
(٥٥٪)ى بةإَيذةى كاتة ئةو تاوةكو كة
بنكةكانى ــةى  زؤرب لة دةنطدةران
دواى لة بةآلم دةنطيداوةو، دةنطدان 
ئــةوةى دواى كاتذمَيرةوةء ئــةو
دةركةوتووة زلحيزبةكة دوو بؤ
بةشَيكى كةمةو  خةَلك  بةشداريى 
دةنطى نــــادةن،ء  دةنــط خةَلكى 
ثَيشةوةن لة ركةبةرةكان ليستة
وةك سلَيمانى شارَيكى لة بةتايبةتى 
دةنطدةران ــارةى ذم ــةى زؤرب كة 
دوو لة هةريةك لة شارةدانء لةو
ساختةكاريى زياترة. ديكة شارةكةى
كؤمسيؤنى دواتر دةستيثَيكردووةو 
ئةوةى لةبرى هةَلبذاردنةكان باآلى
ساختةكاريية لةو  بكات  رَيطريى
كاتى كاتذمَيرَيكى ثاساو بةبَى هات
كة درَيــذكــردةوة هةَلبذاردنةكانى
هةولَيرو شارةكانى لة ــةوةش ب
كاتذمَيرةدا ئةو ماوةى لة دهؤكدا
زياتر (٪٧٠) بؤ دةنطدةران رَيذةى
هةم ئــةوةش كة بةرزبووةتةوةو
كؤمسيؤن ناسةربةخؤيي  لة  طومان
ئاماذةيةكى هةم دةكاتء دروست
ساختةكارييةكةى ثالنى بةهَيزى

ئةنجامياندا. زلحيزبةكة دوو
هةَلبذاردنى  دواى هةَلوَيستى - ٣

زلحيزبةكة: دوو
هةندَيك هةَلبذاردن دواى رؤذى
رؤذنامة راطةياندنء دةزطاكانى لة
سةرةتاييةكانيان ئةنجامة ئازادةكان
-٢٦) ـــةوى ش ـــةآلم ب نــيــشــانــدا،
ئاسمانييةكانى كةناَلة لة (٢٠٠٩/٧/٢٧
لَيدوانى يةكَيتى)يةوة (ثــارتــىء
هةرَيم سةرؤكايةتى ديوانى سةرؤكى
كوردستانى ليستى كة بآلوكرايةوة
(٪٧٠) هةرَيم سةرؤكى (٦٠٪)و زياتر

بةدةستهَيناوة. دةنطةكانى ى
هةَلمةتى ــاذةى ــام ئ ـــةوةش ئ
ناوضةو لقء كة بوو، ثةالماردان
ثالنى ــى ــارت ث ــى ــان ــكــخــراوةك رَي
ضؤن كة دانابوو. بؤ ثَيشوةختيان
ركابةريى هةبن اليةن كةسء دةبَيت
بةبيانووى بؤية بــكــةن، ئـــةوان
كلتوورةكةى خؤشييةوة دةربإينى
زيندووكردةوةء بةعسيان سةردةمى
هةَليان خؤشى)يةوة (تةقةى بةناوى
(طؤإانء بارةطاكانى سةر كوتاية
هــةروةك ،( كــؤمــةأل يةكطرتوو
كوشتنى هؤى بووة  تةقةكردنةكة 
زياتر برينداربوونى هاوآلتىء دوو

كةس. (١٥) لة
كة ــى) ــراودةل ــي م (د.كـــةمـــال
بؤ بـــوو ــى ركـــابـــةرى ســةرةك
سلَيمانى شارى لة سةرؤكةكةيانء
بةدةستهَينابوو، دةنطةكانى (٦٠٪)ى
لةإَيطةى بــوو، دةستيان دوور
قادرو، (سةرؤ ثارتييةوة كةناَلةكانى
كةوتنة قةرةداغى) حةسيب ئازا
تيرؤركردنى تةشةرلَيدانء تانةو
شَيتةو كة بةوةى ئةو، كةسايةتى
شةماعيية لة ثَيويستة نةخؤشةو
خؤى نــةوةك بكرَيت، ضارةسةر

هةرَيمى سةرؤكى بؤ بكات كانديد
كوردستان.

ــاآلى ب ــــر كــؤمــســيــؤنــى دوات
بةبَي هةَلبذاردنةكان، سةربةخؤى
لَيثَيضينةوةى سكاآلو طوَيدانة
كؤنطرة لة ساختةكارييةكان،
ــدا ــان ــةي ــةك ــي ــي ــووس ــةن ــام رؤذن
زؤر ثرؤسةكة كة  رايانطةياند، 
جؤرة هيض ــووةو  ب ديموكراسى
نــــةداوةو رووى ــك ــَي ــات خــروق
بَيطةردبووةو ثــاكء ثرؤسةكة
بة كة راطةياند، رَيذةكانى دواتر

بوو. زلحيزبةكة دوو ئارةزووى
ــةى  ــرؤس ث ــى ــام ــج ــةن ئ  -  ٤

هةَلبذاردنةكة:
ــدا رووي كة ئــةوةى دواى لة 
خوارةوة: ئةنجامانةى ئةم دةطةينة
زلحيزبة دوو ئةم دةركةوت -١
جؤرةكانى جـــؤراو ثــرؤســة لــة 
ئامادةى هةرطيز هةَلبذاردندا،
ماوةى لة ئةطةرضى نين، دؤإاندن
دةسةآلتياندا ئةزموونى ساَلى (١٨)
طةندةَلى ــةإى ــةوث ئ طةيشتبنة

سياسي. ئيداريىء
ثةنا خؤيان مــانــةوةى بؤ   -٢
ناشةرعيى كارَيكى هةموو بؤ
ئةمنى ثاراستنى  ناوى بة دةبةنء 
هَيَلة سنوورو هةموو نةتةوةييةوة،
نةتةوةييةكان نيشتمانىء سوورة
بؤية ــةر ه ـــإن، دةب خــؤيــان بــؤ 
تةزوير ساختةكاريىء ــارى ك
زؤر لةاليان هةَلبذاردنةكاندا لة
دةضَيتة بؤيان ئاسانى بة سانايةو

سةر.
رووبةإووى بةهَيز ئامادةن -٣
ثرةنسيثة ببنةوةو ركابةرةكانيان
ديكؤرةو اليان ديموكراتييةكانيش
ــاســاو ي خــؤيــان لــة ســــةروو

دةبيننةوة. ديموكراتييةتيش
جــيــاوازىء بة  ــان ــاوةإي ب  -٤
نةبَيت بارةدا لةو تةنيا نيية، فرةيي
ديكؤرو بؤ بةرامبةرةكانيان كة
بةردةمياندا لة  ــزى  رةم هَيماى
وةك خؤيان هةبنء كزؤَلةيي بة

ئؤثؤزسيؤن دةرنةخةن.
باوةإيان زلحيزبة  دوو  ئةم -٥
ئاشتيانةى دةستكردنى دةستاو بة
نييةو خؤيان وادةبيننةوة، دةسةآلت
ــدا لــة دةســةآلت ــةر ه ــت ــَي كــة دةب
بكةنة واليةتيش سيستمى بنء
ئةو نةوة دواى  نةوة  ثاشايةتىء 

بطوازنةوة. دةسةآلتة
ثرؤسةكة كؤى  ــةروةك  ه  -٦
هةَلبذاردن ثرؤسةى دةريخست
لة هَيشتا  ئَيمةدا  وآلتـــةى  ــةم ل
مةهزةلةى لة جؤرَيكة سةرةتادايةو
ثرؤسانة ئةو هةرطيز ديموكراسى،
داخــوازى راو لة  نين طوزارشت

كوردستان. ناإازى خةَلكى
باآلى كؤمسيؤنى دةركةوت -٧
ســةربــةخــؤى هــةَلــبــذاردنــةكــان،
لة نةبوونء سةربةخؤ بَياليةنء
ئاسانى بة اليانداو ئةتةكَيتى ثيشةيى

ذَير فشارى دةسةآلتةوة. ضوونة
             Rebwar968@yahoo.com

دوو ) دةســـتـــةواذةى  (  *  )
هةردوو بة بةرامبةر ( زلحيزبةكة
يةكَيتى و ثارتى ) طةورةكة حيزبة
ئةوان ضونكة ، هاتووة  بةكار (
مةزنى طةورةو حيزبى بة خؤيان
دةستةواذةكةش دةزانن و كوردستان
وةرطيراوة (د.جةمال نةبةز)ةوة  لة
بةكارى نووسينةكانيدا لة كة

دةهَينَيت.
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كوردستان لة ديموكراسى مةهزةلةى
هةَلبذاردنةكانى بؤ رةخنةيي خوَيندنةوةيةكى

٢٠٠٩/٧/٢٥

فةرمان مةال

لةزؤربةيهةَلبژاردنة
وآلتاني پةرلةمانييةکاني
فَيَلکردنء خؤرهةآلتدا
بؤ کؤنةوة لة تةزوير
دووبارة چةندةمينجار
بووةتة ئةمةش دةبَيتةوة،
ئـــةو  ديـــاردةيـــةي بة
متمانةي زؤر  رادةيةکي 
پــرؤســةي ــة ــک ب ــةَل خ
بکاتةوة. کةم هةَلبژاردن
هَيند ديـــاردةيـــة ــةم  ئ
سنووري ديــارة زةقء

دونياي وآلتاني سةرنجي بةزاندووة، وآلتي
پةلکَيشکردووة، خؤى الي بؤ ديموکراتي
ئةم بةگژداچوونةوةي  بؤ دةبينين بؤية 
حکومييةکانء دامـــودةزگـــا ديــاردةيــة
ئةم مةدةني کؤمةَلگةي رَيکخراوةکاني
کؤإء زؤر لة جدييانداوة، هةوَلي وآلتانة
هؤکاني سةر خستووةتة دةستيان سميناردا
لةوةي جگة دووبارةبوونةوةي، سةرهةَلدانء
بکرَيت ئةوةندةي نزيکةوة لة هةوَليانداوة
(١٩٩٨)گروپَيك لة بکةن. پرؤسةکة چاودَيريي
ئةفريقا لة کةنةدي ئةوروپيء پةرلةمانتاري
زؤربةي پةرلةماني بؤ گةورةيان سمينارَيکي
ئةم دةرئةنجامي رَيکخست. ئاسيا وآلتاني
لة کةنةدييةوة پةرلةماني  لةاليةن  سمينارة
(بةگژداچوونةوةي ناونيشاني بة کتَيبَيکدا
ئاماژة سمينارةدا لةم بآلوکرايةوة، گةندةَلي)
خةتةرناک فاکتةري سآ کاريگةريي بة
هــةواي ـــةشء  ک پيسبووني ــة ل كـــراوة 
بريتيية فاکتةر يةکةم هةَلبژاردن. پرؤسةي
کإيني بؤ پارة تةخشانءپةخشانکردني لة
پارة بةخشيني بةتايبةتي دةنگدةر، ويژداني
هةندَيك عةشيرةتء  خــاوةن کةساني بة 
بازرگان. هونةرمةندي قــةَلــةمء ــاوةن خ
دةنگدةر لة هةإةشةکردن دووةم فاکتةري
کةسانَيك بةسةر دةمانچة بةخشينةوةي بة
عادةتي رَيإةوء  لة هاتوون الدان توشي كة
رووي رةفتارء دةرونيشةوة کؤمةآليةتي، لة
اليةن لة لةمانة بةشَيك کرَيگرتني بة نةخؤشن.
بة جاسوسيکردن بؤ جاسوسييةکانةوة دةزگا
ژَير کوتةکي نيشانداني دةنگدةرانةوةء سةر
ئةو خةتةرناکي سَيهةمء فاکتةري بة عةبا،

دادةنرَيت. پرؤسةيه
هةَلبژارن پرؤسةي  سةيري يةکَيك  گةر
(١٩٩٢) لة عَيراقدا  کوردستاني لة بکات 
ئاشکرا بة (٢٥-٧-٢٠٠٩) هةَلبژاردني تا
ديارةء پَيوة فاکتةرةي  سآ ئةو  کاريگةريي
لة بينيوة دةشبينَيت دةسةآلت رؤَلي گةورةي
دةسةآلتيش هةر فاکتةرانةدا، ئةو بةکارهَيناني
ژينگةي پيسکردني لة يةکةمة بةرپرسياري
ئيمةي رابردووةي  ئةم هةَلبژاردن. پرؤسةي 
رؤژنامةنووساني لة هةندَيك وايکردووة کورد
ناپاکي پرؤسةي لة باس ئةوروپي پَيشوةخت
رؤژنامةي نمونة، وةک  بکةن،  هةَلبژاردن
پَيشبيني ژمارةيةکيدا لة هؤَلةندي تراوي
(٢٥-٧)هةَلبژاردنَيکي هةَلبژاردني کة دةکات
باس ژمارةيةشدا لةو  هةر  نابَيتء  بَيگةرد
پَيشبيني ساَلح د.بةرهةم کة دةکــات لةوة

گؤإان. لستي بؤ دةکات (٤٪)دةنگةکان
شَيوةکاني هةموو نةک هةَلبژاردنةدا لةم
داهَيناني بةَلکو بةديکرا، فإوفَيأل تةزويرء
ئــاراوةء هاتة نانبإينيش مووچةء تــازةي
ــبــژاردنــيــش تــونــدءتــيــژيء لــــةدواي هــةَل
لستةکاني اليةنگراني لة چاوسوورکردنةوة

درا. بنکةکانيان پةالماري ديكة کراو
ــةآلت دةس شَيوية بــةم  ئــةوانــةي بؤية 
ماوةي لة نازانرَيت بةدوور دةگرنةدةست،
ئؤپؤزسيؤنء هَيزي  ئةگةر  حوکمإانيدا، 
بة فرؤشتن کإينء نةبَيت، خةَلک هؤشياريي

بکةن. ياساشةوة دةستوورء

ئةوانةي كورسيي
ثارة بة دةسةآلت

دةكإن،
ئامادةن.... عةلى ريَبوار
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عومةر بةرهةم

دةستيطرتووة عَيراقي حكومةتي
بإوانامةي هةزار (٣) لة زياتر بةسةر
زانكؤ ــدانء ــةن ــارم ك لةنَيو  ساختة 
بؤ ناردووة دؤسيةكةياني جياجياكانداء
وةزارةتي سزادانيان، مةبةستي بة دادطا
هةرَيميش حكومةتي باآلي خوَيندني 
وردبيني بؤ كة دةكاتةوة لةوة جةخت
بؤ ناردووة بإوانامةيان زؤر كؤمةَلَيكي
بإوانامةي ئةطةر ثةروةردةء وةزارةتي
ياسا بةثَيي ــةوت  دةرك تَيدا ساختةي

دةدرَيت. سزا كةسةكة
بةإَيوةبةري عةبدولقةهار، د.هيمداد
خوَيندني وةزارةتي لة ئةهلي خوَيندني
رؤذنامةي بة زانستي، توَيذينةوةي باآلء
عَيراقدا لة  ئامارةي ئةو «لةنَيو راطةياند: 
نيية، راطةيانراوة حكومةتي هةرَيمي تَيدا
كة وةزارةتي ثةروةدة لةطةأل ئَيمة بةآلم
دروست بإوانامةي ثَيداني لة بةرثرسن

وةكو ئَيمةش ئامادةييء قؤناغي لة
ئةواندا لةطةأل  تةنسيق بة باآل خوَيندني
بزانين ساختةي بة بإوانامةيةك هةر

وةزارةتي ثةروةدة». دةينَيرين بؤ
كة بةوةشكرد ئاماذةي د.هيمداد
عَيراق باآلي خوَيندني وةزارةتي تائَيستا
نةناردووة رةسميي نووسراوَيكي هيض
ئةو ناوي بة  كردبَيت ئاماذةي تَييدا  كة
كة خوَيندنطةيانةي زانكؤء ثةيمانطاء
لة ئةوةي بؤ ساختةية بإوانامةكانيان
بكةينء بــةدواداضــوون كوردستانيش
هةر نةكةين، بإوانامانة  جؤرة  بةو كار
كاري بطات، دةستمان  بة  كاتَيكيش

دةكةين. لةسةر
زياب عهبد رابردوودا رؤذي ضةند لة
باآلء خوَيندني وه زيــري ئهلعوجهيلي،
رايگهياند: عَيراق، زانستي  توَيژينهوهي
بإوانامهي دؤسييهي (٣١١٨) «كــه
نةزاهةء دةستةي ثَيشكةشي ساختهي
ئةوةي بؤ كــردووة، طشتيي داواكــاري 
بةرامبةرياندا لة ياسايي  رَيوشوَيني

بةكاربهَينرَيت».
داواكــرابــوو ـــردوودا راب ــاوةي لة م
كة ئةهلييةكان زانكؤ خوَيندكاراني لة
وةزارةتــي نوَيي بإوانامةي  ــارة دووب
بةثَيي ئةوةش  بكةنةوة، نوآ ثةروةدة 

خوَيندني ياساييةكاني رَيويشوَينة
بةكارهَيناني لة رَيطةبطيرَيت كة باآلية
لةو ساختة ئامادةيي خوَيندني بإوانامةي

زانكؤيانةدا.
ئةوةشي بةإَيوةبةريخوَيندنيئةهلي،

بإوانامةيان كؤمةَلَيك ئَيستا كة خستةإوو
ثةروةردة بةإَيوةبةرَيتي بؤ ناردووةتةوة
وةآلميان تائَيستا بةآلم هاوثةيوةندةكان،
حاَلةتَيكي هيض بةدةستنةطةيشتووةتةوةء

بةدينةكراوة. ساختة بإوانامةي

بةدينةكراوة؟ ساختة بأوانامةيةكي هيض كوردستان هةرَيمي لة ئايا

ئاشكرابووة عَيراقدا لة ساختة بأوانامةي هةزار (٣) لة زياتر

فةالح نةجم

طؤإستانى شةهيدانء  ــةزارى  م لة 
رةمزى دوو كة هةَلةبجةدا شةهيدانى
ذمارةيةك هةَلةبجةن، كيميابارانى
خةَلكى قوربانييةكانء كةسوكارى
لة ــر ــات زي ــة نـــووســـراو شــارةكــة ب
ماليكى، نورى داية (٢٠٠)داواكارييان
دةمَيك كة عَيراق، وةزيرانى ســةرؤك
هاتنيان ضاوةإوانى ثةرؤشةوة بة بوو
لة يةكَيك لة كاتَيك شارةكةيان، بؤ دةكرد
كوردستان بؤ سةردانةكةيدا وَيستطةكانى

كرد. شةهيدي هةَلةبجةى سةردانى
ماليكى ــورى ن يةكشةممة رؤذى
طةيشتة رؤذة دوو سةردانَيكى بة
سلَيمانى لــة كــوردســتــانء هةرَيمى 

زنجيرةيةك هةرَيم بةرثرسانى لةطةأل
دووشةممة رؤذى ئةنجامدا، كؤبوونةوةى
بةَلَينى ثَيشتر كة هةَلةبجة شارى طةيشتة
سةردانى ــوو داب هةَلةبجة خةَلكى بة 
ئاطادارى نزيكةوة  لة بكاتء شارةكةيان 
لةشارةكةدا كة بَيت كةموكووإييانة ئةو

بطرَيت. هةَلةبجة خةَلكى لة طوآ هةنء
لة يةكَيك عةبدولقادر، كاميل مامؤستا
(١٩٨٨)ى ساَلى كيميابارانى بريندارةكانى
«حكومةتى دةَلَيت:  شةهيد، هةَلةبجةى 
ناكات، جَيبةجآ داواكارييةكانمان هةرَيم
ــنــةوة». دووبــارةدةكــرَي هةميشة بؤية 
سةر كيميابارانى بة (٢١)ساأل هةرضةندة
شارةكة (١٨)ساَلة تَيثةإيوةء هةَلةبجةدا
حكومةتى دةسةآلتى ذَير كةوتووةتة
شارة ئةم بةآلم كوردستانةوة، هةرَيمى
نةطةيشتووة ثآ ئاوةدانى دةستى ئةوةندة

كيميابارانى دواى كاولكارييانةى ئةو كة
ئةو جؤرَيك بة ثإبكاتةوة، شارةكة
ثَيش قةزايةء (١٨٩٧)وة ساَلى لة  شارة
عَيراق قةزاى طةورةترين بؤردومانةكة
«ئَيستا خةَلكةكةى وتةى بةثَيى بووة،
كة ناوضةية كةمخزمةتترين خراثترينء

ثةراوَيزخرابَيت».
«تائَيستا وتيشى: عةبدولقادر،  كاميل
مووضةى كوردستان  هةرَيمى حكومةتى 
كة نةبإيوةتةوة كةسانة ئةو بؤ تايبةتى
ئةوةندة خةَلك هةندَيك برينداربوون،
بكإَيت دةرمانانة ئةو ناتوانَيت هةذارة
برينةكاني ضــارةســةركــردنــى بــؤ  كــة 
وآلتانى لة دةرمانانة ئةو ضونكة ثَيويستن،
كوردستاندا لة ــنء دةكــإدرَي دةرةوة

دةستناكةون».
دَيذخايةنى ثالنى هةرَيم حكومةتى

ئةو ــى ــردن ــةرك ــارةس ض ــؤ ب ــووة  ــةب ن
شارةكةء روويانكردووةتة  كة طرفتانةى 
لةبةرضاونةطيراوة، تايبةتمةندَيتىشارةكة
بؤ سةرفدةكرَيت ساآلنةى بودجةى تةنيا
ديكة، رةمزيى  بودجةى بإَيك لةطةأل 
خةَلكةكةى بةردةوام وايكردووة ئةمةش

سكاآل بكةن.
هةَلةبجة هاوآلتييةى ئةو هةروةها
ضارةسةركردنى «بةمةبةستى وتيشى
كيمياويى، ضــةكــى ــى ــوان ــةوت ــةرك ب
هةَلةبجة قوربانييانى كؤمةَلةى وةك
بؤ نووسيمان كة لةياداشتَيكماندا
دوامــانــكــرد، كــوردســتــان ثةرلةمانى 
تايبةت بودجةيةكى ناضاربكات حكومةت
ضةكى بريندارانى ضارةسةركردنى بة
ثةرلةمانى بةآلم دابينبكات، كيمياويى
داواكةماندا لةبةردةم هةرزوو كوردستان

بؤ ضووين نةكرد، قبوَلى وةستايةوةء
كرد». ماليكى لة داوامان بةغداء

عةبدوإلةحيم ناسيح رؤذنامةنووس،
(١٨)ساَلدا مــاوةى لة «حكومةت وتى 
كيميابارانى شارةكة وةك ثَيش نةيتوانيوة
هةَلةبجةلَيبكاتكةضةندينخزمةتطوزاريى

نين». ئَيستا هةبوونء لةوكاتةدا
لةطةأل ماليكدا كؤبوونةوةكةى لة
حكومىء ــى ــرس ــةرث ب ـــةك ـــارةي ذم
كةريم، فوئاد هةَلةبجة،  خةَلكى  حيزبىء
ضةند شةهيد، هةَلةبجةى قايمقامى
وةزيرانى سةرؤك ئاإاستةى داوايةكى
بؤ كار «داواكــاريــن وتى: كرد،  عَيراق
بكرَيتء هةَلةبجة بةثارَيزطاكردنى
بودجةى قةرةبووبكرَيتةوة، هةَلةبجة
شارةكةمان بةئاوةدانكردنةوةى تايبةت

دابينبكرَيت».
ــى ــارودؤخ ب ــــةرةإاى خــراثــيــى س
هةَلةبجة، لة كيمياويى قوربانييانى
طوندنشينةكانء لة خةَلك ديكةى بةشَيكى
دةستى قوربانى نةبوونةتة ئةوانةشى
خراثدا بارودؤخَيكى لة كيمياويى، ضةكى
كة خزمةتطوزارييانةى ئــةو دةذيــن،
حيزبى كةسانى ناوضةكة بؤ دةكرَيت

لَيى. سودمةنددةبن
وةزيرانى ســةرؤك ماليكى، نــورى
خةَلكى ذمــارةيــةك  لــةبــةردةم عَيراق، 
وآلتَيكدا لة «بةداخةوة وتى: شارةكةدا
نةوتة، هةمووى خاكةكةى ذَير كة دةذين
لةماوةى وةك هةَلةبجة شارَيكى كةضى
بؤ كةمى خزمةتطوزاريي ـــردوودا راب

كراوة».
عَيراق وةزيرانى  سةرؤك هةروةها 
نوَينةرانى ئةنجومةنى «ئَيستا وتيشى
ثرؤذة تاوتوَيكردنى  سةرقاَلى عَيراق 
ــةوةى ــردن ــووك ــةرةب ق بــؤ ياسايةكة 
بةتايبةت ــم، رذَي دةستى قوربانيانى
لة هةَلةبجة». كيمياويى قوربانيانى ضةكى
جةخت شـــارةكـــة ــى ــان ــرس ــةرث ب
هةَلةبجةى حكومةت كة لةوةدةكةنةوة
خــدركــةريــم، نةخستووة،  ثشتطوآ 
لة هةَلةبجة شــارةوانــيــى ســةرؤكــى 
وتى: رؤذنامة، بؤ تايبةتيدا لَيدوانَيكى
هةَلةبجة لة  ثرؤذةكانى حكومةت «ناَلَيين 
لة حكومةت ئــةوةى بَيكةموكووإيين،
تةنيا نةكردووةء درَيغى بَيت تونايدا
كة نيية هةرَيميش حكومةتى ئةركى
ئةركى بةَلكو ئاوةدابكاتةوة، هةَلةبجة
لة ببينَيت خؤى رؤَلى عَيراقيشة حكومةتى

شارةكةدا». ئاوةدانكردنةوةى

ماليكى  نورى داوةتة (٢٠٠) داوايان
نةماوة بةرثرسةكانى هةرَيم بة هةلَةبجةييةكان بأوايان

هةَلةبجة مؤنؤمَينتى لة ماليكى

هةَلةبجة: كيميابارانى بريندارانى يةكَيكلة
هةندَيك حكومةتىهةرَيمىكوردستانمووضةىتايبةتىبؤئةوكةسانةنةبإيوةتةوةكةبرينداربوون، «تائَيستا

ثَيويستن» برينةكاني ضارةسةركردنى بؤ بكإَيتكة دةرمانانة ناتوانَيتئةو هةذارة خةَلكئةوةندة
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خةَلك، سةركةوتنى

فَيأل فإو يان

عوسمان طؤران

حةز كة خولقاوة، وا مرؤظةكان سروشتى
ثَييان خؤيان كة دةكةن شتَيك بؤ دةستبردن بة
وابووة، ضؤن ثَيغةمبةر ئادةمةوة لة خؤشة هةر
دينى ئةمة لة خواردى! كردوو بةو سَيوة حةزى
مرؤظةكانةوة خولقاندنى لة واريدةء ئيسالميدا
ثَيناسة مرؤظةكاندا ناخى لة سروشتة ئةم

دةكات.
زاأل  كة هؤكارانةى لةو يةكَيكة ئايدؤلؤذيا
مرؤظَيك هةموو خولقاندنةكةدا، بةسةر دةبَيت
ئةويش شتَيك، بؤ  دةدات هانى عةقيدةى  واية،
بارودؤخةكةى زةمةنء شوَينء كاتء بةثَيى
ئيجابى بة يان سلبى بة خؤى كاريطةريى
ركابةرةى ليستة ئةو «طؤإان» ليستى دةبَيت،
لة هــةر كوردستان سياسى سةرساحةى
بانطةشةء ثرؤسةكانى ناوةوةى هاتنة سةرةتاى
زؤرةوة خرؤشَيكى جؤشء بة هةَلبذاردنةكانةوة
بةسةر ثؤزةتيظانة كاريطةريى توانى نواندء خؤى
خةَلكانةشدا ئةو لةناو  كوردستانء  خةَلكى
رؤذةى ئةو تا بةجَيبهَيَلَيت طةنجان تايبةت بة
نةضَيت بير ئةوةشمان درا، تيادا دةنطى كة
ئايديايةكى ئةنجامى لة سةركةوتنَيك هةموو
دروست كةسةكانةوة  ئيرادةي ياخود جياواز 
بةرةو كوردستان خةَلكى ئيرادةى ديارة بووة،
دةنطء خاوةنى خؤى بتوانَى كة ضووة ئةوة
روانطةيةوة لةو ئةطةريش  بَيت،  خؤى رةنطى
بة بووةتةوة، هؤشيار  خةَلكى  كة  بكةين سةير
زؤر سةد سةدا لة ضوونة بؤ ئةو دَلنياييةوة

راستة.
ثَيشبينييان ليستى «طؤإان» ئةوةى هةرضةندة
دةرنةضوو، بةوشَيوةية بةتامايبوون دةكردو
دَليان المةبةستةء ثةرلةمانيان ئةوان بةآلم
كة راى بكةن شتَيك  توانيويانة كة  بةوة خؤشة
لة بةدةر سياسييةكانةوةء كاية بخةنة طشتى
كارةكانى لة دةست بتوانَى خةَلكيش ثةرلةمان
ئةوة دةزانين هةمووشمان بدات. ثةرلةمان وةر
دواى تايبةتى هةرَيمة بة كوردء ئةم ميللةتى كة
دنياى بة زياتر رووى رذَيمى بةعس رووخانى
ديموكراسيدا دنياى ئؤثؤزسيؤنء جيهانى
ناوخؤييةكان حيزبة ديكةوة لةاليةكى كرايةوة،
كة بةإَيكرد ساآلنةيان ئةو تاَلى ئةزموونى
ــووةوة، خــورادب ثةنطى خةَلكيدا دَلــى لةناو 
ئةو خؤشياندا حيزبةكان  ناوخؤى  لة هةر
دواتر دةبينراو زةقى  بة ثةنطخواردنةوةية 
لةو بوون بَيزار سةركردةكانيان ضؤن بينيمان
كة نادادطةرييةى ناعةدالةتء ثإ بارودؤخة
هاتووة، خةَلكيدا ذيانى اليةنةكانى هةموو بةسةر
بة خةَلكى ضةوسانةوة مرؤظء رَيزنةطرتنى
بارةيان ئةو تةحةمولى ميللةت ضيتر بوو جؤرَيك
بوونى دروست بةرامبةريشدا لة نةدةكرا ثَي
بووة ئاراوةء هاتة «طؤإان»ةوة بةناوى ليستَيك
تؤَلةكردنةوةيان خةَلكةو ئةو بؤ فريادإةسَيك
لة ناعةدالةتييةي نادادطةريىء ئةو بةرامبةر
هاتنة طرنطتر لة هةمووشى ئةنجامدراوة، دذيان
لة كة بوو ئةو سةركردانة ئؤثؤزسيؤنى بةرةى
خؤيان دةرةوةء هاتبوونة دةسةآلتةوة خودى
خةَلكيدا بةرةيةيان لةطةأل ئؤثؤزسيؤن ئةو بوونة
دةســةآلت. رووبةإووبوونةوةى بؤ ثَيكهَينا
ضةوسانةوةيةدا خةَلكى لةذَير ئةو ساأل ضةندين
كة بوو رةوتَيك  نةبوونى دةذيان، هؤكارةكةى
لَى بةرطرييان بثارَيزَىء يةكإيزييان بتوانَى
هةلَيكى ضاوةإوانى خةَلكى ئةوة لةبةر بكات،
خؤيان تؤَلةى تابتوانن ــرد دةك زَيإينيان
بوو رَيطةيةك هةَلبذادن كردىء خوا بكةنةوة،
هةَلبذاردنيش دواجار كردنةوةية، تؤَلة ئةو بؤ
بةديلى بةدواى كة خةَلكى سةلماند، ئةوةى بوو
تاَلى ذيانى إزطاربوونى بؤ دةطةإَين باشتردا
ديموكراسى ذيانَيكى بةرةو  ساَلةيان ضةند
ـــان. دواإؤذي خؤشطوزةرانى راستةقينةء
خؤيان كة كةسانَيك دةبينين وةك كةضى
لة دةكةن عةتف لة باس  دةزانن  رؤشنبير بة
هةر من  طؤإاندا، ليستى سةركةوتنةكانى ثاأل 
لةبةرئةوة هؤشيارة ئَيستا خةَلكى دةَلَيم ئةوةندة
عةتفيان خةَلكى ناكات، عةتف بة ثَيويست هيض
ــردوون، ك نانبإاوت تؤ  كــة ــوآلوة،  ج بــةوة 
خراثيان شتَيكى  جوآلبَى عةتفيان ئةطةر خؤ
بؤ زاَلبَيت باشترة عةتف ثاشان نةكردووة،
خةَلك ثارةى طزىء فَيألو ياخود سةركةوتن

كةسانى ديكةدا؟! بةخشينةوة بةسةر
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ئةطةرسادةترينثَيناسةىديموكراتى
بَيطومان طــةل،  حوكمى لة بريتيبَيت
هةَلبذادن رَيطاى بة حوكمة ئةو طةليش
شارستانىء مافى هةَلبذاردنيش دةدات.
هاوآلتييةكة هةموو ياسايى سياسىء

... تاد. دينء رةطةزو بةبآ جياوازى
نةبوونى بةرجةستة لةبةر بــةآلم
زؤربـــةى ــة ل ديــمــوكــراتــى  ضةمكى 
ئــةوةى لةطةأل خؤرهةآلتدا وآلتانى
دةدرَيت، ئةنجام تيا هةَلبذاردنيشيان
نةبوونى ثراكتيك نةبوونء بإوا بةهؤى
كورسيى بة دةستطرتن  ديموكراتىء 
ثَيشوةخت ئةنجامةكان دةسةآلتةوة،
سةرهةَلدانى بة رَيطة دياريكراونء
لةو لةزؤر وآلتى ئؤثؤزسيؤن نادرَيتء
دةنطدان رَيذةى باوةدا سيستمة جؤرة
كة بووة رَيذةية ئةم  نزيكى يان (٪٩٩)
ثَيشَيلكاريية عةقألو بة طاَلتةكردنة ئةمة
نةبوونى مرؤظء ياساوسروشتى  بؤ

بيروإا. لة فرةيى
لةطةَل ديكتاتؤرانة) (دةسةآلتة ئةم
بةآلم ئةنجامدةدةن،  هةَلبذاردن ئةوةى 
هةَلبذاردنةوةى دووبارة مةبةستى بة
دةسةآلتداران لةبةرئةمةشة هةر خؤيانة،
بةردةمثرؤسةى ضةندينكؤسثدةخةنة
كؤمةآليةتىء بةربةستى  هةَلبذاردنء 
تةنانةت و...دروستدةكةنء ئابوورى

توندوتيذييش. بةر ثةنادةبةنة
باشترة هةَلبذاردن ئةنجامدانى بةآلم
لةوانةية لةبةرئةوةى نةدانى، لةئةنجام
ديموكراتى كاتدا تَيثةإبوونى لةطةأل
دوورمةوداو ثَيشكةوتنى يان بكات طةشة
لةخزمةتى ئةزموون كةَلةكةبوونى

بَيت. هةَلبذاردندا ثرؤسةى

ديموكراتى هةَلبذاردنى ئةركةكانى
ضين؟

ــنــةمــاكــانــى ب ـــــةوةى  ئ دواى 
لةشَيوةى ــاوضــةرخ ه ديموكراتيى
دةضةسثن، ديموكراتيدا دةستوورى
ئةركَيك ضةند بؤهَينانةدى هةَلبذاردن

ئةنجامدةدرَيت.
هَينانةدى ئةركى هةَلبذاردن -١
سةرضاوةى (طةل بنةماى دةربإينى
رَيطةى فةراهةمبوونى دةسةآلتةكانة) لة
بةشدارى بؤ (هاوآلتى) دةنطدةر بؤ هةل
طشتييةوة. دةنطدانى رَيطةى لة سياسى
واتةدةسةآلت ثشت بة راى طةلدةبةستآ
مافَيكى نة دةســةآلت  ــةوةى ئ لةبةر
نة سيستمة تَيوكراتييةكان وةك خودايية
بؤماوةييشةوةك سيستمة بؤماوةييةكان،
وةك دةبَيت زاَلبوونيش رَيطةى بة نة
سةربازييةكان، ديكتاتؤرىء سيستمة
بكرَين ناضار تاكةكان كاتَيك بــةآلم
بدةن دةسةآلت بةرذةوةنديى بة دةنط 
رَيطةى لة ض بَيت، هةرشَيوةيةك بة
بَيت مةعنةوييةوة يان مادى دةستكةوتى
ناديموكرات دةبَيت. ئةو هةَلبذاردنة ئةوا
دةسةآلتةكانة) سةرضاوةى واتة(طةل
بكرَيتء بةرجةستة بةتةواوى دةبَيت
خؤنووسيندا ضــارةى لةمافى طــةل
بإيارى دةنطدان لةسةرسندوقةكانى 
كاريطةريى بةبآ بدات خؤى ئازادانةى
دةرةكى ناراستةوخؤ، يان راستةوخؤ

ناوخؤ. يان
هــةَلــبــذاردنــى ــة ل ثَيويستة   -٢
دةستةبةر رَيطايانة ئةو ديموكراتيدا
تياهةَلدةبذَيردرَيتء دةسةآلتى كة بكرَين
ــةآلت دةس طواستنةوةى مةسةلةى
هةَلبذاردندا لة سةركةوتوةكان بؤ
لةهةَلبذاردنى بةآلم لةبةرضاوبطيرَيت،
بةرهةم زؤرتر ثةرلةمانَيك ناديموكراتيدا
(حيزبة بةسةريدا زاَلة حيزب كة هاتووة
هةَلبذاردنى لة واتة دةسةآلتدارةكان)،
ميكانيزمى ثَيويستة ديموكراتيدا
طؤإينى دةستاودةستكردنى دةسةآلتء
بكرَيتء دةستةبةر هَيز ــاوةنــدى ن
بؤ ئؤثؤزسيؤنةكان هَيزة توانستى
كار لةسةر حكومةتى لةجياتى دةسةآلت

ديموكراتيدا سيستمى لة ثَيبدرَيت. برةو
ئاَلوطؤإ دةسةآلت هةَلبذاردن بة  تةنيا
ناديموكراتيدا لةهةَلبذاردنى بةآلم دةكات،
زانراونء هةَلبذاردن ثَيش ئةنجامةكان
سياسى هَيزى ناوةندى طؤإينى توانستى
دةنطدةر كة هؤكارةكةشى ئةوة نيية نيية،
نةزانينء يان نةطؤإة جَيطيرء راى
ئةلتةرناتيظى بؤ نيية ناهؤشيارىدةنطدةر
ئةو ئةنجامى هؤى بة بةَلكو مةيدانةكة،
طةشةى دةســةآلت كة ميكانيزمانةية
دةنطدةر سةر  كاركردنة بؤ ثَيدةدات 
دةنطكإينء توندوتيذيىء تؤقاندنء بة

بةئةنجامةكان. ياريكردن
حكومةتى دةستةبةرى هةَلبذاردن -٣
تــازةكــردنــةوةى يــان هــةَلــبــذَيــردراو
كار، لةسةر حكومةتى  بة شةرعيةتدانة 
سيستمَيكدا لةهةر مةبةستةش ئةو بؤ
دةكات، دةنط  رَيذةيةك بة ثَيويست 
ناديموكراتيدا هةَلبذاردنى لة لةبةرئةوة
دةبرَيت هةَلبذاردن بؤميكانيزمَيكى  ثةنا
بَيت، مسؤطةر  تيا رَيذةيةى ئةو  كة
تؤقاندنء ترسء  دةنطء كإينى  وةك

ئازادى. نةبوونى ساختةكاريىو
ديكةش ئةركَيكى هةَلبذاردن -٤
لة لَيثرسينةوةية ئةويش دةثَيكَيت،
بةرنامةى بةخستنةإووى دةســةآلت،
اليةنةبةشداربووةكاندةنطدةردةتوانَيت
بزانَيت، دةسةآلت كاركردنى بةرنامةى 
شَيوازى دةســـةآلتء طرتنة لةكاتى
دةنطدانةوة لةرَيطةى دةنطدةر كاركردندا

دةدات. سياسييةكان ثاداشتى يان سزا
ــى ــةرك ئ هــــةَلــــبــــذاردن   -٥
ئــامــادةكــردنء هــؤشــيــاركــردنــةوةو
دةبينَيت سةركردة  سياسىء راهَينانى 
سياسى. ثؤستى بؤ خؤئامادةكردن بؤ
زيندوَيتى لة بةشداربوونة دةنطدان
بةشداربوونى زةمانةتى كؤمةَلطةء
لة جطة لةسياسةتدا، نــوآ خةَلكى
مةسةلة لةسةر هاوآلتيان رؤشنبيريى

طشتييةكان. تايبةتء
 

لةاليةن هةَلبذاردن ئامادةكارييةكانى
دةسةآلتةوة

بضةسثَيت، ياسا حوكمى دةبَيت -١ 
بة حــكــومــةت ــةوةى ــن ــةســت ـــة ب وات
دةسةآلتدارء هةموان  دةســتــوورةوة، 
بؤية بن، يةكسان بةرامبةرى بَيدةسةآلت
ئةمانةتء رةضاوى حكومةت ثَيويستة
رةضاوى بكات، نةك بةرذةوةنديى طشتى

حيزبَيك. يان دةستة بةرذةوةنديى
٢-دةبَيتثةيوةنديىنَيوانجةماوةرء
تيايدا كة  بَيت  شَيوازَيك بة  دةسةآلت 
هاوآلتيبوون)ء (ثةيوةندى ــاو رةض
ثَيويستة بكرَيت. ــةل) ه (يةكسانى
بنةماى لةسةر جياوازى بةبآ هاوآلتيان
ثَيطةى دينء بنةضةو بيروبؤضوونء
يةكسان ..تاد ئابوورىء كؤمةآليةتىء
بإيارى لةدروستكردنى بن وبةشدار بن

سياسيدا.

سةرةكييةكانىرَيوشوَينى ئةوكاتةبنةما
ياسادا لة ضوارضَيوةى حوكمى هةَلبذاردن

دةبَيت: خوارةوة شَيوةيةى بةم
هةَلبذاردن: ئيدارةى -١

بابةتى دةبَيت ئيدارى هةيكةلى أ.
اليةك بؤهيض  اليةنطيرى بةبآ  بَيتء

بكات. خؤى كارى
نوَينةرى هةَلبذاردن  ليذنةى  ب.

تَيدا بَيت. اليةنةكانى هةموو
بة تايبةت  ضــاالكــى  ــت ــَي دةب ج.  
شةفاف قؤناغةكاندا هةموو لة هةَلبذاردن

بَيت.
بــازنــةكــانــى ــى ــردن ــك ــاري دي  -٢

هةَلبذاردن:
بةثَيى هــةَلــبــذاردن بازنةكانى أ. 

يةكسان دةنطدانى
لةسةر ئامار داتــاوزانــيــارىء ب. 

هةبَيت. دانيشتوان
هةبَيت. طونجاو دةنطدانى بنكةى ت.

دةنطدةران: تؤمارى -٣
سةرةكييةتى. بنةماى بَيطةردى أ.

كة اليةنَيك هةر بة بدرَيت ب. ليست
مةبةستَيتى.

زياتر جارَيك لة دةنطدان لة رَيطة ج.
بطيرَيت.

حيزبء ثاَلَيوراوةكانء ثاآلوتنء -٤
قةوارة بةشداربووةكان اليةنء

ئةم شَيوةيةك بةهيض ثَيويستة
لةنَيوانياندا ــوارةوة خ جياوازييانةى

نةكرَيت.
ثاَلَيوراوانةى ئةو لةنَيوان جياوازى أ.
واتة ثاَلَيوراون، حكومةتةوة  اليةن لة
لةسةر كة حكومةتى ليستى  ثاَلَيوراوى
ئيمتيازاتء لة جياوازى نابَيت حوكمنء
ثاَلَيوراوانى لةطةأل دةستةبةركردنى هةلدا

بكرَيت. ديكةدا
بنةماى لةسةر جياوازى نابَيت ب.
بكرَيت. كةمينة، دين، زمان ...تاد رةطةز،

اليةنة بؤ كؤسثء تةطةرة نابَيت ت.
دروستبكرَيت. بةشداربووةكان

دةنطدانء خشتةء راثؤرتدان: -٥
تةزويرء تةواو لة ثَيويستة رَيطرى أ.

بكرَيت. ساختةكاريى
لة بثارَيزرَيت، هةَلبذاردن نهَينى ب.

سندوق...تاد. دةنطدان، ذوورى
كة ــران ــاودَي ض ئامادةبوونى ج. 
ضاودَير لؤكاَلى،  ضاودَيرى بن: بَياليةن 
ضاودَيرى ناحكومييةكان، لةرَيكخراوة

دةوَلةتى. نَيو
دةنــطء فـــةرزى بــةئــاشــكــرا  د. 
ئةمانةتء بة ئةنجامةكان ئيعالنكردنى

بكرَيت. بَيطةردى
تانةلَيدان: عةريزةء سكاآلء -٦

دةستةبةر تانةلَيدان مافى ثَيويستة أ.
بكرَيتء لَيكؤَلينةوة لةبارةيانةوة بكرَيت.
سةرثَيضييةكان كايطةريي ياسا ب.

ديارى بكات. دةنطدان لةسةر ثرؤسةى
بنضينةييةكانى مافة لة رَيزطرتن -٧

مرؤظ:
دةربإينء ئــازاديــى زةمانةتى أ. 
رَيــكــخــراو ــزبء ــي راطــةيــانــدنء ح
كؤبوونةوة طواستنةوةو  دروستكردنء 

بكرَيت.
رَيز لةباركردنى كةشَيكى طونجاو، ب.
مرؤظ مافى بنضينةييةكانء ئازاديية لة

بطيرَيت.
ئامادةكارى شَيوةيةك بةهيض ج.
بةدةرلةئامادةكارييةطشتييةكاننةكرَيت،

واتةبةتايبةت(ئيستسنْا)نةكرَيت.
لة سةرثَيضىء ثارَيزطارى رَيطرى -٨ 

سيستم: لة
هةَلبذاردن ــردارى  ك ياسا دةبَيت
كؤسث ــىء ــدةَل ــةن ط ــة ل بــثــارَيــزَيــت
تةسككردنةوةى بةرتيلء دروستكردنء
بينينى كةسانى رؤأل ترساندنء ئازادىء
نابَيت الشخصية)، (االنتحال ديكة
دةسةآلتيان سنوورى لَيثرسراوان

تَيثةإَينن.
ئــامــرازةكــانــى ــة ب طةيشتن   -٩

راطةياندنء رَيكخستنى:
يةكسان هــةلــى دابينكردنى أ. 
هةمووثاَلَيوراوان بؤ راطةياندن لة
حكومية). رطةياندنى لة زياتر (مةبةست
لةو بَياليةن دةستةيةكى بوونى ب.

راطةياندنةدا.
هؤشيارى طشتىء راطةياندنى -١٠

هةموان بؤ هةَلبذاردن
ئازاد: هةَلبذاردنى -١١

بنةماى طةل راى  طةلء ئيرادةى  أ.
بَيتء ئازاد ئيرادةية ئةو بَيت، هةَلبذاردن

نةكرَيت. زةوتكردنى بؤكإينء كار
سياسى مافى دةستةبةركردنى ب.

بؤضوون بيرو راو ئازاديى ت.
ــى ــةآلت دةس ــى ــةخــؤي ســةرب ث . 

دادوةرى
بَيطةرد: هةَلبذاردنى -١٢

بَيت. نهَينى طشتىء دةبَيت أ.
واتــا بــَيــت، يةكسان ــت ــَي دةب ب. 

يةك لة هةبَيت دةنطى يةك هةركةسَيك
هةَلبذاردن. بازنةى

نةكرَيتء ــاوازى  جــي دةبــَيــت ت. 
بكرَيت. ئيجابى ئامادةكارى

تةكنيكى ياسايىء زةمانةتى ث.
بكرَيت.

هةَلبذاردنء خوليى(دةورى) -١٣
ضوارضَيوةكانى:

ئةنجام خؤيدا لةكاتى  واتا  خولى، أ.
بدرَيت.

بةبإيارى هةَلبذاردن دواخستنى ب.
ئاشكرا شياوء هؤى لةبةر ثةرلةمانء

بَيت.
بةكاتى ئامادةكراو خشتةى ت.

هةبَيت. هةَلبذاردنةكان
رؤَلى ثؤليسء ئاسايش: -١٤

ثاراستنى هةَلبذاردنء ئاسايشى أ.
يةكسانى. بة هةموان

ــداخــل)و (ت ــةدان ــوةرن ــت دةس ب. 
نةترساندن.

لةهةرَيمى ثَيوةرانة  ئــةو  بةثَيى
ــوو ــةم ه ــة لـــة ــط ـــان، ج ـــوردســـت ك
ئازادىء زةوتكردنى ثيشيلكارييةكء
رةوانةبينء دةســةآلتء بةكارهَينانى 
دةستكردنى بةدةستاو  ــةدان  ن ــوار ب
زؤرترين ــاد  ....ت تةزوير ــةآلتء دةس
دةسةآلت بؤمانةوةى هةوأل رَيوشوَينء
ترسء ساختةكاريىء لة بةكارهاتووة
دةكرَيت كة دةنط  كإينى توندوتيذيىء 
بنةمايانةدا ئــةو لةطةأل ــةراورد ــةب ب
ثَيشَيلكارييةكان خروقاتء قةبارةى
ئةنجامدراون هةموشَيوازةكان بزانين،
هةَلبذاردن، ئةنجامى كاركردنةسةر بؤ
كوردستاندا لةهةرَيمى ئةوانةشدا لةطةأل
كة طيراوةتةبةر رَيوشوَين ضةندين
نةكةوتووةو بــةرضــاومــان تائَيستا
نَيودةوَلةتيدا خروقاتى لة نةمانبيستووةء
دةكــرَيــت كــة ــةدراوة ــن ــَي ــاذةى ث ــام ئ
وآلتانى لةناو هةرَيم  دةسةآلتدارانى 
بكةن، باسى داهَينان وةك ديكتاتؤردا

بؤنمونة:
كةسيى، وَينةى بآلوكردنةوةى  -١
وةكوَينةىئافرةتةرؤذنامةنووسةكان
رؤذانةية، ذيانى ئاسايى  وَينةى كة
راطةياندنى لة  ــةوةى ئ لةبةر تةنيا
سةيرةكة بـــوون، ركــابــةر ليستى 
كة بكرَيت حكومةتةوة لةاليةن لةوةداية
ثارَيزةرى حكومةت دةبَيت بةحساب
هةموو لة  دوور بةآلم بَيت، هةموان
رؤذنامةوانىء ئيتيكى مرؤيى بةهايةكى
بةشَيوازَيكى تاكةكانء ذيانى ثاراستنى
بوارى كةسايةتىء ثةالمارى  دإندانة
رؤذنامةوانياندا. ئافرةتانى ثيشةيى
كة دةبَيت ئاشكرا نهَينييةش ئةو لَيرةدا
خؤكوشتنى ذنكوشتنء ضيية هؤكارى
لة دةسةآلتةدا ئةم لةذَيرسايةى ذنان

زيادبونداية!
بإينى لــةرَيــطــةى نانبإين  -٢
دواى ــدانء ــط دةن ثَيش مــووضــةوة
دةسةآلتة ئةم  كاتَيكدا لة دةنطدان، 
لةسةر دةكات بودجة (١٧٪)ى داواى
كةضى دانيشتوان، ذمــارةى بنةماى
ركةبةر(منافس) ليستةكانى دةنطدةرى
ئةمة ذيان، لةبذَيوى دةكات بَيبةش

اليةنى مرؤيى. لة جطة
فةرمانبةرو ــنــددانــى ســوَي  -٣
زانينى بؤ بةثيرؤزييةكان كاربةدةستان
نة ئةمة كة فشارخستنةسةريان دةنطء
مرؤظء مافى  نة هةَلبذاردنء نهَينى 
هاوآلتيان بؤ دةنطدان ئازاديى نة
بةسة ئةمة تةنيا هةر دةهَيَلَيتةوة،
بخاتة ثرؤسةكة ــةواوى  ت بؤئةوةى

ذَيرثرسيارةوة!

سةرضاوة:
الدولية املعاير عساف: د.نــظــام 

النزيهة لالنتخابات
تكون متى مــاضــى: عبدالفتاح

الدميقراطية؟ االنتخابات

كوردستان هةرَيمى هةلَبذاردنى
نَيودةولَةتييةكان ثَيوةرة بةثَيى

ضيمةن محةمةد رةشيد
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ساختةكاريى ضركةساتةكانى

ئيسماعيلعوسمان

لة ــةن ه ساتَيك  ضركة  ضةند
لة ضركة جياوازن تاكَيكدا ذيانى هةر
خؤشى بة ذيانى،  ديكةى ساتةكانى 
ضركة ئةو هةموو ناخؤشى، بة يان بَيت
ذيانى تاكَيك ساتانةش كاتذمَيرةكانى

ثَيكدةهَينن.
سياسيشدا ذيانى مــَيــذووي لة 
ضركة ضةند  سياسى هَيزَيكى هةموو 
ضةند هةيةء ثرشنطدارى ساتَيكى
بة دةسةآلتيش هةية،  شةرمةزاريشى لة ثإ ساتَيكى  ضركة

هةمانشَيوة.
هةَلبذاردن ثرؤسةى كؤتايى كاتذمَيري ضةند لة ئةوةى
ثرؤسةى دةنطدان بؤ كاتذمَير بوو بةديكرا، درَيذكردنةوةى يةك
ساتَيك ضركة ضةند ياسايى، ثاساوَيكى بةبَى كوردستاندا لة
بةردةم كورديان خستة ديموكراسى مَيذووى ئةزموونى بوون
سياسييةكانى هَيزة ثَيويستة ويذدانييةوة، ئةخالقىء ثرسَيكى

بكةن! لةسةر ئيستَيكى كورد
ثرؤسةى بةراييةكانى دةرئةنجامة ئةوةى لةدواى ثَيشء لة
دةرةوةى ليستةكانى كران، ئاشكرا كوردستان هةَلبذاردنى
لةاليةن ثَيشَيلكاريى  ضةندين كة بةوةدا، ئاماذةيان دةسةآلت 
ئةم بةآلم ئةنجامدراوة،  كوردستان سياسييةكةى هَيزة  دوو 
لة يةكَيك  دَيننةوة. خؤيان كارةكانى  بؤ ثاساو حيزبة دوو 
ئاماذة كوردستان، هةَلبذاردنةكانى باآلى كؤمسيؤنى ئةندامانى
ياسايى سكاآلى (٣٠٠) دةنطدان يةكةم رؤذى كة لة دةدات: بةوة
سلَيمانى ،(١٣٠) كراوة، هةولَير ئةو ثَيشلكارييانة تؤمار لةسةر
فؤرمى كاتَيكدا لة ئةمة كردووة، تؤمار سكاآلى دهؤك (٩٠) ، (٨٠)
طةيشتووةتة دةست درةنطدا زؤر ماوةيةكى لة سكاآل تؤماركردن

جياوازةكان. سياسيية قةوارة ليستء
هةمووئةوئاماذانةثرؤسةىديموكراسىكوردستاندةخةنة
كة ثَيدةَلَيت: ئةوةمان ناديارةوة، لةاليةك ضارةنووسَيكى بةردةم
هةَلبذادرن هؤشياريى فَيرى تائَيستا جةماوةرةكةيان هَيزةكانء
ميليتارى نةك مةدةنى دةسةآلتَيكى  وةك ئةوةى بؤ نةبوون،
ئةوةي ديكةوة بكةن، لةاليةكى ثرؤسةى هةَلبذادندا لةطةأل مامةَلة
نيية، خؤيان  جةماوةرييةى ثَيطة بةو باوةإيان هَيزانة ئةم  كة
لة هةميشة لة ترسى دةذين سياسيدا بةردةوام لة دَلةإاوكَييةكى
ئةوةش وادةكات خؤياندان، دةسةآلتى كورسييةكانى دةستدانى
بترسنء هةَلبذاردن ثرؤسةى دةرئةنجامى لة هةميشة كة

بوون. هةَلبذاردن فؤبياى تووشى
ئَيمةدا تاكى  دةروونى لةناو تائَيستا هؤشياريى هةَلبذاردن
لة مرؤظَيك هةر كة بكات بةوة هةست ئاستَيك نةطةيشتووةتة
لة ناسنامةء رةطةزنامةى شارستانيء ضؤن كوردستاندا وةك
تاكة مافة ئةو هةميشةش كةسَيكةء تاكة خؤراكةكةدا كؤبوونى
ئةو ثَيويستة سياسيشدا ثرؤسةى لة وةردةطرَيت، كةسيية
بدات، دةنط دوو ئةطةر ئةو كة بَيت، دروست لةال درككردنةى
دةتوانَيت هةية خؤيدا ناخي ناو  لة  ديكة زهنى مرؤظَيكى ئةوا
بةخؤى هةست كةسة ئةو بةوةش بكات، ئاراستة ئةو عةقَلييةتى

بووة. سياسى دةروونىء شيزؤفرينيايةكى تووشى ناكات
فؤبياى تووشى دةستةكان باآل سياسيية هَيزة بةوةش
خؤى جةماوةرييةكةى ثَيطة لة ترسى بةردةوام بوون، سياسى
تووشى بزانَيت بةخؤى ئةوةى بةبَى جةماوةرة ئةم ضونكة هةية،
دووةم كارةكتةرةى ئةو ناتوانَيت زؤرجار كة بووة، نةخؤشييةك
كة دةبات ديكةى ئاقارَيكى بةرةو بكات، كؤنترؤَلى ناخيداية لة
دةربإينى لة جياوازيش  بةردةوام نيية، ئةودا ويستى  لةطةأل

هةية. خؤيدا ناخى كارةكتةرةكانى
سياسىء دةيكةن، ئةخالقى دةستةكان باآل حيزبة ئةوةى كة
بــةردةم خستووةتة كورديان ديموكراسييةتى ثرؤسةى
ئَيستا تةنيا كوردستان سياسى سيستمى ضونكة مةترسييةوة،
جيهان، عَيراقء لة بةشَيكن بةَلكو كوردستان، لة نيية بةشَيك
سياسىء ثرؤسةى نابةرثرسيارانة جوآلنةوةيةكى هةر  بة
هةستى شَيواندنى دةكرَيتء ناشيرين  دةسةآلتى ئةزموونى
عَيراقىء خةَلكى زهنييةتى لة كورد تاكى بة بةرامبةر سياسى
رَيطةى لة خروقاتانةش ئةو هةموو دةكات! دروست جيهانى
دةطوَيزَيتةوة نَيودةوَلةتى ضاودَيرانى ميدياو مةَلتى ثرؤسةى
قسةو باسء دةبَيتة جَيطةى سياسى جيهانيش لةسةر ئاستى

وةرطرتن. لةسةر هةَلوَيست
بوو شَيوازَيك بينرا كورديدا سياسى ثرؤسةى لة ئةوةى
ديكةى جارَيكى موترءبةكردنى ديموكراسىء لةباربردنى بؤ
لة بــةوةش نائةخالقى، ثرؤسيسَيكى بة سياسى سيستمى
رةشمان خاَلَيكى كوردستان ئةمةى جيهاندا سياسى نةخشةى
لَيى كودرى  دةسةآلتى تةنيا  ئةويش  كة  دادةنرَيت، لةسةر

بةرثرسة.
هَيزى دوو ثرؤسةكةء نَيطةتيظةكانى اليةنة ســةرةإاى
بةآلم براوةيان بةدةستيهَينا، بةو دةرئةنجامة هاوثةيمانييةكان
بةتايبةت ناكةن، ثرؤسةكة دةرئةنجامةكانى قبووَلى بةوةش
بؤ هةنطاو ثايتةخت،  هةولَيرى سياسييةكةى كانتؤنة  لة
نةخوَيندنةوةء (يةكدى ئةويش كة نرا، خراثتر ضركةساتَيكى
شةإى كلتوورى زيندووكردنةوةى جياوازيية) قبوَلنةكردنى
بؤ هَيرشكردن داء ثَيناويدا لة  خوَينمان  رووبارَيك كة ناوخؤ
زياترى شَيواندنى ديكة، جياوازةكانى هَيزة بنكةكانى سةر

هةَلبذاردنةكانة. ثرؤسةى
بكةرة سياسييةكانى حكومةتء كة ئةمانة ثَيماندةَلَين: هةموو
سياسةتى لة ساأل  ضةندين  ثاش ئَيمة الى  دةسةآلتةكةى
قوتابخانةى لة خوَيندكار ببنة ثَيويستة حوكمؤكراسى) (حيزبؤ

بخوَينن! بَيى ديموكراسى جيهاندا، ئةلفء ديموكراسى
esmailhuramani@yahoo.com

ــة راســتــيــدا ل ئـــةم نــووســيــنــة
نووسينةي ئةو بؤ بةدواداضوونَيكة
ذمارةي دوو سةعيد كة لة ثؤآل كاك
(٢٨)ء لة (رؤذنــامــة)دا رؤذنامةي 
بة بآلوبووةتةوة  (٢٠٠٩/٧/٢٩)دا
كوشندة». «رؤشنبيري  : ناونيشاني 
ءروذاند بابةتةي ئةم ثَيمخؤشبوو
بوروذاية، مَيذبوو لة ــوو دةب كة 
رؤشنبيري هةندَيك ـــارةي دةرب
كوردستاني لة هةمانة كة كوشندة
رؤشنبيري منةوة  بةالي  باشووردا.
ئةو يان قسةكةرةية ئةو كوشندة
ءاقيعبينييةكي لةنَيو كة نووسةرةية
كَيشةكاني باسي دَيــت بيانييةوة
من كة دةكــات كــوردي كؤمةَلطةي
جؤرة ئةم غةدرَيكي طةورةية ثَيمواية
ئةو يان دةدةن، ئةنجامي رؤشنبيرانة
كوردي خوَينةري كة رؤشنبيرةشة
بة رؤشنبيري دةرامةتي كةم خاوةن
سإدةكات بيركردنةوةي ببات، هةَلةدا
مةينةتيةكاني لة بير ــةوةي ئ بؤ 
نــةكــاتــةوة. ــؤي خ ـــــةري دةوروب
كوشندةية رؤشنبيري ئةم بةإاستي
كة جؤرَيك بة كردووة ءاتةشةنةي
خوَينةري تةنانةت دياردةو بووةتة
ــنــاوةتــةئــاراوة!. هــَي كوشندةشي 
ئةو دواي هةر خؤم بةشبةحاَلي
ساَلح تاهير  بةإَيز وتارةي زنجيرة 
كوردستان سايتي لــة شــةريــف
ــارةي دةرب بــآلويــكــردةوة، ثؤست 
يان راستة «رؤشنبير» كة ئــةوةي
كة ديكةش شتي «رووناكبير»ء
باسيبكةم، لَيرةدا  نيية من  مةبةستي
درَيذمكرد دوورو خوَيندنةوةيةكي
بة سةعيد» «ئيدوارد كتَيبةكةي بؤ
كة خــوداوةنــدةي «ئةو ناونيشاني
ذمارةكاني لة شكستدَينَيت»، هةميشة
بإيارة «ئايندة»دا  داهاتووي طؤظاري
خوَينةري ئةوةي بؤ بآلوبَيتةوة،
رووناكبير يان رؤشنبير بزانَيت كورد
لة دةبَيت ضي ضييةو رؤَلــي كَيية،
ئةم ثَيشتر كآ  يــان كؤمةَلطةدا،
ئةمةش ــؤ ــدووة..ب ءروذان بابةتةي
بةر ــة ــردووةت ب ثةناي «سةعيد»
ءةكو، ئةوروثا  بيريارةكاني لة  زؤر
ذؤليان سارتةرء  فؤكؤء طرامشيء 
لةدواي دةزانين  ءةكو ئَيمة بيندا.. 
ثةيابوون طروثة كةسَيك راثةإينةوة
لة كةسانَيكن كة  رؤشنبير  بةناو
رؤشنبيريي بؤشاييةكي  منداَلداني 
هاوضةرخانةي كوردةوة هاتنةدةرآ،
ءةرضةرخانَيكي سياسي لةنَيو ضةند
بؤشاييةكي رؤشنبيري كة لة خراثدا
ئةو هاتةكايةوة،  راثــةإيــن دواي 
هةشتاكانء نَيوان قؤناغييةي ثضإانة
هةلزاني، بــة راثةإينيان دواي
كايةيةكي ضةند بــة ـــةوةي ئ بــؤ 
بَينة سةرلَيشَيوَينةر تَيهةَلكيشء
نيمضة خوَينةري كؤمةَلَيك مةيدانةوة،
دواي سةرلَيتَيكضووش بؤهيميء
من بةإاي بكةون.. نووسينةكانيان
رؤشنبيري بنَيين ناويان دةتوانين
لة هةندَيك داخةوة بة كة كوشندة
ميدياكان بةبآ ئاطايي، ءةكو هةنطيان
بة ئاوها دؤزيبَيتةوة داردا كلؤني لة
بآلودةكةنةوة، قسةكانيان هةَلثةوة
ضةند بؤضوونانة ئةو بزانن ئةوةي بآ
يةكدةطرنةوة ئَيمةدا ءاقيعي لةطةأل
بؤني زؤريان كة يةكناطرنةوة  يان
وتني نةك لَيدَيت سةرلَيشواندنيان
ثةنابردنة لةإَيطةي راستييةكان!
بةخوَينةري كة  بابةت هةندَيك  بةر
كة دةيَلَين زمانَيك  بة تازةية،  كورد
زةحمةت لَيي حاَليبوون يان لَيطةيشتن
تَيكةَلكردني سؤنطةي لة ضونكة بَيت،
بؤية نووسين، دَينة بابةت طةلَيك
سةري تةقةي بةتةئكيد خؤَينةر
جؤرة ئةو بإواشناكةم لَييان، دَيت
بةرةو ئاسؤيةكي نووسينانة خوَينةر

لة شَيوةيةكن بكات، ئاراستة كراوة
ثسثؤإنين كةسي يان ئيديعاطةرايي،
بؤ كوردييانة  ميديا رؤذنامةء لةو 
بة سةالمةتي فيكريي، ساخكردنةوةي
بة نةك رؤشنبيرييةكةي، فيكريء واتا
سياسييةكةي؟.. ئايديؤلؤذيء ضةمكة
ثَيشوودا ماوةيةي  لةم نموونة  بؤ
ليستي يان طؤإان بزووتنةوةي كة
بيرؤكةي دةبينين راطةيةنرا،  طؤإان
بووة لةسةري ــدن دووان ــؤإانء ط
قةرةبووي ئةوةي بؤ  باش، هةلَيكي
كة بكةنةوة  ثآ جيابوونةوةيةي ئةو 
هؤي هةندَيك لةبةر دةسةآلت لةطةأل
يان لةمةوبةر، كردبوويان هونةري
كة ئةوان بدةنةوة ثآ ثاساوي ئةوةي
دةسةآلت خودي ساأل لةطةأل ضةندين
كةوتنة لــةوالوة لةمالء  تةبابوون،
قاَلبي طؤإانء ثرؤسَيسي باسكردني
ئَيمة دةدؤزييةوة.. بؤي فةلسةفييان
نموونةيئةورؤشنبيرةكوشندانةمان
كة ئةوةي لةبةردةستداية، لة جؤري
دةســةآلتء سةرسةختي دوذمني
ــةوةي ــةرئ ــةب ل تــاكــةكــانــيــيــةتــي،
نةماوة، دةسةآلت لةالي بةرذةوةندي
ثةنادةباتةبةر ئيدي نةماوة، ثؤستي
دةسةآلت ئاشتبكاتةوة تا مانؤإكردن
هاندةدا خةَلكي طةل، بةرةي دَيتة
ئةو لةإاستيدا كةضي ياخيبوون، بؤ
تاكةكةسييةكاني بةرذةوةنديية  بؤ
خةَلكي وروذاندوةء فريوداوة، خؤي
بةرذةوةندييةكاني ثؤستء لةثَيناوي
دةكات هةَلطةإانةوة بانطةشةي خؤي
دةسةآلت كة هةر ئيدي دةسةآلت، لة
بة سةدء لةطةَليدا، كةوتة سةرةتاتكآ
لةو ثشت بــادةداتــةوةء ثلة هةشتا
ثآ خةَلكي كة دةكــات بةهايانةش
رؤشنبيري كوشندةن هانداوة، ئةمانة
دواي كــورد خوَينةري دةبَيت كة 
نةكةوَيت، رؤشنبيرانة ئةمجؤرة
ئادةمء كة خودايةي ئةو نةيانكةنة
بطرة دةسنيشانبكةن، بؤ حةوايان
كؤنةويستة سياسيية لة زؤريــش

خةتةرناكترن.. دؤطماكان
لةالي رووناكبير يان رؤشنبير،
شاهانةي كةسَيكي بيندا)، (ذؤليان
رادةبةدةرو لة بةهرةي خاوةن دانةرء
خؤي رةوشتةء بةرزي هةستَيكي
دروستكردني بؤ  تةرخانكردوة 
بؤ ئةوةي خؤي ءيذداني مرؤظايةتي.
ئةفسوناويش دةشآ ئاَلؤزو بابةتي
رووناكبيري تــةرخــانــكــردبــَيــت،
باشترين لة هةرطيز راستةقينة
سؤزَيكي خاوةن لة جطة حاَلةتدا،
بيرو يان بيجوَلَينَيت، كة ميتافيزيكي
دادثةروةرييء بؤ ثاكيزة  باوةإَيكي
طةندةَلي، رسواكردني راستيء
ضةوساوةكان، لة بةرطريكردني
يان ناشةرعي دةسةآلتي تةحةداي
نيية. ديكة  هيضي بةوالوة ستةمكار
كوشندةكاني رؤشنبيرة ءةكو نةك
ثَيضةوانةن! رَيــك  كة خؤمان الي
خؤمان كوشندانةي رؤشنبيرة ئةو

«عيساء زماني بة دةيانةوةَيت كة
ظؤَلتَيرء سثينؤزاء «ســوكــراتء
بة قسةبكةن، ــان» ــن رَي ئارنست
طةرضي ناوهَينانيان،  ءةكو ئيديعا 
سةر شَيواندنء قسةكانيان هةموو
جياكردنةوةي بؤية لَيشَيواندنة،
ئةركي كوشندانة، رؤشنبيرة ئةو
زيــرةكــةء ــنــةري ــي خــوَي ــةرةك س
فيكرو لــة ئاطاية  بــة  خــوَيــنــةري
مرؤظايةتيدا، ئةدةبياتي فةلسةفةء
دةيةوَيت كة خوَينةرةي ئةو نةك
حةزةكاني بةثَيي كوشندة رؤشنبيري
داخوازيية بةثَيي قسةبكات، ئةو
(فةلسةفةكاني) ئةو  هةنووكةييةكاني 
ئةوانةي زؤرن ئةطةرضي بوةشَينَيت،
قسةدةكةن، خوَينةر حةزةكاني بؤ كة
رؤشنبيرة ــةو ئ دةبينين بــؤيــة
دةروَيشيكي خوَينةرو كوشندانة
ئةوانيان قسةكاني هةية، زؤريــان
خــوداوةنــدةكــانء قسةي بةثَيي 
دةبــَيــت بــؤيــة ثَيغةمبةرةكانة، 
ئازادةكانمان رؤذنامة ميدياكانمانء
بَيت، رؤشنبيرانة لةمجؤرة ئاطايان
نابَيت هات لــةوانــةوة شتَيك هةر 
خوَيندنةوة لَيكؤَلينةوةء بةبآ
بآلوكردنةوةيان كة بآلويانكةنةوة
نةوةيةكي دروستبووني دةبنةهؤي
كة كوردستاندا نارؤشنبير لة ئيفليجء
كلتوورَيكي خاوةن دةزانين ءةختَيك
ميللةتةكاني كلتووري لة سةقةتينء

ناضَيت.. ديكة
ءةكو بزانين  ئةوة  دةبَيت  ئَيمة 
شيعرو «سةدان دةَلَيت: (ثوشكين)
رؤمانناتواننشؤإشَيكدروستبكةن،
طــةالنــي ــي ــؤإش ش ــمــوونــة ــؤ ن ب
ئةنجامي (١٩١٧) ساَلي لة روسيا
رؤمانةكاني ثوشكينء شيعرةكاني
دؤيستؤيفسكيء تــؤَلــســتــؤيء
بليخانؤفء باختينء نووسينةكاني
طؤركي «دايكي» رؤماني بيلينسكيء
زؤربووني ئةنجامي بطرة نةبوو،
هةذاريدابوو، ــيء زؤرداري زوَلــمء
ئايديؤلؤذياي بووني  هــةروةهــا
جةماوةري ثَيشإةوكردني هاندةرء
راثةإين بؤ ئامادةباش ستةمديدةء
كاريزمييةوة». كةساني  لةاليةن
فةرةنساش شؤإشي بة سةبارةت

ءابوو.
بيندا»  «ذؤليان  قسةي بةثَيي   
ثرؤتستؤكردنء رؤشنبير ئيشي
ــانء ــةك ــط جــةن ريــســواكــردنــي
توندوتيذييء كاولكارييةكانء
دإةندةييةكانة، كردةوة دةمارطيرييء
ماسيلؤن فنليونء  ــؤن  ض ءةكــو
لويسي دياريكراوةكاني جةنطة
ــرد؟ ــواك ــس ري ــان ــي ــةم ــواردةه ض
بةآلتييةكانيء كاولكاريي «ظؤَلتَير»يش
توندوتيذييةكاني كردةوة «رَينان»يش
دةمارطيريي «بكلي»يش ناثلَيونء
بةرامبةر ريسواكرد ئينطلتةراي
(نيضة)يش فةرةنسا. شؤإشي بة
ئةَلمانياي دإندةييةكاني ــردةوة ك

ثَيمواية فةرةنسا.. بة دذ ريسواكرد
بورجي لة نابَيت كورديش رؤشنبيري
لة بَيت بَيدةنط بمَينَيتةوةء عاجي
دةسةآلت ثاوانخوازييةكاني ئاستي
ثاوانخوازييةي ئةو  كوردستاندا،  لة
ضونكة هةية، درَيذةي ساَلة هةذدة
كلتوور دةبَيتة ثاوانخوازي خةريكة
دةبَيت كورديدا. سياسي ضةمكي لة
نةَلَيت مةيدانةكةوةء بَيتة رؤشنبير
دوورة، ئيشي خؤم لة ئاطرة سوورة
رؤشنبيريي ضونكة نيية، سياسةت من
كة مرؤظ هزري ئايدياء لة بةشَيكة
هزرة، لةو بةشَيكة سياسيش فيكري
ميسري بيرياري قسةيةكي لَيرةدا
كة بيردةكةوةَيتةوة خولي»م «لوتفي
دةَلَيتزؤرمانلةسياسةتةوةهاتووين
جياوازييةكي ثَيمواية ــةدةب، ئ بؤ 
نةشبَيت، هةر لةوانةية نيية، ئةوتؤ
رؤشنبيريي مومارةسةكردني ضونكة
ئةدةبة، مومارةسةي خؤيدا لة خؤي
رؤشنبيراني طةورة دةبينين ءةكو
رَيكخراوة نَيو ضوونةتة جيهان
ضةث رَيكخراوي ض  سياسييةكانةوة، 
راستبوو رَيكخراوي يان بووبَيت
كامؤء وةكــو كاريانكردوة، بَيت،
ليؤبؤَلد ءةكو شاعَيريكي سارتةرء
كؤماري ســةرؤك سةنطور سيدار
شاعيرَيكي ــان ي بـــوو، سةنطال
جؤن بَيرس طةورةي فةرةنسي سان
ضين. وآلتي لة فةرةنسابوو باَلَيوزي
لة بووة يةكَيك سةعيديش  ئيدوارد
فةلةستين، كَيشةي لة داكؤكيكةران
رةطةزثةرست كةسَيكي ئةوةي بةبآ
رةتبكاتةوة. جولةكة طةلي بَيت
رؤشنبير دةبَيت هةندَيك ثَييانواية كة
بَيت خورافي زيندةوةرَيكي ئاستي لة
كةسة ئةو يان نيية،  ئةسَلبووني  كة
لةم من  مةملةكةتي  دةَلَيت كة  بَيت 
رؤشنبير ئةطةر  يان  نيية.  جيهانةدا 
بــووة ــي ــةت دةوَل ــةكــي ــاي لــة دةزط
رؤشنبيري دةزطايةكي فةرمانبةر،
نرخي لة هيض  بَيت، زانكؤ يان  بَيت
رؤشنبيري نازناوي كةمناكاتةوةو
مةرجَيك بة ءةناطيرَيتةوة، ــَي ل
ببَيتة دةسةآلتةوةء باري نةضَيتةذَير
رؤشنبيري دةبَيت ئةمإؤ بووقي.
لة يان يةكالبكاتةوة، خؤي راستةقينة
دةسةآلتة، بةرةي لة يان طةلة بةرةي
دةسةآلتيش رؤشنبيري بَيطومان
لة خؤي راستطؤيي جةماوةر لةالي
لةإاستيدا ئةطةرضي  دةستدةدات. 
تاسةر راستةقينة رؤشنبيري
دوا لة هةَلناكات، دةســةآلت لةطةأل
سآ بة سآ خؤيدا قةناعةتةكاني
ئةو ضونكة تةآلقدةدات، دةســةآلت
دواي ئامانجة ثرؤسةييةكان، ناكةوَيتة
خؤي خؤشيي دؤزينةوةي هةوَلي
يان هونةرةوة،  لةإَيطةي   دةدات 
ميتافيزيكييةكان، تَيإامانة زانستي
خةسَلةتي بةدةستهَيناني بؤ ءاتــا

نامادةيي...
 ثَيموانيةكةضيتررؤشنبيريكورد 
ثاوانخوازيء لةم دةكات، بَيدةنطي
كة ءآلتةكةيدا لة ئيداريية طةندةَلي
سياسي. كلتوورَيكي دةيكةنة خةريكة
كلتوورة ئــةو بنووسآء  دةبــَيــت
ئامانةي بآ طةندةَليية  ثاوانخوازيء 
ثرؤتستؤ هةية، كوردستاندا لة
بكات. جةماوةر ئاشكرايان بؤ بكاتء
بزووتنةوة ئةو قةناعةتةم لةو من
سةريهةَلدا كوردستان لة طؤإانةي
نووسينء هيض ئةنجامي دوايية، بةم
بطرة نةبوو، فيكري بانطةشةيةكي
خؤإسكانةي بــزووتــنــةوةيــةكــي
نةيدةزاني كة تووإةبوو جةماوةرَيكي
لة ــةآلم ب دةإوات، كــوآ ــةرةو ب
هةَليإشتء دةنطدان  سندوقةكاني 
بة شؤككرد، تووشي دةســةآلتــي

خؤيان.. دةسةآلتدران وتةي

رؤشنبيري كوشندة كيَية..؟
عةبدولَآل سالَح غةفور

كورد  رؤشنبيري ضيتر كة  ثَيموانية

طةندةَلي ثاوانخوازيء لةم دةكات، بَيدةنطي

خةريكة دةيكةنة كة ءآلتةكةيدا لة ئيداريية

ئةو بنووسآء دةبَيت سياسي. كلتوورَيكي

لة ئامانةي بآ طةندةَليية ثاوانخوازيء كلتوورة

جةماوةر بؤ بكاتء ثرؤتستؤ هةية، كوردستاندا

بكات ئاشكرايان
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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

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٣٣ – ٢ ئاشكرا بانطةوازي

طوندي سنوري سةنطاو. (٧) بؤ قةنتةرة تَيكةَلةإَيذكردن و دروستكردني ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
٢٠٠٩/٨/٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/١٠  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/١٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٨ تا   ١)

ثَيبَيت. هةولَير)يان
ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن  دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو  ئةو -٢

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

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

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

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

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

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٣٥ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

طةنجينةي فراوانكردني + عةربةت لة شؤإش و رزطاري طةإةكي ئاوي ثرؤذةي ثرؤذة:
عةربةت شارةواني سةرؤكايةتي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٨/٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/١٠ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/١٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

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

تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢
بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت

دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣
ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
مليؤن ضوار بيستء بإى (٢٤٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
بؤ خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة كة هةزار دينار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

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

بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
ناكرَيتةوة. تةندةرةكةي ثَيضةوانةوة بة وة بنووسَيت نووسينيش

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

١ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
١٨٠٠/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/٤ بةروار/

ئاطاداري
عبداهللا و شيماء بريكارةكةي دلَير فرج عثمان على صبحي داواكار/

ـ   ٣ عبدالرزاق  رفيق ـ  ٢ أحمد  شَيخ عمر مليحة ـ  ١ لةسةركراوان/ داوا بؤ
غازى  حسن ٦ ـ حسينه أحمد ٥ ـ شَيخ عمر صبريه ٤ ـ أحمد شَيخ عمر هاشم

قادر شَيخ ختلد
هاوبةش (ازاله البردني داواي تؤماركردووة ئَيوة لةسةر داوايةي ئةم داواكار

شياوي  ئةطةر فرؤشتني بة ٥٥٣/٣ ملكندى ذمارة موَلكي لةسةر دةكات شيوع)
ناديارة دانيشتنتان شوَيني ئَيستا ئةوةي لةبةر وة نَيوانتانا لة نةبوو بةشكردن

 ٢٠٠٩/٩/٦ رؤذي لة كة ناوخؤ بةهؤي دوو رؤذنامةي ئةكةينةوة ئاطادارتان
غيابي دادبيني بة ئامادةبن بة ثَيضةوانةوة دادطاية بةياني لةم ٩,٣٠ي سةعات

دةكرَين.
يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٣٦ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٨/٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/١٠ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/١٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٨ تا

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

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

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

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ئةستؤثاكى ثَيويستة بةشدارىدةكةنلةبانطهَيشتةكةدا بةَلَيندةرانةىكة ٦-ئةوكؤمثانياو

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

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

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

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

بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
ناكرَيتةوة. تةندةرةكةي ثَيضةوانةوة بة وة بنووسَيت نووسينيش

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

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

كورتة ئاو  طوندي بؤ ئاو بؤري  راكَيشاني  ئاوو  حــةوزي  دروستكردني ثــرؤذة:
(دووبارة).

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٨/٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/١٠ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/١٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

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

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

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

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

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ئةستؤثاكى ثَيويستة بةشدارىدةكةنلةبانطهَيشتةكةدا بةَلَيندةرانةىكة ٦-ئةوكؤمثانياو

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

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

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

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

نووسين ذمارة بة لة جطة دةرخستة يةكةي نرخي كؤمثانياكان ثَيويستة بةَلَيندةرو -١٢
تةندةرةكةي ناكرَيتةوة. بة ثَيضةوانةوة بنووسَيت

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٣٤ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
 ٢٠٠٩/٨/١٠ رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   ٢٠٠٩/٨/٥ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/١٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

كردنيان ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٤ تا   ١)

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

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣
كراو دياري  ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى  -٤
ضل (٤٥٠٠٠٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند  ضةكَيكى بة

تةندةر  طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة  ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن ثَينج و
ئامادةبَيت.

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار سي (٣٠٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة كةسةى ئةو  سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

١ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
٧٩٩/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/٤ بةروار/

ئاطاداري
عبداهللا و شيماء بريكارةكةي دلَير فرج عثمان على صبحي داواكار/

هاشم  عبدالرزاق ٣ ـ رفيق أحمد ٢ ـ شَيخ عمر مليحة ١ ـ لةسةركراوان/ داوا بؤ
ختلد غازى  ـ  ٦ حسن  حسينه ٥ ـ أحمد  شَيخ عمر صبريه ٤ ـ أحمد شَيخ عمر

شَيخ قادر
(ازاله هاوبةش  البردني داواي تؤماركردووة ئَيوة لةسةر داوايةي ئةم داواكار

شياوي  ئةطةر فرؤشتني بة ٥٥٣/٢ ملكندى ذمارة موَلكي لةسةر دةكات شيوع)
ناديارة دانيشتنتان شوَيني ئَيستا ئةوةي لةبةر وة نَيوانتانا لة نةبوو بةشكردن

 ٢٠٠٩/٩/٦ رؤذي لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو  بةهؤي  ئةكةينةوة ئاطادارتان
دادبيني غيابي  بة ثَيضةوانةوة بة  ئامادةبن  دادطاية لةم بةياني  ٩,٣٠ي سةعات

دةكرَين.
يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

ونبوون
هةولَير (٢١٣٣٦) ذمارةي   (٢٠٠٥) مؤدَيل ثيكاب جؤري ئوتومبَيل  سةنةويةكي
بةم بكات دؤزييةوة ثةيوةندي هةركةسَيك ونبووة جةبار محةمةد) (عامر بةناوي

(٠٧٧٠١٤٢٨٠٤٨) مؤبايلةوة ذمارة

ئــــاطـادارى info.rozhnama@gmail.com
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اعالن
قراره (١٥) املرقم قراره املفوضني اصدر مجلس
في واملــؤرخ (٥٠) رقم للمحضراالستثنائي

: ٢٠٠٩/٧/١٨ االتي
قبل من املقدمة الشكوى رد على املوافقة
السليمانية محافظة في الكردستانية القائمة
مؤيدي من مجموعة قيام ٢٠٠٩/٧/٨حول بتاريخ
القائمة مؤيدي احد بطعن  التغيير قائمة
محلة في  ٢٠٠٩/٦/٢٩ بتاريخ الكردستانية
املفوضية اختصاص لعدم لــدك) (توميه 

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

. للنشر
املفوضني مجلس

ئاطاداري
كؤنووسي بِرياري لةسةر (١٥) ذمارة بِرياري كؤميسةران دةستةي
: دةركرد جؤرة بةم ٢٠٠٩/٧/١٨دا ِرَيكةوتي لة (٥٠) ذمارة نائاسايي
ليستي لةاليةن كة سكاَالية  ئةو ِرةتكردنةوةي لةسةر ِرةزامةندي

 ٢٠٠٩/٧/١٨ ِرَيكةوتي لة ثَيشكةشكرابوو سلَيماني لة كوردستانيةوة
ليستي هةواداراني لة  كةسَيك ضةند نالةباري بةكاري  سةبارةت دا
يةكَيكي بة  لَيدان تةشةر  و  تانة بة ئةويش  كردبوويان  (طــؤِران) 

طةِرةكي  لة ٢٠٠٩/٦/٢٩ دا ِرَيكةوتي لة كوردستاني ليستي هةواداري
سةرثَيضانة جؤرة ئةو ضونكة رةتكرايةوة داواكة ، مةليك) (تووي
بةردةم دةتوانَي بيخاتة سكاَالكار ، نيية كؤميسيؤنةوة بة ثةيوةندييان

. دادطا
دادوةراني دةستةي لةبةردةم تياهةَلضوونةوةية قابيلي بِريارة ئةم
بَالوبوونةوةيدا. ِرؤذي يةكةم لة ِرؤذدا سَي لةماوةي هةَلبذاردنةكان

كؤميسةران دةستةي

اعالن

قراره (١٥) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
 ٢٠٠٩/٧/٢٤ في واملؤرخ (٥٩) رقم للمحضراالعتيادي

: االتي
اخلدمات قائمة قبل من  املقدمة  الشكوى رد
حول الكردستانية القائمة  عقرة ضد في واالصالح
غير اللون ســوداء (BMW) نوع سيارة  قيام 
واالصالح اخلدمات لقائمة فلكس باحراق مرقمة
املشكو جهة حتديد لعدم عقرة مدينة مدخل في

منه.
القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً ــرارا ق
التالي اليوم من تبدأ ايام  ثالثة  خالل  لالنتخابات

. للنشر
املفوضني مجلس

ئاطاداري
كؤنووسي (١٥)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني

شَيوةية  ٢٠٠٩/٧/٢٤ بةم رَيكةوتي لة (٥٩) ذمارة ئاسايي
دةركرد:

ليستي لةاليةن ثَيشكةشكراو سكاَالي رةتكردنةوةي
ليستي دذي ئاكرَي لة وضاكسازي  خزمةتطوزاري
ليستي فيلكسَيكي سووتاندني بة سةبارةت كوردستاني
ئاكرَي شاري دةروازي لة  وضاكسازي  خزمةتطوزاري
بةبَي ِرةش ِرةنطي (BMW) جؤري ئؤتؤمبَيلَيكي لةاليةن

لَيكراو. سكاَال اليةني نةكردني دياري ذمارة، لةبةر
دةستةي لةبةردةم ثَيداضوونةوةية شياوي بريارَيكة
دا كوردستان هةرَيمي لة هةَلبذاردنةكان دادوةري
بَالوكردنةوة دواي  رؤذي لة كة رؤذدا سَي  ماوةي لة

ثَيدةكات. دةست
كؤميسياران ئةنجومةني

اعالن

قراره (١٥) املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر
 ٢٠٠٩/٧/٢٤ في واملؤرخ (٦٠) رقم للمحضراالعتيادي

: االتي
ضد التغيير قائمة قبل  من املقدمة  الشكوى رد 
االشخاص بعض  قيام بشأن الكردستانية القائمة 
االولى القائمة انصار بعض بتهديد لالخيرة املؤيدين
القائمة اشتراك ثبوت ولعدم االدلة كفاية لعدم
ضد اجلزائية الدعوى اقامة وباألمكان بالفعل

. الفاعلني
القضائية الهيئة امــام لالستئناف  قابالً ً ــرارا ق
التالي اليوم من تبدأ ايام  ثالثة  خالل  لالنتخابات

. للنشر

املفوضني مجلس

ئاطاداري

(١٥)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني
رؤذي (٦١)ي ــارة ذم ئاسايي كؤنووسي

دةركرد: شَيوةية بةم ٢٠٠٩/٧/٢٥
لةاليةن ثَيشكةشكراو سكاَالي  رةتكردنةوةي
لة كوردستاني دذي ليستي ثَيشكةوتن ليستي
جةالل بةرَيز سةرداني بة سةبارةت سلَيماني
مةبةستي بة  هةَلةبجة  شــاري بؤ تالةباني
لةبةر كوردستاني، ليستي بؤ بانطةشةكردن
لة رؤذةدا لةو فةرمي ثشووي ناسةلماندني

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

ثَيدةكات. دةست بَالوكردنةوة دواي
كؤميسياران ئةنجومةني

ئاطاداري

ى (١٥) ذمارة بِرياري كؤميسياران دةستةي
لة (٦٠) ذمارة ئاسايي كؤنووسي بِرياري لةسةر

دةركرد: جؤرة بةم دا (٢٠٠٩/٧/٢٤) ِرَيكةوتي
ليستي لةاليةن كة سكاَالية  ئةو ِرةتكردنةوةي 
ليستي دذي ثَيشكةشكرابوو (طـــؤِران)ةوة
هةواداراني لة بةهةندَي سةبارةت كوردستاني
ِرةتكردنةوة ئةو  ، ــردووة ك ــؤِران ط ليستي
كة نةبوو تةواو  بةَلطةي ضونكة بوو لةبةرئةوة 
هةِرةشةيان كةسانة ئةو كة بسةَلمَينَي ئةوة
بةردةم بخرَيتة سكاَالية ئةم دةكرَي .. كردووة 

.. دادطاي سزا

كؤميسياران دةستةي

اعالن

(١٥) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
واملؤرخ (٦١) رقم للمحضراالعتيادي  قراره

: ٢٠٠٩/٧/٢٥ االتي في
التقدم قائمة املقدمة من قبل الشكوى رد
السليمانية في الكردستانية القائمة ضد
بزيارة الطالباني جالل السيد قيام حول
للقائمة للترويج مدينةحلبجة الــى
الدوام تعطيل ثبوت لعدم الكردستانية

هذه املدينة. ذلك اليوم في الرسمي في
القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا
اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل لالنتخابات

. التالي للنشر

املفوضني مجلس

اعالن

قراره (١٦) املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر
 ٢٠٠٩/٧/٢٤ في واملؤرخ (٦٠) رقم للمحضراالعتيادي

: االتي

ضد التغيير قائمة قبل  من املقدمة  الشكوى رد 
قوات بعض قيام بشأن الكردستانية  القائمة
للقائمة املؤيدين  املواطنني احد بطعن االساييش
االدلة ثبوت  ولعدم  املفوضية اختصاص لعدم االولى

. الفاعل ضد اجلزائية الدعوى اقامة وباألمكان

القضائية الهيئة امــام لالستئناف  قابالً ً ــرارا ق
التالي اليوم من تبدأ ايام  ثالثة  خالل  لالنتخابات

. للنشر

املفوضني مجلس

ئاطاداري

(١٦)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني
رؤذي (٦١)ي ذمـــارة ئاسايي كؤنووسي

دةركرد: شَيوةية بةم ٢٠٠٩/٧/٢٥
لةاليةن ثَيشكةشكراو سكاَالي  رةتكردنةوةي
كوردستاني ليستي دذي ثَيشكةوتن ليستي
بةختيار مةال بةرَيز قسةكردني  بة سةبارةت 
كوردستاني ليستي  كاديرةكاني لة  يةكَيكة
بؤ هةرَيم حكومةتي سةرؤكي جَيطري لةطةَل
ئةو بؤ سلَيماني هندَيك دوكان لة بةخاوةنكردني
ثَيشَيلكارييةكي تيايدانة، ضونكة هيض كة كةسانةي

ية. ني تَيدا
لةبةردةم ثَيداضوونةوةية  شياوي بريارَيكة 
هةرَيمي لة هةَلبذاردنةكان دادوةري دةستةي
رؤذي رؤذدا كة لة سَي ماوةي كوردستان دا لة

ثَيدةكات. دةست بَالوكردنةوة دواي
كؤميسياران ئةنجومةني

ئاطاداري

لةسةر ى (١٦) ذمارة بِرياري كؤميسياران دةستةي
ِرَيكةوتي لة (٦٠) ذمارة ئاسايي  كؤنووسي بِرياري 

دةركرد: جؤرة بةم دا (٢٠٠٩/٧/٢٤)
ليستي (طؤِران)ةوة ئةو سكاَالية كة لةاليةن ِرةتكردنةوةي
دةربــارةي كوردستاني ليستي دذي ثَيشكةشكرابوو
تانةدان بة  كة ئاسايش هَيزةكاني لة هةندَي هةَلساني 
رةتكردنةوةكة طؤِران، ليستي هةواداراني لة يةكَيك لة
نية تايبةت سكاَاليانة جؤرة ئةو ضونكة بوو ئةوة  لةبةر
كاتدا لة هةمان ، هةَلبذاردنةكانةوة باَالي كؤمسيؤني  بة
دذي سكاَالية ئةو دةكرَي نةبووة سةَلمَينراوى بةَلطةي

سزا.. دادطاي بدرَيتة كردوويانة ئةوانةي
دادوةري بةرامبةر بة ثياهةَلضوونةوةية بِريارة قابيلي ئةو
يةكةمي ِرؤذي لة ِرؤذدا سَي  ماوةي  لة هةَلبذاردنةكان

بِريارة. ئةم بَالوبوونةوةي
كؤميسياران دةستةي

اعالن

(١٦) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
واملؤرخ (٦١) رقم للمحضراالعتيادي  قراره

: ٢٠٠٩/٧/٢٥ االتي في
التقدم قائمة املقدمة من قبل الشكوى رد
قيام حــول الكردستانية القائمة ضد 
القائمة كوادر احد بختيار) (مال السيد
حكومة رئيس نائب  مبفاحتة الكردستانية
لشاغليها احملالت بعض  لتمليك  االقليم
اي على الينطوي كونه السليمانية في 

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

. التالي للنشر

املفوضني مجلس

اعالن

قــراره (١٣) املرقم ــراره ق املفوضني مجلس ــدر اص
 ٢٠٠٩/٧/٢٥ في واملؤرخ (٦١) رقم للمحضراالعتيادي

االتي:
قيام حول التغيير  قائمة  قبل من املقدمة  الشكوى رد
(نيجرفان بعنوان اخباري تقرير بنشر ولير) (هه صحيفة
توزيعها للشباب)بقصد سكنية ٢٥٠ وحدة بناء قرر بارزاني
وكونه لعدم اختصاص املفوضية وشابة (٥٠٠ ) شاب على

. الوزراء مجلس من صالحيات اداري امر
لالنتخابات القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل

املفوضني مجلس

ئاطاداري
(١٤)ي ــارة ذم برياري  كؤميسياران ئةنجومةني 

 ٢٠٠٩/٧/٢٤ رَيكةوتي لة (٥٩) كؤنووسي ئاسايي ذمارة
دةركرد: شَيوةية بةم

ليستي لةاليةن ثَيشكةشكراو سكاَالي رةتكردنةوةي
هاتووضؤي قةدةغةكردني  بة سةبارةت كوردستاني 
لة هاتووضؤ سةرثَيضي وئةنحامداني ئؤتؤمبَيلةكان
ثسثؤري لة سكاَال بابةتي ضونكة سالم، شةقامي 

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

ثَيدةكات. دةست
كؤميسياران ئةنجومةني

ئاطاداري
ئاسايي كؤنووسي (١٣)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني

دةركرد: شَيوةية بةم ٢٠٠٩/٧/٢٥ رؤذي (٦١)ي ذمارة
طؤِران ليستي لةاليةن ثَيشكةشكراو سكاَالي رةتكردنةوةي 
رؤذنامةي لةاليةن هةواَلَيك راثؤرتة بةَالوكردني بة سةبارةت 
بةدروستكردني بةناونيشاني(نَيضيرظانبارزانيبرياريدا (هةولَير)

دابةشكردنيان  بةمةبةستي طةنجان) بؤ نيشتةجَيبوون ٢٥٠ يةكةي
وة  ني ية لة ثسثؤري كؤميسيؤندا ئةمة ٥٠٠ طةنج، ضونكة بةسةر
دةسةَالتةكاني ئةنجوومةني لة كارطَيرية فةرمانَيكي ئةوةي لةبةر

وةزيرانة.
دادوةري دةستةي لةبةردةم  ثَيداضوونةوةية شياوي  بريارَيكة
كة رؤذدا سَي ماوةي لة هةرَيمي كوردستان دا لة هةَلبذاردنةكان

ثَيدةكات. دةست بَالوكردنةوة دواي رؤذي لة
كؤميسياران ئةنجومةني

اعالن
قراره (١٤) املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر

 ٢٠٠٩/٧/٢٤ في واملؤرخ (٦٠) رقم للمحضراالعتيادي
: االتي

اخلدمات قائمة قبل من اعاله واملقدمة الشكاوى رد .١
بعض وجود بشأن الكردستانية القائمة ضد واالصالح
بعض وتعليق االنتخابية باحلملة املتعلقة اخلروقات 
مت وأن لسبق احلكومية واالبنية الدوائر على الالفتات

. اخلروقات ذات على القائمة هذه تغرمي
املتعلقة االفات برفع الكردستانية القائمة الزام .٢

. باحلملة
ًقابالًلالستئنافامامالهيئةالقضائيةلالنتخابات قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل
املفوضني مجلس

اعالن

قراره (١٢) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
في ــؤرخ وامل (٥١) رقم للمحضراالستثنائي

: ٢٠٠٩/٧/٢٥ االتي
جبار شمال السيد قبل من  املقدمة الشكوى  رد
للنقل الدين محي شيخ كراج مسؤول ضد محمد

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

. للنشر
املفوضني مجلس

ئاطاداري

ئاسايي كؤنووسي (١٤)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني
دةركرد: شَيوةية بةم ٢٠٠٩/٧/٢٢ رَيكةوتي لة (٦١) ذمارة

مليؤن دوو (٢٠٠٠٠٠٠) بةبِري كوردستاني ليستي  بذاردني *ثَي
هةَلمةتةكاني لة ميري ئؤتؤمبَيلي بةكارهَيناني بةهؤي دينار

دهؤك. لة هةَلبذاردن
دادوةري دةستةي لةبةردةم  ثَيداضوونةوةية شياوي  بريارَيكة
لة كة رؤذدا سَي ماوةي دا لة هةرَيمي كوردستان لة هةَلبذاردنةكان

دةست ثَيدةكات. بَالوكردنةوة دواي رؤذي

كؤميسياران ئةنجومةني

ئاطاداري

كؤنووسي (١٢)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني
دةركرد: شَيوةية بةم ٢٠٠٩/٧/٢٥ رؤذي (٥١)ي نائاسايي

(شمال بةرَيز لةاليةن  ثَيشكةشكراو سكاَالي *ِرةتكردنةوةي
بؤ الدين) محي  (شيخ  طةراجي بةرثرسي دذي  محمد)  جبار

ية. ني كؤميسيؤن دا ثسثؤري لة ئةوةي طواستنةوة لةبةر
دادوةري لةبةردةم دةستةي شياوي ثَيداضوونةوةية بريارَيكة
رؤذدا سَي ماوةي لة دا كوردستان هةرَيمي لة هةَلبذاردنةكان

ثَيدةكات. دةست بَالوكردنةوة دواي رؤذي لة كة

كؤميسياران ئةنجومةني

اعالن
(١٤) املرقم ــراره ق املفوضني مجلس ــدر اص
في واملؤرخ (٦١) رقم للمحضراالعتيادي  قراره

: ٢٠٠٩/٧/٢٢ االتي
قــدره مبلغ الكردستانية القائمة تغرمي
عن وذلك  دينار مليوني فقط  (٢,٠٠٠,٠٠٠دينار)
االنتخابية بالدعاية احلكومية العجالت استخدام

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

. للنشر
املفوضني مجلس

باآلى سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان كؤمسيؤنى ئاطادارييةكانى
لألنتخابات المستقلة العليا المفوضية اعالنات

info.rozhnama@gmail.comئــــاطـادارى
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فةشةل ساأل (١٨)
رةزا مةحمود

هةرَيمي ئيدارةداني لة بوون فاشيل  دةسةآلتدار  حيزبي هةردوو سياسةتي و ئةقأل ئاخؤ
لةاليةن و خةَلك لةاليةن جار هةزار سةدان رةنگة پرسيارَيكة يان سةركةوتو؟ كوردستاندا
جؤر جؤراو بةشَيوةي كرابآ و، دةسةآلتداراني هةردوو حيزبةوة لةاليةن تةنانةت نوخبةو

وةآلمدرابَيتةوه.
سةركةوتن پَيواني بؤ پَيوةرَيكي هةبآ ئةبآ سةرنةكةوتو، يان سةركةوتوة تيايا ئةيكا كارَيك كة بزانآ بؤئةوةي مرؤڤ

لَيدان. رمأل لة بآ، جؤرَيكة هةرچي وةآلم نا، ئةگةر ژَيركةوتن. و
سةركةوتن بؤ هةَلسةنگاندني پَيوةرة گرنگةكان لة يةكَيكة ساتَيكدا هةمو وآلتيك و هةمو لة ئابوري ئةوةي بةحوكمي
لةسةرةتاوة تا ئةبةين، سةركةوتو ئابوريي بؤ ميعيارةكاني پرؤژةيةكي پةنا وتارةدا لةم دةسةآلتَيك، كةوتني هةر ژَير و

چيية. ژَيركةوتن و سةركةوتن لة مةبةستمان بآ، رؤشن
ئيدارةيي دوو زةماني چ لة كوردستان هةرَيمي لة كورد دةسةآلتداراني ئاگادارن، هةرَيمةكةمان تَيكإاي دانيشتواني وةكو
رةنگة ئةبينن، ئيدارةي دوو ئَيستا بة تا نوخبةش و خةَلك و، يةكگرتو حكومةتي پَيي ئةَلَين خؤيان كة زةمانةوة لةو چ و
كردبَيتةوة... ستراتيجي يان نا و «ستراتيجي» و نا گرنگ، گرنگ بچوك، گةورةو جؤري پرؤژةي جؤراو هةزار دةيان

نية. ئاسةواريان ديار بةشَيكيشيان و كردون بةشَيكيان تةواو
دةسةآلت، هةندَيكيان كراون و تةواو بةشةيةتي كة ئةو لةسةر نية، تةواو نةكراوةكة و بةشة ناديار لةسةر ئَيمة قسةي

پيشانداون. گةورةي پرؤژةكة، قةوارةي و بايةخ ئةوةندةي دةيان
پرؤژةيةكي هةر سةركةوتن بزانين. ئةبآ پَيوةرةكاني بون، چةند سةركةوتو بوةكانيان بكةينةوة تةواو رؤشني بؤئةوةي

بآ: خوارةوةي تيا مةرجانةي ئةم پَيويستة سةركةوتو، بوترَي پَيي ئةوةي بؤ ئابوريي تةواوكراو،
ديراسةي بةَلكو نةدرابآ، دروستكردني لة بإيار حيزبَيك يان سةركردةيةك كةسَيك، شةخسيي ميزاجي بة ئةبآ -
نةبآ سودمةندتر لةو شتَيكي تر هيچ ئةكرآ، پآ دةست تيا پرؤژةكةي ساتةي و ئان ئةو بؤ كرابآ و، بؤ ئابوري جةدواي

درابآ. لةسةر دروستكردني بإيار ئةولةويةت بناغةي لةسةر ئةبآ وآلت. واتة و كؤمةأل بؤ
لةكاتي يان دياريكراو، تةواوبوني كاتي پَيش ئةبآ نةپةإَينآ. تَيي دانراوة، تةواوكردني لةسةرةتاوة بؤ كاتةي ئةو ئةبآ -

ببَي. خؤي، تةواو وادةي بةسةرچوني دواي كورت زؤر بةماوةيةكي پةإةكةي ئةو دياريكراوا، ياخود
ئةكرآ، كاري پآ كوردستان و عَيراق لة ئةوةي ئَيستا بكرآ. تةواو دائةنرآ، پَيي بؤي لةيةكةمجارا ئةو پارةيةي ئةبآ -
ئةدؤإَينَي. سةركةوتن لة سيفةتةكاني يةكَيك زياد كرا، بؤ پارةكةي ئةسَليي بإي ي ٪٧ رَيژةي لة زياتر ئةگةر پرؤژةيةك
بگرآ. بةرگة زياتر ئةكرآ، لةوة دياري پرؤژةكة بؤ ئابوريدا جةدواي كاتي لة تةمةنةي ئةو بآ و بةرز كواليتي ئةبآ -

جَيبةجي دةسةآلتياندا تةواوي ئيدارةكة، لةماوةي هةردوو پرؤژةكاني تَيكإاي مةرجة لةسةر چوار ئةو بَيتو ئَيستا، ئةگةر
وناستراتيجي «سترياتيجي» بايةخدار، بايةخو لةودةيانهةزارپرؤژةيةيحكومةتيهةرَيم، بةگةورةوبچوك، كةم بكةين،

سةركةوتو نابينينةوة. دةستَيك، پرؤژةي پةنجةكاني ژمارةي  بةقةدةر پةإي كوردستاندا، ئةو بؤ لةم پةإ يانةوة،
سةركوتوو  ستراتيجيي پرؤژةيةكي چةند خؤيدا تةمةني ساأل ١٨ ماوةي لة نةيتواني بآ سياسي، و ئةقَلَيكي دةسةآلتَيك
دروست ئةولةويةتي بآ گرانبةهاو وةهمي، فاشيل و پرؤژةي هةزار بةآلم دةيان بكا، خؤي وآلتةكةي و گةل پَيشكةشي
كوردستان بةسةر خةَلكي منةتة ئةم هةمو وا ئةنازآ دابَي، بة چييا بةفيإؤ ساماني گشتي لة دؤالري ملياردها و كردبآ

ئةكا؟ دا
دةسةآلتداران  رويبداية، دا ديمؤكراتي وآلتَيكي لة ئةوة يةكي ملَيونا لة رويداوة، كوردستان لة رابردودا ساَلي لة١٨ ئةوةي

دادگا. ئةدران بة گشتي ساماني تؤمةتي بةفيإؤداني بة
ئةداي لة ئةگةر دةسةآلتداران سياسي ئةداي ئةوا ئابورييةوة، روي لة بوبآ هةرَيم دةسةآلتداراني بةهرةي ئةوة ئةگةر
لة دةنگدةر هةَلبژاردندا دوا لة بكا، تةزوير نةيتواني دةسةآلت شوَينةي لةو بؤية نةبوة. نةبوبَي، باشتر تر فاشيل ئابورييان

دا. سزاي دةنگدانةوة سندوقي رَيگةي
خؤيان ئةگةر بآ، يان هةرچييةك نيشتماني و ئةتني ئينتيماي و ئايدَيولوجيا ئايدياو دةنگ و و رةنگ دةسةآلتداران،
و خراپي ئابوري ئةداي و گةندةَلي لةسةر و، باش پاداشت كارو ئةداي لةسةر دةنگدانةوة سندوقي رَيگةي رانةهَينن لة

بكا. يان نةفرةت ئافةرؤزو خةَلك ساتَيكدا چركة لة نةبن، چاوةإَي نابَي بدرَين، سزا سياسي
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