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دةبَيت؟ ضي داهاتوو حكومةتى ئةركى

ل٢

دةنطدانى كارتى
رادةطيرَيت كةركوك

ئارام جةمال

بؤ كةركوك هاوآلتييانى دةنطدانى كارتى
رادةطيرَيتء عَيراق ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
كــؤبــوونــةوةيــةكــى ــارى ــري بــةثــةلــة ب
ئةنجومةنى لة ياسايى  ليذنةى  نَيوان
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى نوَينةرانء

دةدرَيت. عَيراق، لة هةَلبذاردنةكان
لةسةر كورد ثةرلةمانتارى  شوانى  خاليد
ليذنةى ئةندامى ء  هاوثةيمانى  ليستى
ئاطادار راطةياند، رؤذنامةى  بة ياسايى
ياسايى ليذنةى ئةمإؤ كراوينةتةوة
كؤبوونةوةيةك كؤمسيؤن ثةرلةمانء
كَيشةى ضارةسةركردنى بؤ ئةنجامبدةين،

كةركوك. هاوآلتييانى دةنطدانى
كارتةكانى كةركوك راطرتنى دابةشكردنى
ديكةى شارةكانى سةرجةم لةكاتَيكداية
كة ثَيطةيشتووة، دةنطدانيان كارتى عَيراق
بكرَيت بةدابةشكرنى دةست ئةمإؤ بإيارة
دةنطدانى كارتى بةآلم هاوآلتيياندا، بةسةر

تةسليم «راطيراوةء كةركوك  هاوآلتييانى
ئؤفيسى كةركوك نةكراوة». بة

شوانى خاليد هؤكارةكةيةوة لةبارةى
طرفت توركمانةكان «عـــةرةبء ــى: وت
شَيوازَيكى دةيانةوَيت  دروستدةكةنء 
بداتء دةنط خةَلك بدؤزرَيتةوة ديكة
نةبةسترَيت، خؤراك كؤبوونى بة ثشت
ئامرازة تةنيا خؤراك «كؤبوونى لةكاتَيكدا

هةَلبذاردن». بؤ
داوادةكــــةن ــةكــان تــوركــمــانء عــةرةب
هةَلبذاردن بازنةى ضوار بكرَيتة كةركوك
توركمانء عــةرةبء كوردء بةسةر كة 
دابةشبكرَيتء ئاشورييةكاندا كلدو

بؤ   ٣٢) ثةيإةوبكرَيتء كؤتا سيستمى
توركمانء  بؤ  ٣٢ بؤعةرةب،   ٣٢ كورد،
جَيبةجَيبكرَيت)،  كلدوئاشووريى بؤ  ٤
جةالل ثَيشنيازى لةسةر ثَيشتر ئةمة كة
بوو عَيراق كؤمارى ســةرؤك تاَلةبانى
ئيدارةى بةإَيوةبردنى بؤ جَيبةجَيكرا، كة

شارةكة.

هةية بودجةى كةميي كَيشةى حكومةت هةولَير: ثارَيزطارى

ل٤

لةكيسضوو ساَلي دوو بودجةى هةرَيم

ل٩

هةولَير ئاذاوةكةى راستييةكانى
خةفةدةكرَيت

رؤذنامة

بؤ ثةالماردان بةسةر رؤذ (١٥)
سةربنكةكانىليستىطؤإانءكؤمةَلى
ئيسالميى يةكطرتووى  ئيسالميىء 
لة جطة تَيثةإيوة،  هةولَير شارى  لة
روونكردنةوةيةك بآلوكردنةوةى
اليةنة سزانةدراوةء كةسَيك هيض
كةمتةرخةميى بؤ ثةالماردراوةكانيش
كَيشةكةدا بةداوداضوونى لة حكومةت

دةيطةإَيننةوة.
مةكتةبى ئةندامى رؤستايى، زانا
ئيسالميى ــى ــةَل ــؤم ك سياسيى
«ئــةو ــد: ــان راطــةي ــةى ــام بــة رؤذن

لة ناوخؤ وةزارةتـــى بيانووةى
بيانوويةكى روونــكــردنــةوةكــةدا،
ناوخؤ وةزارةتى بةداخةوة ناإاستة،
دةســةآلتء بَي زؤر رووداوة لةم
دةستطيركردنى لة  كةمتةرخةمة
ناوخؤ وةزارةتى ئةطةر تاوانباراندا،
وةها ــةورةى ط ــارو دي كارَيكى لة 
بكاتء دةستطير تاوانباران نةتوانَيت
دةتوانَيت ضؤن ئيتر  بياندؤزَيتةوة، 
بدؤزَيتةوة تيرؤريستييانة طروثة ئةو
بارودؤخى تَيكدانى هؤى دةبنة كة

كوردستان».
ئةندامى بانيمارانى، عوسمان
ليستى طؤإان ليذنةى هةَلبذاردنةكانى

راطةياند: رؤذنامةى بة هةولَير، لة
وةزارةتى روونكردنةوةيةى «ئةو
سةرسوإمانى جَيطةى نــاوخــؤ
شــارى دانيشتووانى ســةرجــةم
كةسانة كة دةَلَين نازانين ئةو هةولَيرة
ليستى سةر كردووةتة هَيرشيان كَين
تاوةكو يةكطرتوو، طؤإانء كؤمةألء
بدةين، سزايان بكةينء دةستطيريان
كةسانة ئةو نةتوانَيت حكومةت ئةطةر
دةتوانَيت ضؤن ئيتر بدؤزَيتةوة،
بؤ ذيانيان بثارَيزَيتء هاوآلتييان

دابينبكات».

داية (٣) ل لة وردةكاريى
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هاوآلتى (٩٥) قةزايةكدا لة تةنيا
دةركراون جياواز بيروأاى لةسةر

تةالنى فاخير

مانطدا دوو  نزيكةى لةماوةى 
دوكان قةزاى سنوورى لة تةنيا
بيروإاى لةسةر هاوآلتى (٩٥)
دةركراون، كارةكانيان لة جياواز
حكومةتى لةكاتَيكداية ــةوة ئ
دةكات ئةوة  بانطةشةى هةرَيم 
ــةى ــارةك ك ــة ل كــةســَيــك هيض 

دةرنةكراوة.
تا (٢٠٠٩/٥/٣١) رؤذى لة
تةواوى لة (٢٠٠٩/٨/٩) رؤذى
بةهؤى دوكان  قةزاى  سنوورى 
اليةنطرييان جياوازو بيروإاي

هاوآلتى (٩٥) طؤإان، ليستى  بؤ
ئاسايشء ثؤليسء هَيزةكانى لة
خانةنشين ــةو ــةرط ــم ــش ــَي ث
مــووضــةكــةيــان ـــــراونء دةرك

بإدراوة.
لَيثرسراوى دوكانى، محةمةد
ئةو ناونووسكردنى ليذنةى
بــيــروإاي كــةســانــةى لــةســةر
ليستى بؤ اليةنطرييان جياوازء
دوكان قةزاى سنوورى لة طؤإان
راطةياند: رؤذنامةى بة دةركراون،
فؤإمانةى ئةو ذمارةى «بةثَيى
ضةند لةماوةى ئَيمةوة لةاليةن
ثإكراونةتةوة، رابردوودا  رؤذى

بيروإاى بةهؤى هاوآلتي (٩٥)
ليستى بؤ اليةنطرييان جياوازء
بة سةر كة ــراون، دةرك طــؤإان 
ئاسايشء ثؤليسء هَيزةكانى
خانةنشيننء ثــَيــشــمــةرطــةو
وتيشى: بإدراوة، مووضةكانيان
لة رَيذةية ئةم  «بةردةواميش 

زيادبوونداية».
دةركردنى نانبإينء دياردةى
مووضةخؤران فةرمانبةرانء
لةدواى جياواز بيروإاى لةسةر
وةك طؤإان ليستى دةركةوتنى
ليستى لــة ــاواز جــي ليستَيكى

سةريهةَلداوة. دةسةآلت،

سزاكة دةكات داواى توندكردنى

تيرؤركردنى هةوَلي تؤمةتبارى دوو

حوكمدران لظين سةرنووسةرى
قادر هةستيار

تيرؤركردنى هةوَلى تؤمةتبارانى لة دووان
بة لظين طؤظارى سةرنووسةرى ميرة ئةحمةد
يةكَيكيشيان حوكمدرانء زيندانى ساأل شةش
لة داوا ميرةش ئةحمةد  دةكرَيتء  ئــازاد
توندتر سزاكان دةكات ثَيداضوونةوة دادطاى

بكرَين.
سةبارةتبة دانيشتنىخؤيدا دوَينآءلةدوا
سةرنووسةرى تيرؤركردنى هةوَلى دؤسيةى
سلَيمانى تاوانةكان لة لظين، دادطاى طؤظارى
دووان بةسةر زيندانيي ساأل حوكمى شةش
ئةحمةد تيرؤركردنى هةوَلى تؤمةتبارانى لة

سَييةميشى تؤمةتبارى سةثاند، ميرةدا
بإيارةى بــةو ميرة ئةحمةد ــرد، ــازادك ئ
حوكمةكةيان دةكات داوا ناإازييةو دادطا
رؤذنامةى بة لةوبارةيةشةوة توندتربكةنء
كة دةريخست دادطاييكردنة «ئةو راطةياند:
دؤسيةى لة كةمئةزموونة سلَيمانى دادطاى
بنةبإكردنى ياساي بة دةبواية تيرؤرداو
كة بداية تؤمةتبارانةى ئةو حوكمى تيرؤر
نيية، تَيدا  كةمترى زيندانيى ساأل  (١٥) لة
ناشكرَيت عَيراقىء سزادانى ياساى بة نةك
بَيت تيرؤريستى تؤإَيكى ئةندامى كةسَيك

ئازادبكرَيت».
حوكمة  بةو كة بةوةشدا  ئاماذةى  ميرة  

رؤذنامةنووسانء ثشتيوانيى بة نييةو رازى
دادطاىثَيداضوونةوة لة داوا كةسانىرؤشنبير
هةَلوةشَينَيتةوةو حوكمة  ئةو كة دةكــات

بكرَيت. توندتر سزاكةيان

لةماوةى دوو سالَدا
كيميايى ضةكى بريندارى (١٠)

طيانيانلةدةستداوة
ئارام نةجيم

هاوآلتييةكى طيانلةدةستدانى بة
كة كيميايى ضةكى بةركةوتووى  ديكةى
هةينى رؤذي لة مابووةوة، بَيضارةسةر
شةهيدبووانى ذمـــارةى ــــردوودا، راب
ساَلي دوو لة كيميايى  ضةكى  بريندارى

كةس. (١٠) طةيشتة رابردوودا
لة ساأل (٢١) دواي عةزيز حةمة سؤيبة
ضاوةإوانيحكومةتيهةرَيميكوردستانء
لة ضارةسةركردني بؤ هاوار ضةندينجار
بةهؤي ناوخؤييةكاندا، فةزاييء كةناَلة
بآ هةيني رؤذي برينةكةيةوة، سةختيي

بريندار دةيةمين وةك ضارةسةركردن
بوو. شةهيد رابردوودا ساَلى لةدوو

ســةرؤكــي ــادر، ــق ــدول لــوقــمــان عــةب
هةَلةبجة كيمياباراني قوربانياني كؤمةَلةي
دواي «شةرمة راطةياند: رؤذنامةي بة
ضةكي برينداراني حوكمإاني،  ساأل (٢١)
شةهيد ضارةسةر دةمَيننةوةء بآ كيميايي
سةيردةكات، هةرَيميش حكومةتي دةبنء
لة ثةلةبكرَيت كة دةكــةم داوا بؤية
ضةكي بةركةوتوواني ضارةسةركردني
ساَلي (٢) «لةماوةي وتيشي: كيميايي».
كة بريندارة دةيةمين ئةوة ــردوودا راب

دةبَيت». شةهيد

ل٨

رؤذنامة فؤتؤ: دةكةن  نوَييةكان ضاوةإَيى ثةرلةمانتارة كورسيةكان
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نووسراوة وتارَيك يةكةمدا الثةإةى لة
هةَلكردنء ثَيكةوة «قؤناغى ناوى لةذَير
لَيرةدا ثرسيارةكة كاركردن»، ثَيكةوة
ناشرينكردنى بة  دةكرَيت ئايا  ئةمةية،
كاراكتةرةكانى بــةرامــبــةرء اليةنى 

هةَلبكرَيت؟. ثَيكةوة ئؤثؤزسيؤن
دةسةآلتى باشة ثَيى كةريمى، عةلى
ئـــةوةى ــرى ــةب ل ســيــاســى كــــوردى
بابَيت بكات، ناشرين ديكة اليةنةكانى
مافَيكى ئــةوة  كة بكات، جــوان خــؤى 
كارَيك بكةن «با وتيشي: رةواى خؤيةتى،

لة دةزانن كة خؤيان كارمةندانةى ئةو كة
اليانبةن، با نين، بةرثرسيارَيتيدا ئاست
لَيثرسينةوةيان با دادطــا،  بياندةنة با 
خؤيان هةم بةمشَيوةية بكةن، لةطةَلدا
طلةيى رةخنةو هــةم دةكــةنء جــوان 
كاتة ئةو كةمدةبَيتةوةو ئؤثؤزسيؤنيش

دةستثَيدةكات». هةَلكردن ثَيكةوة
ضاوةإَيى كوردستان خةَلكى لةئَيستادا
لة بةشدارن ليستانةى ئةو كة ئةوةية
بةهةشتيان مذدةى ثَيشتر ثةرلةمانداء
سةرو بةرنة بةَلَينانة ئةو دةدا، بةخةَلك
كةريميش عةلى  ـــإواى  ب بــة 
كة نيية بةوة ثَيويستى خةَلك
بةَلكو رابردوو، بؤ بطةإَيينةوة
ببإينء ئايندة لة ضاو دةبَيت

دابنرَيت. ئايندة بؤ بةرنامة
د.دلَير لــةوبــارةيــةوة هــةر 
كة دةبــيــنــَيــت واى ئــةحــمــةد 
ثةرلةمانى ــو وةك ثَيويستة
سةرجةم ديموكراسى  وآلتانى 
دةضنة ــة ك ــةى ــان ــةن الي ئــةو 
هةموو سةرةإاى ثةرلةمانةوة
لــةســةر جــيــاوازيــيــةكــانــيــان
ياسايى دةستووريىء بنةماى
بَيت ئؤثؤزسيؤن جا كاربكةن،
روونيشيكردةوة دةسةآلت، يان
اليةنةكان سةرجةم «دةبــَيــت
كة هةبَيت،  ئامانجيان يــةك 
وآلت خزمةتكردنى ئةويش
شتَيكدا هةموو لة دةكرَيت بَيتء
بإيارة لة با بةآلم جياوازبن، 
نيشتمانييةكاندا نةتةوةيىء
لة دووركةوينةوة با هاوإابن،
سوككردنى تةشهيرثَيكردنء

بةرامبةرةكانمان». كةسايةتى

بـةرامـــــــبةر دةبَيت؟ كـةسانى ناشرينكردنى بة ثَيكةوة هةلَكردن

بةشارةتى سامان

بؤ هَيرشكردن بةسةر رؤذ (١٥)
كؤمةَلى طؤإانء ليستى بارةطاكانى سةر
ئيسالميى يةكطرتووى ئيسالميىء
لة جطة تَيثةإيوة،  هةولَير شــارى  لة 
روونــكــردنــةوةيــةك ــةوةى ــردن ــآلوك ب
اليةنة ســـزانـــةدراوةء كةسَيك هيض 
بؤ مةسةلةية ئةو ثةالماردراوةكانيش
بةداوداضوونى لة حكومةت كةمتةرخةمى

دةطةإَيننةوة. كَيشةكةدا
ليذنةى ــةكــى ــةوةي ــردن ــك روون ــة  ل
دواى هاتووة، رووداوةكةدا لة لَيكؤَلينةوة
(٧/٢٧) سةرلةبةيانى دةستبةكاربوونمان
سياسى مةكتةبى بارةطاى سةردانى
يةكَيك كة كرد، ئيسالميمان يةكطرتووى 
بةسةردا تةقةى شوَينانةى لةو بوو
ثَيداين بةَلَينيان طفتوطؤ دواى كرابوو
بكةن هاوكاريمان شَيوةيةك هةموو بة
كة كةسانةى ئةو دةستنيشانكردنى بؤ
ناياساييةدا كارة لةو كة لةسةرة، طومانيان
ئَيستا تاوةكو بةآلم كردووة، بةشدارييان
ثَيشكةش سةلمَينةريان مادى بةَلطةيةكى

نةكردووة.
ئةو لَيكؤَلينةوة، ليذنةى هةروةها
بَي «عةفةوىء كارَيكى بة رووداوةى
دةكةن بةوة ئاماذة دةزانــنء بةرنامة» 
ئةنجامة راطةياندنى ئةنجامى ــة «ل
خةَلكانَيكى هةَلبذاردن سةرةتاييةكانى
كوضةو ســةرجــةم لــة طــَيــرةشــَيــوَيــن 

كردووة». تةقةى خؤشييان كؤآلنةكاندا
روونكردنةوةكةى ثَيضةوانةى بة بةآلم
رؤستايى زانا ناوخؤ، وةزارةتى ليذنةى

كؤمةَلى سياسيى مةكتةبى  ئةندامى
راطةياند: رؤذنامةى بة ئيسالميى،
ناوخؤ ــى وةزارةت بيانووةى «ئةو
بةداخةوة ناإاستة، بيانوويةكى
زؤر رووداوة لةم ناوخؤ وةزارةتى
لة كةمتةرخةمة  دةســـةآلتء بــَي
ئةطةر تاوانباراندا، دةستطيركردنى
ديارو كارَيكى لة  ناوخؤ  وةزارةتى
تاوانباران نةتوانَيت وةهادا طةورةى
بياندؤزَيتةوة، دةستطيربكاتء
طروثة ئةو دةتوانَيت ضؤن ئيتر
كة بــدؤزَيــتــةوة تيرؤريستييانة
بارودؤخى تَيكدانى  هؤى  دةبنة

كوردستان».
ئةندامى بانيمارانى، عوسمان
ليستى هةَلبذاردنةكانى  ليذنةى 

راطةياند: بة رؤذنامةى هةولَير لة طؤإان
ناوخؤ وةزارةتى روونكردنةوةيةى «ئةو
سةرجةم ســةرســووإمــانــى جَيطةى 
دةَلَين كة هةولَيرة،  شارى دانيشتووانى 
كردووةتة هَيرشيان كةسانةى ئةو نازانين
كؤمةألء طؤإانء ليستى بارةطاى سةر
دةستطيريان تاوةكو كَين يةكطرتوو
حكومةت «ئةطةر بدةين، سزايان بكةينء
ئيتر بدؤزَيتةوة كةسانة ئةو نةتوانَيت
بثارَيزَيتء هاوآلتييان دةتوانَيت ضؤن

دابينبكات؟». بؤ ذيانيان
لــيــذنــةى ـــةوةى ـــردن ـــك لــة روون
دواى كراوة ئةوة بؤ ئاماذة لَيكؤَلينةوةدا،
دةستطيركردنء لَيكؤَلينةوةء رؤذ (١٠)
بة ضةندين كةسء طومانلَيكراو بانطكردنى
لةاليةن فيلميةى وَينة لةو وةرطرتن سوود
دةستمان بة طيرابوو، يةكطرتوو برايانى
تَييدا كةسَيك هيض نةتوانرا ــةوت ك

طومانلَيكراوانةى لةو دةستنيشانبكرَيت
رووداوةدا. لةم هةبووبَيت دةستيان طواية
وةزارةتى ثاساوانةى بةو سةبارةت
ــةم «ئ ـــت: ـــَي دةَل ــى، ــاي ــت ــؤ رؤس ــاوخ ن
كةسانة ئةو كاتَيكداية لة ثاساوهَينانةوةية
ئاسايشء ئؤتؤمبيلةكانى ــةردةم ب لة 
بةسةر تةقةيان  فرياكةوتن ثؤليسي 
كارمةندانةى ئةو دةكــرد، بارةطاكاندا
راوةستابوون، لةطةَلياندا  ناخؤ  وةزارةتى
زانيارييان خؤيان كارمةندةكانى ئةطةر
نةيانناسنةوة، نةبَيتء كةسانة ئةو لةسةر
كةسانةيان ئةو دةتوانين ضؤن ئَيمة ئةى

بيانناسينةوة». بكةينء دةستنيشان بؤ
مةكتةبى ئةندامَيكى وةك رؤستايى زانا
ئةو بؤ ئاماذةى ئيسالمى كؤمةَلى سياسى
لةاليةن كة دةكات تيرؤريستييانة باندة
دةكرَيتء دةستطير ناوخؤوة وةزارةتى
نيشانى تةلةفزيؤنء سةر دةهَينرَينة

دةتوانن ئةوان كة دةدةن، خةَلكى
بكةن، ئاشكرا وةها طةورةى باندى
طةورةى وا رووداوَيكي بؤ بةآلم
بةرضاوى بة (٧/٢٦) شةوى وةك
هةرَيمء حكومةتى ناخؤى هَيزةكانى
كَى دةستطير نازانين خةَلكةوة دةَلَين
ضونكة بدةين،  كَي سزاى بكةينء 
كةس لةسةر بةَلطةيةكمان هيض
زانيارييان دةكةن ئَيمة لة داوا نيية،

بدةينَى.
عوسمانبانيمارانىئاماذةىبةوة
لة ثؤليس ئاسايشء هَيزةكانى كرد،
رؤذانة ضةندان هةرَيمى كوردستان
ئاشكراء تيرؤرستى نهَينى طروثى
ناتوانن ئَيستا ئايا دةكةن، دةستطير
وتيشي: دةستطيربكةن؟ كةسانة ئةم
ئةوةى بؤ ثاساون هةمووى «ئةمانة
كاديرةكانى دَلــى نةيةوَيت ــةآلت دةس
ئةطةر ئةطينا بتؤرَينَيت، خؤى لة حيزب
كةسانةيان ئارةزووى سزادانى ئةو ئةوان
هَيرشيان كة شةوةى  ئةو هةر  هةبوواية
دةسطيريان ئَيمة بارةطاكانى سةر كردة

دةكردن».
ــاد ــوئ د.ف  (٢٠٠٩/٧/٢٦) ـــةوى ش
سةرؤكايةتى ديوانى سةرؤكى حسَين،
دةنطةكانى بــةرايــى ئةنجامى  هــةرَيــم
هةرَيمى سةرؤكى كوردستانىء ليستى
هةوادارانى دواتر راطةياند، كوردستانى
ثارَيزطاى سنووري لة كوردستانى ليستى
شةقامةكانء دةستيان سةر هةولَير، رذانة
بارةطاكانى ثةالماردانى تةقةكردنء بة كرد
رؤذنامةء نووسينطةى طؤإانء ليستى
يةكطرتووى سياسى مةكتةبى ،KNN
كؤمةَلى ئةميرى  مةكتةبى ئيسالمىء 

بةهؤى هةر هةولَير،  شارى لة  ئيسالمى
هاوآلتى (٢٠) لة زياتر تةقانةوة ئةم
قوربانى بووة برينداربوونء هاوآلتيةكيش

كوردستانى. ليستى هةوادارانى طوللةى
بةَلَينةى لةو نيطةرانة رؤستايى زانا
ئيجرائات وتى كة حكومةت، سةرؤكى
بةسةر رؤذ (١٥) ئةوة بةآلم دةكةين،
نةمانبيستووة ثَيدةثةإَيت  رووداوةدا  ئةو
دةركةوت بةداخةوة درابَيت، سزا كةسَيك
كردنةكانيان، ئيجرائات لة نين جدى
ئةم ثشت لة حيزبى كةسانَيكى ديــارة
ناوخؤش وةزارةتــى بؤية رووداوةوةن

دةكات». ئيجرائات شَيوةية بةم
روونكردنةوةى بانيمارانى هةروةك
ليذنةىلَيكؤَلينةوة لةسةررووداوىشةوى
شاردنةوةى «خةفةكردنء بة (٧/٢٦)
نايانةوَيت دةَلَيت:  دةزانَيتء راستييةكان» 
بكةن، كَيشةية ئةو لةسةر ئيجرائاتَيك هيض
حكومةتء سةرؤكى  دةبَيت  ئةمةش  بؤ

هةبَيت». هةَلوَيستيان هةرَيم سةرؤكى
لة لَيكؤَلينةوة ليذنةى روونكردنةوةى
رؤذ (١٥) كاتَيكداية لة ناخؤ وةزارةتــى
بارزانى نَيضيرظان بةَلَينةكةى  بةسةر
كوردستاندا هةرَيمى حكومةتى سةرؤكى
دروست كة بةَلَينيدا ليذنةيةك تَيدةثةإَيت،
رووداوةكــةو لة لَيكؤَلينةوةكة بؤ بكات
هةستاون كة بدات  سزا كةسانةش  ئةو
ليستى بارةطاكانى سةر  هَيرشكردنة بة
يةكطرتووء سياسى مةكتةبى طــؤإانء
ئيسالمى، كؤمةَلى ئةميرى بــارةطــاى
سةرؤكى بارزانى  مةسعود دواتريش 
ناوخؤى ـــرى وةزي لــة داواى  هــةرَيــم
سةرثَيضيكةران كرد  هةرَيم  حكومةتى

سزايان بدات. دةسطير بكاتء

خةفةدةكات هةولَير ئاذاوةكةى راستييةكانى حكومةت

سزانةدراوة هةولَير ئاذاوةطَيأييةكةى لةسةر كةسَيك هيض تائَيستا

اليةنةكان «دةبَيتسةرجةم

هةبَيت، ئامانجيان يةك

ئةويشخزمةتكردنى كة

دةكرَيتلة بَيتء وآلت

جياوازبن، شتَيكدا هةموو

نةتةوةيىء بإيارة لة با بةآلم

هاوإابن، نيشتمانييةكاندا

لة دووركةوينةوة با

سوككردنى تةشهيرثَيكردنء

بةرامبةرةكانمان» كةسايةتى

يوسف بةهادين

بَيتاوانيي بإياري سلَيماني دادطاي
بةإَيوةبةري حةسةن،  سةركةوت  ليوا
دةركرد، سلَيماني ئاسايشي ثَيشووي
(١٤)ي مادةي تؤمةتي بة ئةوةي دواي
دادطاوة لةاليةن مادةهؤشبةرةكان
بؤدةركرابوو، دةستطيركردني فةرماني
هةواَلي بآلوكردنةوةي لةبةرامبةر
لةاليةن دةستطيركردنةكةشي
طةلي كوردساتء نوآء  كوردستاني
دادوةر، فةرماني بةبآ  كوردستانةوة
لةسةر ياسايي سةركةوت سكاآلي ليوا

تؤماردةكات. ميديايانة ئةو
وةرطرتني بؤ سةركةوت ليوا دوَينآ
سةبارةت دادطاوة، لةاليةن ئيفادةي 
كرابوو، ئاإاستةي تؤمةتةي بةو
لَيكؤَلينةوةي دادوةري بةردةم ضووة
ئيفادةكةيء وةرطرتني دواي سلَيمانيء
لةسةر ثَيويست بةَلطةي ثَيشكةشكردني
نةبووني ثاَليء درابوونة تؤمةتانةي ئةو
دادوةر تؤمةتةكان، سةلماندني بؤ بةَلطة
دةركردء ئازادكردني بَيتاوانيء بإياري

دابخات. كَيشةكة بإياريدا
حةسةن، سةركةوت لةمبارةيةوة
ئاسايشي ثَيشووي بةإَيوةبةري
راطةياند: رؤذنامةي بة سلَيماني
ئاطاداري دةمناسنء كة «ئةوانةي
لةسةرةتاوة هةر  بارودؤخةكةن 
هةَلبةستراوةو تؤمةتة ئةم كة دةيانزاني

منة». كةسَيتيي ناوزإاندني بؤ
لة هةواَلةكةش بآلوبوونةوةي لةطةأل
ميدياكانييةكَيتيدا، لةروونكردنةوةيةكدا
ئاسايشي ثَيشووي بةإَيوةبةري

دةضَيتة كة  ئاشكرايكردبوو، سلَيماني 
راستييةكان ئاشكرابَيت، دادطا تا بةردةم
«دوَينآ وت: رؤذنامةي بة لةوبارةيةوة
دادطاو ضوومة خؤم بةَلَينةكةي  لةسةر
بةبةَلطةوة بةرطريم لةبةردةم دادوةردا
طةيشتة دادطا ئةوةش دواي كرد، لةخؤم
ئازادكردنمي بإياري كَيشةكةء راستيي
منيش كردارةي ئةم دةركرد،
كةسايةتيء لة بةرطرييةكة جطةلةوةي
ئةوةي بؤ هةوَلَيكيشة خؤم، رابردووي
مةسةلةكة راستي  لة طشتيش راي
كردةوة ئةو رووي راستي  ئاطاداربَيتء
هةرَيمة ئةم تاكَيكي  هةموو بؤ قَيزةونانة

ئاشكرابَيت».
بآلوكردنةوةي دةربارةي
راطةياندني لةاليةن هةواَلةكةش 
ئاطاداركردنةوةي ثَيش  يةكَيتييةوة
ئيفادةيةوة وةرطرتني دادطاو لةاليةن
سكاآل دادطا لة كة «بإيارمداوة وتي:
(رؤذنامةي راطةياندني كةناَلةكاني دذي
كوردساتء كةناَلي نوآ، كوردستاني 
تؤماربكةم، كوردستان) طةلي كةناَلي
ئاطاداري دادطا  ئةوةي  بةبآ  ضونكة
هةواَلةبَيت، ئةو  بآلوكردنةوةي 
رؤذَيك ضةند سياسي بةمةبةستي
هةواَلةيان ئةو من ناوزإاندني بؤ

بآلودةكردةوة».
راوَيذكاري ئَيستا كة سةركةوت ليوا
وتيشي: ناوخؤية، وةزارةتي ئةمنيي
«وةزيري ناوخؤكارَيكيياسايي كردووة
دةربإيوة دادطا بؤ  رةزامةندي  بةوةي
بةآلم ئامادةبم،  دادطا لةبةردةم من  كة
لةميدياكاندا شَيوةية بةو نةدةبوو
هةيبةتي بؤ ئةوة ضونكة بآلوبكرَيتةوة،
لةهةمانكاتدا خراثةء وةزارةت

ليذنةي ناوخؤشةوة  وةزيرى لةاليةن 
لَيكؤَلينةوة بؤ دانةنراوة لَيكؤَلينةوة
دواتر بزانَيتء راستييةكة  لةوةي

دةربكات». بإيارةكة
كورد دةسةآلتداراني  لة داواشي
ثلةي لة ثَيشتر كة كةسانةي  ئةو كرد،
هةرَيمةيان ئةم خزمةتي ئيداريدابوونء
جَيبةجَيكردني بةهؤي كردووة،
توشي حيزبةوة حكومةتء بإيارةكاني
ئةوةي بةهؤي ئَيستا كَيشةهاتوون،
تؤمةتيان هةية جياوازيان بيروإاي
بةمةبةستي كةسايةتييان  نةخةنةثاألء 
بةوتةي ضونكة نةكةن، لةكةدار سياسي
رابردوو هةموومان «ئةو كَيشانةي ئةو:
كةسَيك، تةنيا نةك  بةرثرسين  لَيي
تؤمةتانةش ئةوجؤرة هةَلبةستني 

نةشياون». نامرؤظانةء كارَيكي
ئةو سوثاسى  سةركةوت ليوا 
ماوةيةى لةو كة كرد كةسانةيشى
بةردوام خؤلقَينراوة بؤ كَيشةيةى ئةو

بوون. هاوسؤزى ثشتيوانء
ئةوةي دواي ئةمساأل يةكي  مانطي 
هةولَيرةوة بةنديخانةي  لة تؤمةتبارَيك 
ئيفادةي دةكرَيت، سلَيماني رةوانةي
ثَيشووي بةإَيوةبةري كة ئةوةيداوة
ديكةي ئةفسةري ضوار ئاسايشء
دادطا كردووة، ترياكيان كاري ئاسايش،
لةطةأل لَيكؤَلينةوةي كةمدا لةماوةيةكي
كردووةو ديكةدا ئةفةسةرانةي  ئةو
دةركردوون، بؤ ئازادكردني بإياري
كوردستاني رؤذنامةي لةإَيي دواتر
ليوا دةستطيركردني هةواَلي نوَيوة
دوَينَيش بآلوكرايةوةو سةركةوت
سةركةوتي ليوا بَيتاوانيي بإياري دادطا

دةركرد.

تؤماردةكات طةليكوردستان كوردساتء كوردستانينوآء لةسةر سكاآل

بيَتاوانيي بأياري  دادطا
دةركرد حةسةني سةركةوت ليوا
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عةبدوإلةحمان شارا

يةكَيتىء ميدياكانى  لة  ــة رؤذان
كةسانى سةر  دةكرَيتة هَيرش ثارتيدا 
بةتايبةت ليستى بة ئؤثؤزسيؤنء سةر
ناشرينكردنيان بؤ هــةوأل ــؤإانء ط
حاَلةتى لة  كة بةشَيوةيةك دةدرَيت، 
ئةو بــؤ بــةَلــطــةدا دةستنةكةوتنى 
قسةو بوختانء بؤ ثةنا مةبةستة
ضاودَيرانى بة بإواى دةبةن، قسةَلؤك
يةكَيتىء ياساناسانيش سياسىء
ئةو فَيرى ناوخؤوة شةإى لة ثارتى
بؤيان زةحمةتة ــوونء  ب ديــاردةيــة 

تةركبكرَيت.

دةسةآلت كارى بووةتة
ئؤثؤزسيؤن كةسانى ناشرينكردنى
رؤذنامةى (٤٩٤٥)ى ذمارة لة تةنيا
زمانحاَلى كة نــوَيــدا، كوردستانى
(٤) كوردستانة نيشتمانى يةكَيتى
كاراكتةرةكانى بة تةشهيرئامَيز بابةتى
طــؤإان ليستى ــةو  وش كؤمثانياى
بــةشــَيــوةيــةك ـــةوة، ـــراوةت ـــآلوك ب
بةوة هةست كة دةكةوَيت بةرضاو
هةموو لة رؤذنامةية ئةو دةكرَيت
خؤى رؤذنامةنووسييةكانى  كــارة 
بووةتة كارى دووركةوتووةتةوةو
كةسانةى ئةو ثةالماردانى ناوزإاندنء
ئَيستا يةكَيتيدابوونء لةناو ثَيشتر كة

ئؤثؤزسيؤنن.
ياساناس، نووسةرء كةريمى، عةلى
شةإى لة ثارتى «يةكَيتىء ثَييواية،
بوونء دياردةية ئةو فَيرى ناوخؤوة
شتَيكيان هيض لةوكاتةدا كة ئــةوان

ثيرؤزييةكانى ــةر ــب ــةرام ب
ئَيستاش نةهَيشتةوة يةكتر
لةسةر هةمانشَيوة  بة  هــةر
بؤ بةردةوامن  دياردةية ئةو 
كارةكتةرةكانى شكاندنى
«طروثء وتيشى: ئؤثؤزسيؤن»،
لةسةر كار كوردييةكان حيزبة
دةكةن بةرامبةر ناشرينكردنى
لةكاتَيكدا خؤيان، جوانبوونى بؤ
ديموكراسييةت بة بإواى ئةوةى
بةر بباتة ثةنا نابَيت هةبَيت
بؤ ــمــوكــراســى ــادي ن ـــارى  ك
هةر ديموكراسى، دةستكةوتى
بةالى خةَلك بيةوَيت اليةنَيكيش
دةبَيت ئةوا رابكَيشَيت، خؤيدا
بكات ئةخالقيان  ئةدةبء فَيرى
جنَيودانء تةشهيركردن». نةك

ســيــاســى ــــى ــــةآلت دةس
ثارتى) (يةكَيتىء كوردستان
ــارة ــةك ل ـــاس ب ــــــةردةوام ب
كةسةكانى خؤيانء باشةكانى
حاَلةتَيكيشدا لة دةكةن، خؤيان
بة ثَيشتر كــة ئــةوكــةســةى
لَييان هةَلياندةدا باَليدا شانء
بيروإاى يان دووركــةوتــةوة
طؤإان داواى هةبوو جياوازى

دةكةونة ئةوا دةكات، ضاكسازيى يان
هةركةس بةشَيوةيةك تانةلَيدانى بةر
فريشتةيةو بــَيــت خــؤيــان لــةطــةأل 

شةيتانة. نةبَيت لةطةَليان هةركةس
نةريتة كة ئةو كةريمى ثَييواية عةلى
لةسةر كة دةوةشَيتةوة دةسةآلتَيك لة
طؤشكراوةء فيشةك كوشتنء خوَينء
لةسةر كة ناوةشَيتةوة دةسةآلتَيك لة
بنيادنراوة، ديموكراسى بنةماكانى

بنةماكانى ــة ل ــك ــةكــَي «ي ضونكة 
رَيزطرتنة مرؤظء مافى ديموكراسى
لةكاتَيكدا تاك، تايبةتمةندييةكانى لة
بةإَيوةبردن ئةداى لة رةخنة دةكرَيت
يةكتر سياسى كارى  ثرؤطرامى  يان
شَيوةيةك بةهيض ــةآلم ب بطيرَيت،
تاك تايبةتمةندييةكانى لة باس ناكرَيت

بكرَيت».
بةدرَيذايى ــوردى ك دةســةآلتــى

جياوازى رابــردوو ساَلى  (١٨)
لةدواهةمين نــةبــووةو قبووأل
دةركردنء كةوتة كاردانةوةشيدا
كة كةسانةى ــةو ئ نانبإينى
هةيةو جــيــاوازيــان ــيــروإاى ب
يةكَيتىء ليستةكةى بة دةنطيان
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى بؤ ثارتى
ئةمة نـــــةداوة، ــان ــت ــوردس ك
ميشَيل بةوتةى كة لةكاتَيكدا
«ئةطةر فةيلةسوف فــؤكــؤى
بيربكةينةوة يةك وةك هةموو

بيرناكةينةوة». كةواتة
كةريمى عةلى لةبةرئةوة
جوانبوون «مــةرجــى ــت: ــَي دةَل
ئةوةية كوردى دةسةآلتى الى
هةبَيتء بؤخؤى ئينتيمات كة
بيت، فرمانةكانى ملكةضى
دةبَيت قؤناغةدا لةم لةكاتَيكدا
بَيت ئةوة كوردى كارى دةسةآلتى
جياوازبوون بةرةو  كؤمةَلطة  كة
روويــةكــةوة، هةموو لة بــةرن 
ئاراستةية ئةو بةرةو  كؤمةَلطة
طوأل زمانى  بة رةخنة  كة بةرن 
اليةنةكاندا سةرجةم لةنَيوان
يةكتر جياوازييةكانى هةبَيتء

قبووَلبكرَيت.
بــوارى ضاودَيرَيكى  ــإواى  ب بة 
كةمبوونةوةى سياسةتيش راطةياندنء
ــارتــىء ث ــى يــةكــَيــتــىء ــطــران ــةن الي
كورسييةكانيان رَيذةى كةمبوونةوةى
(٧٨) بــؤ  كــورســيــيــةوة  (١٠٠) لــة
كورسى (٥٩) بؤ ــر دوات كورسيء 
بةرامبةرء قبووَلنةكردنى بةهؤى
تائَيستا كة سياسةتةية ئةوجؤرة

كردووة. ثةيإةويان

كؤلَيذى راطــرى ئةحمةد، د.دلَير
زانكؤى لة مرؤظايةتييةكان زانستة
سياسيى دةسةآلتى ثَييواية كة سلَيمانى،
كة هةآلنةى ئةو لةسةر بةردةوامة
لةبةرئةوةية هةر كردوويةتى، ثَيشتر
لةضاو كةمبووةتةوة جةماوةريان كة
ثةرلةمانداو ــردووى راب خولى دوو
كة ثارتى يةكَيتىء «باشترة دةَلَيت:
بضنةوةو رابردووياندا بةكارةكانى

ضارةسةرنةكةن». بةهةَلة هةَلة
لةسةر هةية تَيبينيى ــر ــَي د.دل
بةتايبةت دةســـةآلت  ميدياكانى
دةَلَيت: نوَيء كوردستانى رؤذنامةى
وتارء ضةندين  ذمارةيةكدا لة «تةنيا 
ئؤثؤزسيؤن ناو كةسانى لةسةر بابةت
ئةمة ثَيمواية كة بآلودةكرَيتةوة،
بة جةماوةر قةناعةت كة دةليلَيك نيية
دووربكةونةوة، اليةنة لةو كة بهَينَيت
لة جؤرَيكة ئةمة بةثَيضةوانةوة
بؤ هــةوايــةك ــةشء ك رةخساندنى 
لة ــاوةر ــةم ج دووركـــةوتـــنـــةوةى

خؤيان».
كةريمى، عةلى بإواى بة هاوكات
يةكَيتىء كة شكستةى  ئةو  ثَيويستة
بةدةستيانهَيناوة، قؤناغةدا  لةم ثارتى
كورسييةوة (٨٠) نزيكةى لة كة
بة كورسى، (٥٩) خاوةنى بوونةتة
بيكةنة وةريبطرنء ئيعتيبار نةزةرى

بةخؤداضوونةوة. وَيستطةيةكى

ضؤن دةبَيت؟ ثَيكةوة هةلَكردن
رؤذنامةى (٤٩٤٥)ى ذمارة لة هةر
كوردستانى نوَيدا كة تةشهير بةضةندين
بةتايبةت ئؤثؤزسيؤنء كةسايةتى
كراوة، طؤإان ليستى كارةكتةرانى

بـةرامـــــــبةر دةبَيت؟ كـةسانى ناشرينكردنى بة ثَيكةوة هةلَكردن

بيت» ملكةضى فرمانةكانى هةبَيتء بؤخؤى ئينتيمات كة ئةوةية كوردى دةسةآلتى الى جوانبوون «مةرجى

ئةوةى بإواى

هةبَيت ديموكراسييةت بة

كارى بةر بباتة ثةنا نابَيت

دةستكةوتى بؤ ناديموكراسى

ديموكراسى، هةر اليةنَيكيش

خؤيدا بةالى خةَلك بيةوَيت

فَيرى دةبَيت ئةوا رابكَيشَيت،

بكات ئةخالقيان ئةدةبء

تةشهيركردن جنَيودانء نةك

قادر هةستيار

لةدواى رؤذ (١٠) لةماوةى ثَيويستة
هةَلبذاردن، دةرئةنجامةكانى راطةياندنى
ثةرلةمانى نوَيى كوردستان يةكةم دانيشتنى
تازة سةرؤكى دةبَيت ئةنجامبداتء خؤى
(٧) لةماوةى هةرَيميش هةَلبذَيردراوى
لةبةردةمثةرلةمانداسوَيندىياسايى رؤذدا
خولى ياسايى ليذنةى ئةندامَيكى بخواتء
«بيرؤكةيةكى دةَلَيت: ثةرلةمانيش دووةمى
لةبةردةم هةرَيم سةرؤكى كة هةية بَيهَيز
سوَيند بةسةرضوودا مــاوة ثةرلةمانى 
سةرؤكى سوَيندخواردنى ئةطةر بخواتء
دةرضوونة دوابكةوَيت رؤذ (٧) لة هةرَيم

ياسا». لة

ثةرلةمان كؤدةبَيتةوة؟ كةى
ياساى ضوارةمى هةموارى بةثَيى
(٢٠٠٩/٣/٢٥)دا لة كة هةرَيم هةَلبذاردنى
ثةرلةمانى ـــى دووةم خولى ــةاليــةن ل
ثَيويستة ثةسةندكراوة، كوردستانةوة
راطةياندنى لــةدواى رؤذ  (١٠) لةماوةى
هــةَلــبــذاردنــى كؤتايى دةرئــةنــجــامــى
يةكةمكؤبوونةوةىثةرلةمانى ثةرلةمانةوة
ئةوةى دواى ئةويش ئةنجامبدرَيت،  نوآ
قةوارة لةاليةن كة تانةيةك هيض بةبآ
هةَلبذاردنةوة بةشداربووةكانى سياسيية
ثَيداضوونةوةى ــاى دادط بة ثَيشكةش
طةر بةآلم بكرَيت، كوردستان هةرَيمى
(٣) لةماوةى كة هةبوو لةوجؤرة داوايةكى
دةرئةنجامةكانى راطةياندنى لةدواى رؤذ
ــاى دادط بة ثَيشكةش هــةَلــبــذاردنــةوة
ناوبراو ــاى دادط بكرَيت، ثَيداضوونةوة
سكاآليانة لــةو رؤذدا  (١٠) لــةمــاوةى
ثةسةندكردنى لـــةدواى دةكؤَلَيتةوة،

دادطايةوة ئةو لةاليةن دةرئةنجامةكانيش
نوَيدا ثةرلةمانى لةبةردةم رؤذ (١٠) وادةى
دانيشتن. يةكةم ئةنجامدانى بؤ دةمَينَيتةوة

بإياردةرى  عةونى بةزاز،  لةوبارةيةوة
ثةرلةمانى دووةمى خولى ياسايى ليذنةى
راطةياند: ــامــةى رؤذن بة كوردستان،
دةرئةنجامةكانى ثةسةندكردنى «لةدواى
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى هةَلبذاردن،
رةسميى نووسراوَيكى بة هةَلبذاردنةكان
رةوانةى ثةرلةمان نوَيى ئةندامانى ناوى

دةكات». ثةرلةمان

مةرسومى   دانيشتنةكة
دةوَيت؟ سةرؤكايةتى

هةرَيم، سةرؤكايةتى ياساى بةثَيى
رؤذدا (١٠) لةماوةى هةرَيم سةرؤكى
بانطهَيشتكردنى فةرمانى مةرسومَيك بة
بؤ ــات دةك نــوآ ثةرلةمانى ئةندامانى
ثةرلةمانى دانيشتنى  يةكةم ئةنجامدانى 
ــةزاز، ب عةونى لةوبارةيةشةوة ــوآ، ن
(١٠) لةماوةى طةر كة بــةوةدا، ئاماذةى
دةرئةنجامةكانى راطةياندنى لةدواى رؤذدا
مةرسومَيك هةرَيم سةرؤكى هةَلبذاردنةوة
ثةرلةمان دانيشتنى يةكةم ئةنجامدانى بؤ
خؤى ثةرلةمان ئةوكاتة ــات، ــةك دةرن
بةآلم ئةنجامدةدات، يةكةم كؤبوونةوةى
مةرسومةكةى هةرَيم سةرؤكى ئةطةر
دياريدةكرَيتء دانيشتنةكة رؤذى دةركرد
لةو ئامادةبوون بؤ  نوَيش  ئةندامانى

ئاطاداردةكرَينةوة. دانيشتنةدا

دانيشتن يةكةم
بةإَيوةدةضَيت؟ ضؤن

ثةرلةمان ناوخؤى ثةيإةوى بةثَيى

يةكةمدانيشتنىثةرلةمانىنوَيىكوردستان
سةرلةبةيانىء (١٠)ى ســةعــات لــة 
ئةندامان زؤريــنــةى ئامادةبوونى بة 
بــةزاز، عةونى بــةإاى كة دةبةسترَيت، 
زؤرينةى ئامادةبوونة رَيذةى لةو مةبةست
ثةرلةمان ئةندام (٥٦) دةكاتة ئاساييةو 
ثةرلةمانةكةى ئةندام (١١١) كــؤى لة
نوَيى ئةندامى بةتةمةنترين كوردستان،
دانيشتنةى ئةو  ثةرلةمانيش سةرؤكايةتى
كة ديكةش ئةندامى دوو دةكاتء ثةرلةمان
وةك كةمترة تةمةنيان كاتييةكة سةرؤكة لة
سكرتَير، ثةرلةمانء سةرؤكى جَيطرى
بةإَيوةدةبةنء ثةرلةمان  دانيشتنى  يةكةم
سكرتَيرى جَيطرةكةىء سةرؤكء دواتر
دةخــؤنء ياسايى سوَيندى  ثةرلةمان
ثةرلةمان نوَيى ئةندامانى بةدواشياندا
بةو سةبارةت دةخؤن، ياسايى سوَيندى
ئةو ئامادةى كة  نوَييانةى ثةرلةمانتارة 
«ئةو وتى: بةزاز عةونى نابن، دانيشتنةش
يةكةمدا دانيشتنى لة نوَييانةى ثةرلةمانتارة

دواتردا دانيشتنَيكى لة ئامادةنةبوونء
دانيشتنةدا لةو ثَيويستة دةبــن، ئامادة

بخؤن». ياسايى سوَيندى
ثةرلةمانى يةكةمى دانيشتنى لة هةر
ثةرلةمانء خولةى ئةو سةرؤكى نوَيدا،
جَيطرةكةىء سكرتَيرىثةرلةمان، لةرَيطةى
سآ هةَلدةبذَيردرَينء نهَينييةوة دةنطدانى
دابيندةكرَيت، ثرؤسةية ئةو بؤ جيا سندوقى
سآ لةو يةكَيك بؤ دةنطى هةريةكةيان كة

دةدرَيت. تيا ثةرلةمانى نوَييةى ثؤستة

ياسايى   سوَيندخواردنى
هةرَيم سةرؤكى

يةكَيكلةو كَيشةياساييانةىكة ثَيدةضَيت
لةسةروبةندىدةستبةكاربوونىثةرلةمانى
هةَلبذَيردراوى تــازة سةرؤكى نــوآء
يةكةمى دانيشتنى كاتى رووبدات، هةرَيمدا
سةرؤكى سوَيندخواردنى ثةرلةمانء
ضوارةمى هةموارى لة بةوثَييةى هةرَيمة

كوردستاندا هةرَيمى هةَلبذاردنى ياساي
ئةنجامدانى بؤ دياريكراوة رؤذ (١٠) ماوةى
ياساى لــة بـــةآلم ــةم، ــةك ي دانيشتنى 
(٢٠٠٥/٦/٧) لة كة هةرَيمدا، سةرؤكايةتى
كوردستان ثةرلةمانى ــى دووةم خولى
سةرؤكى ثَيويستة كة هاتووة دةريكردووة،
(٧) لةماوةى هةرَيم هةَلبذَيردراوى تازة
دةرئةنجامى راطةياندنى ــةدواى ل رؤذ
لةبةردةم هةَلبذاردنةكانةوة كؤتايى

بخوات. ياسايى سوَيندى ثةرلةماندا
ياسايى ليذنةى ئةندامى رؤستايى، زانا
خولىدووةمىثةرلةمانىكوردستان،ثَييواية
بؤ دانيشتنى جياوازة وادة ئةو دوو بوونى
سوَيندخواردنى ثةرلةمانء يةكةمى
هةرَيم، هةَلبذَيردراوى تازة سةرؤكى
لة هةية ثةلةكردنةوة  بــةو ثةيوةندى
لةاليةن ثرؤذةياساكان ئاراستةكردنى
مةكتةبىسياسيىحيزبةكانءسةرؤكايةتى
لةاليةن ثةسةندكردنى  دواتريش هةرَيمء 
هةية «رايةكى بَيهَيز ثةرلةمانةوة، وتيشى:
ثةرلةمانى لةبةردةم هةرَيم سةرؤكى كة
ياسايى سوَيندى بةسةرضوودا  مــاوة
نوآ ثةرلةمانى دانيشتنى ئةطةر بخوات،
لة ئةطةر دواكةوتء رؤذ (٧) لة زياتر بؤ
نوَيدا ثةرلةمانى دانيشتنى دواكةوتنى بارى
زياتر بؤ هةرَيم سةرؤكى سوَيندخواردنى
لة دةرضوونة ئةمة دوابكةوَيت رؤذ (٧) لة
هةرَيمةوة سةرؤكايةتى لةاليةن كة ياسا،
نيية يةكةمجار ئةمةش  ئةنجامدةدرَيتء 

ثَيشَيلبكرَيت». كوردستان لة ياسا
بةوةشدا، ئــامــاذةى رؤستايى ــا  زان
رؤذدا (٧) لة كةمتر لةماوةى ئةطةر كة
ئةنجامدا، يةكةمى دانيشتنى نوآ ثةرلةمانى
سةرؤكى هةرَيم دواتردا لة دانيشتنى ئةوا
نوَيي ثةرلةماندا سوَيندى لةبةردةم خولى

دةخوات. ياسايى

ثةرلةمان دانيشتنى يةكةم هةرَيمء سةرؤكى سويَندخواردنى «وادةى
دةنيَتةوة» ياسايى كَيشةى



ضــــــــــات

رةسوأل، عةبدوَلآل سؤران
ثَيمباشة مامؤستا:

بكرَيت زياتر فشارَيكى
مادةى جَيبةجَيكردنى بؤ

تةنيا لةبةرئةوةى (١٤٠)
بة مادةية ئةم جَيبةجَيكردنى

كةركوك طةإانةوةى ضارةسةرى
ئةمجارة كوردستان، بةآلم سةر هةرَيمى بؤ دةزانم

ئةوةى بؤ زياترة فشارَيكى زؤر بة ثَيويستى
بكرَيت. جَيبةجَى مادةية ئةم قؤناغةكانى

ثارَيزةر: مةحمود، سةردار ساماأل
نوَينةرانى سةرجةم ثَيويستة

بةرنامة بة بةغدا لة كورد
بةردةوام طةورةو فشارَيكى

عَيراقى حكومةتى سةر بخةنة
سةرجةم جَيبةجَيكردنى بؤ

بيكةنة (١٤٠)ء مادةى بإطةكانى
كة ئَيستا، نةك وةكو ئةركى سةرشانيان سةرةكيترين
نةوتييةكانء طرَيبةستة بودجةو مةسةلةى بينيومانة

هةرَيمى حكومةتى كارى ئةولةويةتى لة ثَيشمةرطة
بةغدا. كوردستانة لة

كؤمةَلة) تةها (هيوا عومةر هيوا
طةر ثَيمواية دَيرين: ثَيشمةرطةى
عَيراقىء دةستوورى بة خؤمان

ببةستينةوةو (١٤٠)وة مادةى
قؤناغانةى ئةو هةنطاو بة هةنطاو

جَيبةجَى مادةيةدا لةم هةية كة
عةرةبة ناردنةوةى وةك بكرَيت

ئةنجامدانى طةإاندنةوةى ئاوارةكانء هاوردةكانء
بةَلطةنامةكانى بؤ طةإانةوة سةرذمَيريىء راثرسىء

شَيوةيةكى بة بتوانين دةكرَيت (١٩٥٧) ساَلى
ديموكراسييانة كةركوك بطةإَينينةوة.

ثَيشمةرطةى قادر، نادر عادل
سةردةمةدا دةبَيت دَيرين: لةم
بكرَيت، بؤ دبلؤماسى خةباتى

وآلتةكةمان ئةوةى لةبةر
اليةكى هيض داخراوة وآلتَيكى

لةسةر دةريا نيية، بؤية
خةباتى بة هةوَلبدةين دةبَيت

(١٤٠)ى مادةى توندوتيذيى لة دوور دبلؤماسىء
ساَليك هةرضةندة بكةين، جَيبةجَى دةستوورى

تَيثةإيوة. ماوةكةيدا بةسةر زياتريش

ئارام جةمال

طـــةورةكـــةى ــة ــي ــاري ــك ــؤإان ط
هةرَيمى هةَلبذاردنةكانى  ئةمجارةى 
ليستى مةيدانى هاتنة كوردستانء
كاراو ئؤثؤزسيؤنَيكى وةك طؤإان
بةرفراوان، جةماوةرَيكى خــاوةن
خؤيدا بـــةالى  ــاى ــي دن ســةرنــجــى 
كةركوكيش ــارى ش راكــَيــشــاوةو
لةسنوورى ئَيستا  (هــةرضــةنــدة 
بةآلم كوردستان)، هةرَيمى ئيدارةى
هةرَيمى لة كة هةرطؤإانكارييةك
طرنطي جَيطاى رووبدات كوردستان
كاريطةريى كــةركــوكــةو خةَلكى 
ثارَيزطاية ئةو لةسةر  راستةوخؤى
سةرةإاي طؤإينى دةبَيت، بةوثَييةى
رةطةزيى ثاكتاوى ديمؤطرافياو
بةعسى رذَيمى دةسةآلتى لةساآلنى
دانيشتووانى زؤرينةى رووخــاودا،

كوردن. شارة ئةم
كةركوك هاوآلتييانى ئَيستادا لة
لةخولى ئؤثؤزسيؤن دةركةوتنى
كوردستاندا ثةرلةمانى سَييةمى
ــدةكــةنء وةســف ــة دَلــخــؤشــكــةر ب
بؤ طؤإانكارييانة ئةو طواستنةوةى

دةزانن. ثَيويست بة شارةكةيان
٢٤ســاأل تةمةن بةكر، هةَلؤ
رؤذنامةى بة زانكؤ خوَيندكارى
دةسةآلتدارةكةى ثارتة  «دوو وت:
زؤرشتيان لةرابردوودا كوردستان
لةئاست ــةآلم ب ــووة، ب بــةدةســت
هاوآلتيياندا داواى  خــواســتء
هَيزي هاتنى بوونى  بؤية  نةبوون،
ثارتة دوو ئةو لةبةرامبةر ديكة
بؤئةوةى ثَيويستة، دةسةآلتدارةدا
كةموكوإييةكانى هةَلةو بة ئةوانيش
بةليستى بضنةوة». سةبارةت خؤياندا
«ليستى دةَلَيت  هةَلؤ، طؤإانيش 
بةشَيكى لةاليةن ضؤن وةك طؤإان
كوردستانةوة خةَلكى زؤرى
لةهةَلبذاردنةكانى ثَيشوازيكرا
ئاوهاش كوردستاندا،  هةرَيمى 
بةطةرمى ئَيمةيةو دَلخؤشيى جَيطاى
طؤإانكاريى لة ليستةو لةو ثَيشوازى

ــة هــةَلــبــذاردنــةكــانــى ــن ل ــةي دةك
ثارَيزطاى ئةنجوومةنى داهاتووى

عَيراقدا». ثةرلةمانى كةركوكء
٣٤ساأل تةمةن محةمةد، نازم
رةحيماوا طةإةكى  دانيشتووى 
لةثةرلةمانى طؤإان «ليستى دةَلَيت:
كوردستاندا هةرَيمى داهاتووى
شانة، لةسةر طـــةورةى  ئةركى
بنبإكردنى هةموويانةوة لةسةروو
كوردستان ئَيستا كة طةندةَليية
هةروةها دةناَلَينَيت، بةدةستييةوة
نــةهــَيــشــتــنــى مــةحــســوبــيــةتء

خزمخزمَينة».
نازم بةكةركوكيش سةبارةت
بة ثَيويستيان كةركوك خةَلكى وتى:
ئةوةش بكات، ثَيشةواييان اليةنَيكة
دةبينم، طؤإاندا لةليستى تةنيا
كةركوك كَيشةى جطةلةوةش
نــةبــووةتــةوةو يةكاليي هَيشتا
رؤذبــةإؤذ شــارةش ئةم خةَلكى
دةبن، زياتر مةينةتى دووضــارى
لةكةركوك «طؤإانكاريى بؤية
بةثَيويستتر شــوَيــن لةهةموو

بةطؤإانة». ئومَيدمان دةزانمء
٢٩ساأل تةمةن ئيبراهيم، فازأل
مامؤستايان، طةإةكى دانيشتووى
جياواز دةنطى جياوازو «ليستى
دياردةيةكى بة لةهةَلبذاردنةكاندا
ثَيشكةوتوو ــى ــان وآلت ــى جــوان
ليستى بوونى دةَلَيت: دةزانَيتء
ــيــش لــةهــةَلــبــذادنــةكــانــى طــؤإان
سةرةإاي كوردستاندا، هةرَيمى
كةموكوإييةكان ثَيشَيلكاريىء
بةخشىء ثرؤسةكة بة «جوانى
ــكــى ـــى خــةَل ـــدي ـــةرذةوةن ـــةب ل
«كةركوك وتيشى كوردستانداية». 
ليستى هةيةو بةطؤإان ثَيويستى
تةنيا هيواى طؤإانخوازانى طؤإانيش
كــاربــكــات بؤ كــة ــة ــارةي ــةم ش ئ
ــكء ــةَل خ ــى ــاف م طــــةإانــــةوةى
شارةكةو يةكالييكردنةوةى كَيشةى
باشتركردنى طةندةَليىء نةهَيشتنى
كة شارةكة ئاسايشى بارودؤخى

طرفتى سةرةكيمانة». ئَيستا
تةمةن شةريف،  شَيركؤ  بةوتةى 

«هةَلبذاردنةكانى (كاسب): ٣٨ساأل
بوونى بةهؤى كوردستان هةرَيمى
مايةى ــووة ب ــاوازةوة ــي ج ليستى 
ضونكة كوردستان، خةَلكى دَلخؤشيى
ليستى بةتايبةت جياوازانة ليستة ئةو
ثارتة ليستى ركابةرى بووة طؤإان
يةكةمجارة دةسةآلتدارةكانءئةمةش
ئؤثؤزسيؤنى كوردستاندا لةمَيذووى
ثةرلةمانةوة بضَيتة كاريطةر بةهَيزو
دةبَيتة ئؤثؤزسيؤن سةرةنجام كة
ئةوةى دةسةآلتةوةو بةسةر رةقيب 
ــارةزووى ــةئ ب ـــةآلت جـــاران دةس
ناتوانَيت ئَيستا ــكــرد، دةي خــؤى 
ئؤثؤزسيؤن ئَيستا «بَيطومان بيكات،
كوردستانة». خةَلكى لةبةرذةوةنديى
ليستى كاريطةريى بة ســةبــارةت
طؤرانكاريى زةرورةتـــى ــؤإانء ط
«بَيطومان دةَلَيت شَيركؤ لةكةركوك،
ئؤثؤزسيؤن وةك طــؤإان ليستى
بةسةر كاريطةريى كوردستان لة
ثَيويستيشة دةبَيتء  كةركوكيشةوة 
ئَيستاى ضةقبةستووةى  دؤخة  ئةم
ناكرَيت ضونكة بطؤإين،  كةركوك
بين، قةدةر ضاوةإوانى  هةتاية  هةتا
دةســةآلتء لةم طؤإانكاريى بؤية
كةركوكدا ئَيستاى سيستمةى
كةركوكةو خةَلكى ثَيويستى طرنطترين
دةتوانين بةطؤإانكاريى تةنيا
ــان ــإاوةك داب ــوكء نــاوضــة ــةرك ك

كوردستان». سةر بطةإَينينةوة
٣٠ساأل تةمةن محةمةد، مةريوان
«هةَلبذاردنةكانى وت: رؤذنامةى بة
دةرفةتَيكى كوردستان هةرَيمى
كوردستان خةَلكى تا بــوون باش
دةرببإنء خؤيان راى ئازاديى بة
بَيطومان هةَلبذَيرن، خؤيان نوَينةرى
هةرَيمى لةهةَلبذاردنةكانى ئةمجارةى
جياوازو ليستى بةهؤى كوردستاندا
طةرمترو ثرؤسةكة ــةرةوة ــاب رك
هةروةها مةريوان، جوانتربوو».
ليستةكان ثَيويستة «ئَيستا وتى
بطةإَيننةوة، خــةَلــك بــؤ متمانة 
ثَيش لــةرابــردوودا  ئــةوةى بةهؤى 
بةخةَلكى زؤر بةَلَينى هةَلبذاردنةكان
ئَيستا نةكراون، جَيبةجآ دراونء

ليستةكانى طؤإانء ليستى ئةركى
بةر بةَلَينةكانى  جَيبةجَيكردنى ديكة 

لةهةَلبذاردنة».
تةمةن ــةإةش،  ــاك ك محةمةد
دةَلَيت: ئامادةيي خوَيندكارى ٢٤ساأل
طةنجانةو لةناو ليستى «ليستى طؤإان
ثَيشَيلكاريىء ئةو سةرةإاى دَلمانداية،
كرا، بةرامبةرى ساختةكارييةى
دَلخؤشيى جَيطةى دةنطةكانى بةآلم
طةنجانى وةك ئَيمةش ئَيمةن،
طؤإان ليستى  ضاوةإوانى كةركوك 
داهاتوو، هةَلبذاردنةكانى  بؤ  دةكةين
طؤإان ليستى تةنيا ثَيمانواية ضونكة
بطؤإَيت». دؤخــة ئــةم دةتوانَيت
ساَلة «شــةش  وتيشى محةمةد
ئةنجامدراوةو ئازاديى ثرؤسةى
رؤذبةإؤذ بةآلم ئــازادة،  كةركوك
لةثاشةكشةداية، شارة ئةم دؤخى
بطؤإينء دؤخة ئةم  ثَيويستة  بؤية

طؤإانة». ليستى هيواش تاكة
خاليد، عـــادل بــؤضــوونــى  ــة  ب
ناحيةى دانيشتووى ٤٠ساأل تةمةن
هةرَيمى «هةَلبذاردنةكانى شوان:
جياوازةوة ليستى بةهؤى كوردستان
كوردستان خةَلكى لةبةرذةوةنديى
لة دةزانَيت ثَيويستيشي بة بووة،
ئةنجام هــةَلــبــذاردن كةركوكيش
كةركوك خةَلكى  ضونكة بدرَيت، 
(ئةمنىء طرفتى ــان دةي بةدةست
و...هتد)ةوة بَيكاريى خزمةتطوزاريىء
هةبَيت هَيزَيك ثَيويستة دةناَلَيننء
دؤخــةدا لــةم  ــؤإان  ط كاريطةرىء
زؤرينةى بَيطومان دروستبكات،
دةبَيت». لةطةأل شارةى ئةم خةَلكى
كة ئةوةشدةكات، بؤ ئاماذة عادل
ثةراوَيزخراونء طوندةكان «ناحيةو
بَيكاريىء دووضــارى خةَلكةكةيان
بوونء خزمةتطوزاريى نةبوونى
شارى دةكــةنــة روو بةناضاريى 
تةنانةت نيشتةجَيبوونء بؤ كةركوك
كاريشمان زؤرجـــار  كــاريــش، بؤ 
لةبارو زؤرينةمان ناكةوَيتء دةست
تةنيا دةذيــن، خراثدا طوزةرانَيكى
رزطار خؤمان دةتوانيين طؤإان بة

دؤخة». لةم بكةين
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بةطؤأانة ثَيويستي كةركوك

هاوآلتى، محةمةد، جةمال
کَيشةى ئةَلمانيا: نيشتةجَيي

دابإاوةکان ناوضه کةرکوكء
نةك کوردَيکه، هةموو کَيشةي
دةسةآلتداران. کَيشةي بةتةنيا

بةحيزبايةتي کَيشةيه ئةم
ناشکرَيت، ضارةسةرنةکراوةو

هةمةاليةنةو تؤکمةي داإَيذراوي ثالنَيکي بةَلکو
ماَلي ناوخؤييء بةرةي بةهَيزکردني ثاکتاوکردنء

سةرةتايه. ثيرؤزترين کورد

سةركردايةتىكوردضؤن
كةركوكبطةإَينَيتةوةسةر
هةرَيمىكوردستان؟

عةبدولَآل سؤكار موعتةسةم، شكار ئامادةكردنى:

بآلودةكاتةوة، هاوآلتييان راى بةردةوام طؤشةية ئةم
ئيمةيَلي لةإَيى دةتوانن

بةشداريي (hewal.rozhnama@gmail.com )
بكةن

خاآلنة ئةم بآلوكردنةوةى بؤضوونةكانتان بؤ تَيبينى:
نووسينةكةت .٢ خؤت. كةسى وَينةيةكى .١ رةضاو بكة:

وشة بَيت. (٥٠-٦٠) لة
كة دةيخةينةإوو. ئَيمةبَيت ئةو ثرسيارةى وةآلمى .٣
بةغدا لة كورد كارةكانى نوَينةرانى داهاتوو: ثرسيارى

هةَلدةسةنطَينيت؟ ضؤن
لة كةركوك ئاوارةكان خراثي طوزةرانى



دةبَيت طرفت تووشى نةكات لةخؤيدا ضاكسازيى ئةطةر
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عةبدولخالق دلَير

ليستة ئاراستةيةن بةو ئاماذةكان
يةكَيتىء ليستى  دةرةوةى براوةكانى 
حكومةتدا كابينةى لة  بةشداريى ثارتى
شةشةم كابينةى  بةوثَييةش ناكةن، 
بة كة دةبَيت، زؤرينة» اليةنى «كابينةى
بةإَيوةبردن ئيدارةء ثسثؤإانى بإواى
بةهَيزيى بةهؤى  كابينةية ئةو  ئةركى
قورسة»ء «زؤر ئؤثؤزسيؤن اليةنى
سيستمى ــة ل ضــاكــســازيــى ــةر  ــةط ئ
سةربةخؤيى بةإَيوةبردنء ئيدارةء
ــارى دووض نةكرَيت، دةسةآلتةكاندا

«طرفتى طةورة» دةبن.
هــةرَيــمــى ــى ــداري ــي ــى ئ ــوون ــةزم ئ
ساَلى (١٨) ــاوةى ــةم ل كــوردســتــان
هةلومةرجةى ئةو كؤى لةطةأل رابردوودا
سروشتى كَيشاوة، هةرَيمدا بةسةر باَلى
فروانبوون، بنكة حكومييةكان كابينة
طروثةكان اليةنء ثارتء زؤرينةى واتة
تا هاوكاتيش تَيداكردووة، بةشدارييان
(٢٥)ى هةَلبذاردنى دواى قؤناغةكانى
لة ئؤثؤزسيؤن هَيزى ضاودَيرء تةمموز
دةسةآلتى بةسةر  هةرَيمدا ئةزموونى 
نةبووة، جَيبةجَيكردنةوة بةإَيوةبردنء
كابينةكانى ثَيشووى بةوهؤيةوة هةميشة
طازندةى طلةيىء رةخنةء جَيطاى هةرَيم
ناوةندة رؤشنبيريى، هةرَيم،  هاوآلتييانى 
بوون، رؤذنامةوانييةكان ئةكاديمىء
ــةدواى ل ــران ــاودَي ــإواى ض ــةب ــةآلم ب ب
ثةرلةمانى سَييةمى خولى هةَلبذاردنى
هَيزى نـــاوةوةى هاتنة كوردستانء 
سياسيىء طؤإةثانى ناو بؤ ئؤثؤزسيؤن
سةرشانى ئةركى هةرَيمة، ئةو ثةرلةمانى
قورس ئَيجطار ئيداريى دةســةآلتــى
دةسةآلتى يةكةمجارة بؤ ضونكة دةبَيت،
حكومةتى ئــةزمــوونــى ــة ل ئــيــداريــى 
دةطوزارَيتةوة نيشتمانييةوة يةكَيتى
ئؤثؤزسيؤنى ضاوى كة حكومةتَيك بؤ
ثالنء دةبَيت بةكؤى بةرنامةء لةسةرةء
طؤإانى بضَيتةوةء ئيشكردنيدا ئةجَينداى

تَيدا بكات.

فراوان، بنكة حكومةتى
زؤرينة كابينةى بؤ

ثةرلةمانء هةَلبذاردنةكانى ئةنجامى
هَيزى دةردةخةن ئةوة هةرَيم سةرؤكايةتى
هةَلبذاردنة ئةم براوةى سَييةمى دووةمء
كورسىء (٢٥) خاوةن طؤإان ليستى كة
ضاكسازى ــطــوزارىء خــزمــةت ليستى 
ئؤثؤزسيؤنء دةبنة كورسى، (١٣) خاوةن
بةثَيى ناكةن، حكومةتدا لة بةشداريى
اليةنى ديموكراسييةكانيش  سيستمة 
تةنيا بة خؤيةتى مافى هةَلبذاردن زؤرينةى
ئاراستةيةش بةو ثَيكبهَينَيت، حكومةت
(يةكَيتىء هى كة كوردستانى ليستى
ئةو هةبوونى بةرضاوطرتنى لة بة ثارتيية)
دةتوانَيت كة ئؤثؤزسيؤن طةورةيةى هَيزة
لة لَيثرسينةوة ثةرلةماندا هؤَلى لةناو
بكات، وةزيرةكانى»  حكومةتء «سةرؤكى 
زؤرينة كابينةى ئةزموونى يةكةمجار بؤ

تاقيدةكاتةوة.
زانستة حةميد، مامؤستاى د.سةرهةنط
سةآلحةدين، زانكؤى لة راميارييةكان
ثَينج لة جياوازة  شةشةم  كابينةى  ثَييواية، 
بارطرانيى هةرَيمء ثَيشووى كابينةكةى
هةلومةرجى ضونكة شانة، لةسةر زياترى
هؤشيارةء خةَلك ــؤإاوة. ط كوردستان
باشترى كارى خزمةتطوزاريىء بةدواى
ئؤثؤزسيؤنيش دةطةإَيت، هَيزى حكومةتدا
دةكات، حكومةت كارةكانى ضاودَيريى كة
ئيش زؤر ياساييةوة رووى لة دةتوانن
طفتوطؤ وةزيرةكان، بانطكردنى وةك بكةن،
ثةرلةمان، لةناو طشتييةكان كَيشة لةسةر
ياسايى، ثــــرؤذةى ثَيشكةشكردنى 
ئةو حكومةت، بؤية كارةكانى رةخنةطرتن لة
«مامةَلةيةكى دةبَيت طرانةء ئةركى كابينة

بكات. دؤخةدا لةطةأل ئةو تةندروست»

فةوزاى لة ضاكسازيى كآ
دةكات؟ بةأَيوةبردندا

ئـــيـــدارةء ــى بـــــوارى ــك ــؤإَي ــســث ث
ئةو بؤضوونى لةطةأل هاوإا بةإَيوةبردنيش،
لةوةدةكاتةوة جةخت سياسيية ثسثؤرة
يةكَيتىء بإيارة كة داهاتوو حكومةتى

«ئةركى ــةإووى رووب ثَيكيبهَينن، ثارتى
دةستبةجآ ثَيويستة دةبَيتةوةء قورس»
«فــةوزايــة»ى سيستمة لةو ضاكسازيى
هةوَلى هةموو بكةن،  بــةإَيــوةبــردنــدا 
دةسةآلتةكاندا جياكردنةوةى لة خؤشيان
دؤخةكة «ئةطةر ضونكة ضإبكةنةوة،
ئةو ضارةنووسى بمَينَيتةوة، ثَيشتر وةك
باش داهاتوودا هةَلبذاردنى لة هَيزة دوو

نابَيت».
بةشى مامؤستاى  ــح، ســاَل رةفــيــق
ثةيمانطاى لة بةإَيوةبردن كارطَيإىء
حكومةتةى ئةو دةَلَيت: سلَيمانى، تةكنيكى
نيشمانييةوة يةكَيتى ثارتىء لةاليةن بإيارة
زؤر كارةكانى ــةركء ئ ثَيكبهَينرَيت،
طةورةى هَيزى بةوثَييةى دةبَيت، قورس
ئؤثؤزسيؤنهةيةبؤضاودَيرييكارةكانيانء
جياكردنةوةى ثَيشينةيان لة ئةركى «دةبَيت
بةو بَيت ضاوخشاندنةوة دةسةآلتةكانء
بةإَيوةبردندا سيستمى  لة  كة فةوزايةى
دووثارتة ئةو «ئةطةر وتيشى: دروستبووة».
بَيت طرنط لةال كابينةكةيان سةركةوتنى 
لة دةوَلةت ثَيويستة هةنطاوى يةكةم حيزب
دةبَيتة هةلومةرجة ئةو ضونكة جيابكةنةوة،
دةسةآلتةء سآ ئةو الوازكــردنــى هؤى
زةمينة تاكةكانء ئازاديى كةمكردنةوةى

ديكتاتؤريى». سيستمى بؤ خؤشكردن

ئؤثؤزسيؤن
بةرةوثَيشضوونى بؤ
حكومةتة كارةكانى

سةرهةنط بؤضوونى بةثَيضةوانةى
ديوانى سةرؤكى ساَلح، رةفيق حةميدء
وةزيــرانــى ئةنجومةنى سةرؤكايةتى
ئةركى واية، بإواي كوردستان هةرَيمى
هةرَيم، داهاتووى كابينةى سةرشانى
نةك ئؤثؤزسيؤنة، هَيزة ئةو بوونى بة
بؤ دةبَيت هؤكارَيكيش بةَلكو نابَيت، قورس

حكومةت. كارةكانى بةرةوثَيشضوونى
ديوانى سةرؤكى عوسمان،  د.نــورى
بة ــران، وةزي ئةنجومةنى سةرؤكايةتى
ئؤثؤزسيؤن «ئةطةر راطةياند: رؤذنامةى
دياردةيةكى كاريكرد، ضاكسازيدا لةثَيناو
دةكات حكومةت هاوكاريى تةندروستةء

بةرَيت، بةرةوثَيش ئيشوكارةكانى  لةوةى
شت هــةنــدَيــك ــؤ نــمــوونــة حــكــومــةت ب
خراث دواتر  بةآلم ضاك، بةنيازى دةكات
يةكَيك حاَلةتةدا لةو  ئةطةر  دةشكَيتةوة،
لة حكومةت راستبكاتةوةء ئةمة هةبَيت
دَلخؤشيية، مايةى ئاطاداربكاتةوة، هةَلةكان
لةوشَيوة «ئؤثؤزسيؤنَيكى ــة ــةوات ك
نةك دةكات، داهاتوو كابينةى هاوكاريى

بكات». قورس سةرشانى ئةركى

دةزطا ئيدارييةكان الوازن
ئــامــرازى وآلتــَيــكــدا ئــيــدارة لــة هــةر
ئابوورىء سياسييء ئامانجة جَيبةجَيكردنى
لَيرةوةش فةرهةنطييةكانة، كؤمةآليةتىء
ئةو كؤى بةهَيز ئيدارةيةكى نةبوونى بة
سةقامطيريى كورتدةهَيننء ئامانجانة
مةترسييةوة، ذَير دةكةوَيتة وآلتةش ئةو
لة بوارة ئةو شارةزايانى  كة  بةتايبةتيش
بةإَيوةبردنى تواناى ثَييانواية كوردستان
ئاست لة الوازةء زؤر  ئَيمة  دةزطاكانى

نيية. داخوازييةكانى خةَلكدا
بــوارى ثسثؤإى كة  ســاَلــح، رةفيق 
ثَيداضوونةوة دةَلَيت: بةإَيوةبردنة ئيدارةء
ثَيويستة هةرَيم،  ئيداريى  سيستمى  بة
بَيت، كابينةية ئةو ــى دووةم هةنطاوى
ئةو هةرَيم طرفتةكانى لة يةكَيك ضونكة
بةإَيوةبردنء ئيدارةدا بوارى فةوزايةية لة
بكات، تَيدا ضاكسازيى دةبَيت دروستبووةء
«دةزطاكانى بةإَيوةبردنى تواناء ئاستى
ناتوانن دامةزراوانة بةو الوازنء زؤر ئَيمة
بهَيننةدىء ئَيمة كؤمةآليةتييةكانى ئامانجة
كؤمةآليةتىء فةرهةنطىء ئابووريىء كَيشة
خزمةتطوزارييةكان ثـــةروةردةيـــىء
بة ساَلح رةفيق هةربؤية ضارةسةربكةن».
بة بايةخ دةزانَيت كابينةى داهاتوو ثَيويستى
بةشَيوةيةك بدات، بةإَيوةبردن ثرؤسةى
دابنرَيتء شياو لةشوَينى شياو كةسى
بــةإَيــوةبــردنــدا رؤتــيــن لــة دةزطــاكــانــى
رَينماييةكان ياساء  بة ضاو كةمبكرَيتةوةء 

بخشَيندرَيتةوة.
روونــى بة تائَيستا ئــةوةى لةطةأل
ثارتى، يةكَيتىء لة  جطة  دةرنةكةوتووة
حكومةتى شةشةمى كابينةى ثَيكهَينةرانى
ثَييانواية بةآلم ضاودَيران دةبن، كآ هةرَيم

حكومةت بةشداريى ثَيشووى «اليةنةكانى
بة ثَيشوويان بةشداريكردنى ئةزموونى
جارَيكى ثَيناضَيت بؤية نةشكاوةتةوة، باش
دووبارةبكةنةوة، سياسيية طةمة ئةو ديكة
ئاماذة حةميد، سةرهةنط  ئةوةشدا  لةطةأل
سآ جيهانى وآلتــانــى هةلومةرجى بة 
ناوخؤييةكانيةوة كَيشة بةهؤى كة دةكات،
دةَلَيت: ثَيكدةهَيننء فراوان بنكة حكومةتى
كيانَيكى تائَيستا كوردستان هةرَيمى
كؤمةَلَيك كَيشةى هاوكاتيش جَيطيرى نيية،
عَيراقدا ناوةندى دةسةآلتى لةطةأل طةورةى
«ثَيويستة بؤية دةبَيتةوة، رووبـــةإوو
بنكة حكومةتَيكى بكرَيتةوة ــةوة ل بير
دروستبكرَيت، نيشتمانى) (يةكَيتى فراوان
اليةنى نـــاوةوةى هاتنة  بة هةرضةندة
ئةزموونى حكومةت  ناو  بؤ ئؤثؤزسيؤن 
كة ـــةوة، ـــةن ـــارةدةك ثــَيــشــوويــان دووب
نةيانتوانيوة حكومةتء لة بوون بةشَيك

بن». ئؤثؤزسيؤن

طؤأاون هاوكَيشةكان
دوو بإواى رةفيق ساَلح، ئةطةر ئةو بة
بة طةشة بمَيننةوةء بَيت مةبةستيان حيزبة
هاوكَيشةكان بزانن دةبَيت  بدةن، خؤيان
ئــةمــجــارةى ــة كــابــيــنــةى طــــؤإاونء ل
لةسةر ثَيشووتر وةك ناتوانن حكومةتدا
وةك ضونكة بإؤن، كةموكورتييةكانيان
خؤيان حيزبة دوو ئةو «ئةطةر وتى: ئةو

ثشتيان تَيدةكات». نةكةن، خةَلك ضاك
حكومةتء بوونى حةميد د.سةرهةنط
هَيزَيكى ئامادةبوونى بةرامبةريشيدا لة
خاَلَيكى بة كارةكانى، لةسةر ضاودَير
ناودةباتء هةرَيم  ئةزموونى لة  ئيجابيي
ـــةردووال ه ثــَيــيــوايــة ثــَيــويــســتــدةكــات
لة ـــز رَي ــؤثــؤزســيــؤن) (دةســـــةآلتء ئ
ئةوةى بطرنء نيشتمانييةكان ضةسثاوة
كَيشة كؤدةكاتةوة  هــةردووال ــار دواج
ئةو دروست ئةمةش بَيت، نةتةوةييةكان
توركياء دةسةآلتى لة  كة ئةزموونةية
بةثَيضةوانةى بةديدةكرَيت. ئيسرائيلدا
دروستدةبَيت «دؤخَيك  حاَلةتةش  ئةو
دةكاتء ئيفليجى تووشى حكومةت هةم
ئةركةكانى ناتوانَيت ئؤثؤزسيؤنيش هةم

جَيبةجَيبكات». سةرشانى

دةبَيت؟ ضى داهاتوو حكومةتى ئةركى
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جةمالئيختيار

هةَلبذاردنى مانطة ئةم ٢٠ي رؤذي
هةَلبذاردنى دووةمين بة كة سةرؤكايةتى
لة دادةنرَيت، وآلتة  ئةو ديموكراسييانةي
سةرؤكى بةإَيوةدةضَيتء ئةفغانستان
بؤ كـــارزاى) (حاميد ــة وآلت ئــةو ئَيستاى
لة ثشتيوانى داواى هةَلبذاردنةوةى دووبارة
دةرةوةى وةزيرى دةكاتء وآلتة ئةو خةَلكى
ركابةرى بووةتة كارزاى  كابينةى  ثَيشووى
دةكات ئةوة بانطةشةي دةسةآلتيء بؤ جديى

ثَيدةكرَيت. زياتري كارزاي لة
ئَيستاوةء لة هةر هةواأل ئاذانسةكانى
بةو تايبةتيان طرنطييةكى هةَلبذاردن لة بةر
سياسى ئاطايانى بإواى بة داوةء هةَلبذاردنة
طرنطييةكى هةَلبذاردنة ئةو ئةفغانستان،
كؤمةَلى كة هؤيةوة بةو  هةية،  نَيودةوَلةتى
لة ــة دةي ضةندةين لــةدواى نَيودةوَلةتى 
ساَلَيكة ضةند ئةفغانستان، ثشتطوَيخستنى
وآلتةدا لةو سةقامطيريى ئارامىء هةوَلدةدات

بضةسثَينَيت.
كة سةرؤكايةتى ثَيشووى هةَلبذاردنى
تَييدا ء بةإَيوةضوو (٢٠٠٥)دا ئؤكتؤبةرى لة
، بةآلم بةدةستهَينا سةركةوتنى حاميد كارزاى
وآلتةدا، لةو نوآ  كةشى سياسى سةرةإاى
نةيتوانيوة تائَيستاش ئةفغانستان، حكومةتى
ئاسايشدةستةبةربكات،سةرةإاىثشتيوانيى
ذيانى هاوكات نَيودةوَلةتىء كؤمةَلى زؤرى
بة خؤيةوة بةرضاوى خةَلكيش باشتربوونَيكى

نةبينيوة.
هةَلبذاردنةدا جياواز لةو كةسى ضةندين
ئَيستا (سةرؤكى وةكو دةكــةن ركابةريى
ئةشرةف عةبدوَلآل، عةبدوَلآل حاميد كارزاى،
هاشم محةمةد  ياسينى، وةيس مير قانى، 
نورستانى، ــازى ق زةبيحوَلآل تؤفيقى،
كة عةتا شةهال ئةحمةدزاىء ســةروةر
شةإى بَيوةذنَيكى ثةرلةمانء ئــةنــدام
لةسةر لَيكؤَلينةوةية خاوةنى ئةفغانستانةء
لة ئةفغانستان مودَيرنيزةكردنى مَيذووى
داودخاندا، محةمةد سةرؤكايةتى  سةردةمى
كارزاى بةرضاوى جديىء ركابةرى بةآلم
كة عةبدوَلآلية  عةبدوَلآل هةَلبذاردنةدا، لةو
بووةء دةرةوة وةزيرى كارزايدا كابينةى لة
لة بةرضاوة سياسى رابردوويةكى خاوةنى

وآلتةدا. ئةو مَيذووى
زياتر تاإادةيةكى يةكةم كانديدى سآ
ئَيستاء سياسى  هةَلسوإاوانى لة ناسراونء 
هاشم محةمةد ئةفغانستاننء ــردووى راب
سةرةإاى ئةزموونةء بة ئةفغانييةكى تؤفيقي،
ــاوةء ذي وآلتــةكــةي دةرةوةي لة ــةوةى  ئ
وآلتةكةى ناسنامةى لة وازى كاتَيك هيض
ناساندنى بؤ خاوةنى هةوَلى زؤرة نةهَيناوةء
كؤمةَلة ــؤإء ك بة ئةفغانستان كَيشةى

نَيودةوَلةتييةكان.
سةرؤكى نورستانى، قازى زةبيحوَلآل
كة ئةفغانستانة طةشةثَيدانى دادء ثارتى
زؤرة هةوَلى خاوةنى تؤفيقى، بةهةمانشَيوةى
باس نَيودةوَلةتييةكانء كؤمةَلة كؤإء لةطةأل
بة بدرَيت حكومةت  زةوى كة دةكات  لةوة

كاري لةسةربكةن. بؤ ئةوةى هةذاران
يةكةمى جَيطرى ياسينى، وةيس مير
باطراوندَيكى لة ئةفغانستانء خةَلكى خانةى

ثَييواية كة هاتووة، ئاكاديمييةوة ئيسالميى
يارمةتى دةتوانَيت  ئيسالمى نةرمإةوى

ئةفغانستان بدات. ضارةسةرى كَيشةكانى
سةروةرئةحمةدزاى كةسَيكىرؤشنبيرء
وآلتةيةء ئةو خوَيندكارى سةركردةيةكى
بة نَيودةوَلةتييةء ثةيوةندى ياساء شارةزاى
بؤ كاري كؤمةَلةى ئةفغانييةكان نوَينةرايةتى

ئؤباماكردووة. كةمثةينى
كةمثةينى كَيبركَيكةدا سةرةتاى لة
ــان زؤري طةرموطوإيى هةَلبذاردنةكان
ثَيوةديارنةبوو،بةآلملةدواىهاتنىد.عةبدوَلآل
فةرماندةى نزيكةكانى لة كة عةبدوَلآل
مةسعودبووة، شاة ئةحمةد ناودار ثَيشووى
لة نزيكبووةء ئةفغانستان موجاهدينى لة
هةبووة، وةزيرى ثؤستى كارزايدا كابينةى
كة ئةزموون بة رَيكخراوء  كةمثةينَيكى  بة
طرتووةتةوة شوَينةكانى ئةو وآلتةى زؤربةى
سةريهةَلداوةء كارزاى بؤ جديى ركابةرَيكى
كردووة. كارزاى ئاراستةى جديشى رةخنةى
خؤى عةبدوَلآل د.عةبدوَلآل ئةطةرضى
دةرةوةبووة، وةزيرى كارزايدا  كابينةى لة
ساَلى هةشت ـــارزاى «ك ــت:  ــَي دةَل ــةآلم  ب
هةشت لةو نةيتوانيوة لةبةردةستبووةء
كة ثَيويستة بةرضاوبكاتء كارَيكى ساَلةدا
الثةرةيةكى وةرطرتنى بة ئةو بطؤإَيت»ء
«ئةفغانستان كةمثةينىئؤباماباسلةوةدةكات

ثَيشوو دةسةآلتى هةيةء طؤإان بة ثَيويستى
كردويةتى». لةوة زياتربكات كة ناتوانَيت

عةبدوَلآل كةمثةينى  بةردةم كَيشةيةكى 
ركابةرايةتي دةكات وآلتَيكدا لة ئةو كة ئةوةية
نوَينةرانء دةنطدةران خةَلكء تائَيستاش كة
خؤيان خَيَلةكةى لة  سةركردةكانيان
طةورةترين كارزاى لة ثَيية هةَلدةبذَيرنء بةو
ثةشتونةكانة، واتــة وآلتةية، ئةء طروثى
ئةتنيكى بة ســةر د.عةبدوَلآل لةكاتَيكدا
بضووكن، ئةتنيكى طروثَيكى كة تاجيكةكانة
بةآلم دةبَيت، ئاسانتر كارزاى بؤ سةركةوتن
لة بنكةى كة توانيويةتى ئةو لةطةأل ئةوةشدا
هةزاران قةندةهار، كارزاى حاميد سةرةكى
واثَيدةضَيت بةدةستبهَينَيت، خؤى بؤ اليةنطر
خَيَلةكييةكانةوة مةسةلة بةهؤى ئَيستادا لة كة
سياسييةكانء اليةنة ثالتفؤرمى  بةرنامةء
بةآلم نةبينَيت، زؤر رؤَلَيكى  كانديدةكان
رابردووى بةرنامةء عةبدوَلآل ئةوةشدا لةطةَل

طرَيداوةتةوة. ثَيكةوة خؤى خةباتى
ضاودَيرانى ميدياء  سةرضاوةكانى 
سةقامطيريى كة ثَييانواية ئةفغانستان
هةَلبذاردنى بة ثةيوةستة ئةفغانستان
مةسةلةية ئةو وآلتةوةء ئةو سةرؤكايةتى
خةَلكى سَلكردنةوةى جَيطةى بــووةتــة
هَيزةكانى تةنانةت هةَلسوإاوانء ئاسايىء
ئةمريكا باَليؤزى جَيطرى هاوثةيمانانء
«مةبةستى دةَلَيت  كارنةى) (تيم وآلتة  لةو
لة هةإةشة بةرطرى باسكردنء ئةمريكا تةنيا
بةَلكو نيية، كوشتن بؤمبء وةكو خراثةكانى
طرنطةء زؤر حكومةتيش بةإَيوةبردنء

هةية». باش كةسى بة ثَيويستى
دةنووسَيت: ئاكى هةواَلى ئاذانسى
ستراتيذيى لَيكؤَلينةوةى «ناوةندةكانى
هؤى هةَلبذاردن ببَيتة كة لةوة هةية ترسيان
لةو ئةفغانستانء لة زياتر ناساقامطيريى
بؤ نَيودةوَلةتى ئةنجومةنى ضوارضَيوةيةدا
بةثةلةى ثالنَيكى داواى ئاسايشء ثةرةثَيدان،
بؤ بةرطرتنء رووبةإوو بوونةوةى كردووة
وآلتة لةو سياسى ئةتنيكىء ناسةقامطيرى
ناوضةكانى لة ترس ثَييواية ناوةندةكة
باشوورء خؤرهةآلتىئةفغانستانكةناوةندى
كارزاية، حاميد ئَيستا سةرؤكى سةرةكى

كةمبوونةوةى بةشداريى هؤى دةتوانَيت ببَيتة
ئةو سةرؤكايةتى هةَلبذاردنةكانى لة خةَلك
دروستكردنى مةترسى دواتريش وآلتةداء

لَيدةكرَيت. طةورةترى كَيشةى
ئةنجومةنى ــكــى ــدراوَي ــان ــةي راط ــة  ل
تازة كة ثةرةثَيدان ئاسايشء بؤ نَيودةوَلةتى
«بةرزبوونةوةى هاتووة  بآلوكراوةتةوة، 
ماناى تاجيكةكان ناوضة لة خةَلك بةشداريى
ثةنجا رَيذةى ناتوانَيت كارزاى دةبَيت ئةوةى
خولى لة سةركةوتن بؤ دةنطةكان سةدى لة

مسؤطةربكات». هةَلبذاردندا يةكةمى
بؤنى ــة ــدراوةك ــان ــةي راط ئــةطــةرضــى 
لةطةأل لَيدةكرَيت، كـــارزاى اليةنطريى 
كة لةوةدةكات باس رَيكخراوةكة ئةوةشدا
يان دووةم، خولى بؤ هةَلبذاردنةكة رؤشتنى
تؤمةتء بة وةآلمدانةوة دةركةوتنء ثَيويستى
ضانسى هةَلبذاردن، ساختةكانى ئةطةرةكانى
زياتردةكةنء نائاراميى ناوخؤء شةإى
بانطةشةى ناتوانَيت هةَلبذاردنةكةش براوةى
ذمارةيةكى ئةطةر تةواوبكات، شةرعيةتى
وآلتة ئةو ثةشتونةكان لة باشوورى لة زؤر
ناسةقامطيريى نةدةنء دةنط ترسةوة بةهؤى
تاَليبان، بؤ دةرفةتةكانة زياتربوونى ماناى بة
توندءتيذيىء كــارى بة ثــةرة ــةوةى ئ بؤ 
بدةنء خؤيان دةسةآلتي ذَير ناوضةكانى
طةورةى زيانى شَيوةية لةو هاوكَيشةيةكى
وآلتة ئةو لةكاتَيكدا دةبَيت، ئةفغانستان بؤ
قؤناغَيكى دةسثَيكردنى بنيادنانةوةء خةريكى

تازةية.
لةو ــاواز ــي ئــةطــةرضــى كــانــديــدى ج
ركابةرى بــةآلم بةشدارن، هةَلبذاردنةدا
حاميد ئَيستا  سةرؤكى لةنَيوان سةرةكى 
ضإبووةتةوةء عةبدوَلآل عةبدوَلآل كارزاىء
لةسةر زياتر هةَلبذاردنيش بانطةشةكانى
ئاسايشء زياترى جَيطيركردنى بنةماى
وآلتة ئةو هاوآلتياني ذيانى باشتركردنى
كارزاى ضوارضَيوةيةدا لةو راوةستاوةء
دةدات هةوأل كة دةكــات ئةوة  بانطةشةى
ضينء سةرجةم ذيانى باشتركردنى بؤ
بــةوة بــةآلم ئةفغانستان، تــوَيــذةكــانــى
ثَيطةى فراوانكردنى سةرقاَلي كة تؤمةتبارة
رةخساندووة دةرفةتى بنةماَلةكةيةتىء

زؤرينةى دةوَلةمةندببنء بضووك كؤمةَلَيكى
بووةتة ئةوةش هةر ثةراوَيزبخرَين كة خةَلك
كة دةطوترَيت تاَليبانء  بؤ زياتر  هاوسؤزى
دؤالرةء مليؤنةها خاوةنى خؤى كــارزاى
بة طةيشتنى  ـــةدواى ل ــةى ــةروةت س ــةو  ئ
ئةفغانستان كؤمارى سةرؤكايةتى ثؤستى
براى كة بةوةشدةدرَيت ئاماذة ثَيكةوةناوة،
كارزاى وةلى ئةحمةد ئةفغانستان سةرؤكى
ئاسايشى طواستنةوةء ــاى دةزط خاوةنى
ضةند بازرطانى لة  هةية دةستى  تايبةتةء
تؤمةتةكانى ئةو بةآلم هَيرؤين، دؤالرى مليار
لةو خؤرئاواييةكان يةكطرتوةكانء نةتةوة

رةتدةكاتةوة. بوارةدا
ميدياى كــة ــت ــرَي ــوت دةط ــات  ــاوك ه
بانطةشةكانى لة نةيتوانيوة ئةفغانستان
بَياليةنى وآلتة ئةو سةرؤكايةتى بؤ ركابةرى
(٥٣٪)ي بةرنامةكان بة لة زياتر بثارَيزَيتء
ميديا كارزاى دانراوةء كؤمسيؤنى بؤ تةنيا
كارزاى طرتووة كة لةو مةسةلةية رةخنةى

بةكاردةهَينَيت. خؤى قازانجى بة ميديا
دةيظيد بةريتانيا دةرةوةى وةزيــرى
ناكرَيت كة  لــةوةكــردووة باسي ميليثاند
بكرَيتة ئاسايش سةقامطيريىء ضةسثاندنى
ئةفغانستان، حكومةتى بؤ بةرنامة تةنيا
ئةو خةَلكى ذيانى بة ثَيإاطةيشتن بةَلكو
لة دةبَيت ديكةى سةرةكى رؤَلــي وآلتة 
كةمبوونةوةى وآلتةء ئةو جَيطيركردنى 
كردوة باسيلةوة هةروةها ئةو، توندءتيذى
يةكَيك بَيهؤشكةرةكان مادة مةسةلةى كة
براوةى بةردةم سةرةكييةكانى طرفتة لة
ئةفغانستان سةرؤكايةتى  هةَلبذاردنى 

دةبَيت.
ناكرَيت كة ثَييانواية سياسى ضاودَيرانى
بة ببةسترَيتةوة ئةفغانستان سةقامطيريى
ئةو، هةَلبذاردنةوةى دووبارة يان كارزاى
رَيزى دةبَيت  كة شت سةرةكيترين بةَلكو 
وآلتةء ئةو خةَلكى ويستى  لَيبطيرَيت،
ئةنجامدانىهةَلبذاردنَيكىسةركةوتوءدوور
لة رَيزطرتنةش ئةو هةر ساختةكارييةء لة
لةثاش وآلتة ئةو  دةتوانَيت خةَلك  ويستى 
كةنارى بةرةو ناسةقامطيريى لة دةية ضةند

ببات. ئاراميى

دةكات طؤإان داواي عةبدوَلآل عةبدوَلآل

ئةفغانستان هةلَبذاردنةكانى خيََلةكي يان سياسي، ثَيطةي
دةكات؟ ئاراستة

خةَلكداية بة وَينة لةناو كارزاي حاميد عةبدوآل عةبدوآل

عةتا شةهال
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بةدواداضــوون

شاآلو فةتاح

هةرَيم حكومةتى ــةوةى ئ دواى
دؤزينةوةيةكى هةر لة (١٧٪)ى ثشكى
طةنةل) (هَيريتةيج- كؤمثانياكانى
قــةرزةى ئــةو لةبةرامبةر ــرت وةرط
طةنةل توركى كؤمثانياى دابــوويــة
بةشَيوةيةكى جيهانيى ميدياى ئينَيرجى،
ثَيشكةوتنى لة باس بةرفراوان ئَيجطار
بةتايبةت دةكات، كوردستان ئابووريى
بــازرطــانــىء وزة، ــى ــان ــوارةك ب ــة  ل
سةرنجة جَيى ئــةوةى  طةشتيارييدا.
كوردستان هةرَيمى  ضيدى كة  ئةوةية
لة سوود سروشتى) (مافى وةك تةنيا
هَيندةى وةرناطرَيت، نةوت بةرهةمى
وةردةطرَيت، سوود (ثشك)ةوة رَيى لة
سنوورى نة كة سياسةتَيكة ئةمةش
جياوازى نة جَيناكؤكةكانء ناوضة
هةربؤية ثَيدةطرَيت. رَيي رةطةزيى
عَيراق ئيدى كة ثَييواية جيهانيى ميدياى
فراوان لةئَيستاوة بةشَيوةيةكى ثَيويستة
طةندةَليىء نةهَيشتنى  بؤ  «كاربكات
لةثَيش داوايةش ئةم بيرؤكراسييةت»،
دةيكات، توركيا كةسَيكةوة طشت
«سَييةم دةَلَين خؤيان وةك ضونكة
بازرطانييةوة لةإووى  طرنط  دةوَلةتى
ئةم لةداهاتووشدا عَيراقة»ء توركيا، بؤ

دةبَيتةوة». «بةرزتريش ئاستة

 
يةكَيك دةبَيتة هةرَيم «حكومةتى
ثشكةكانى خاوةن طةورةترين  لة

نةوت» سامانى
راثؤرتَيكدا لة ئؤنالين تايمز  سايتى

سامانى (فراوانبوونى ناونيشانى لةذَير
كورد)، طةورةى ثشكى عَيراقء نةوتى
كؤمثانياى هةردوو طرَيبةستى لة باس
ئينَيرجى طةنةل بةريتانى، هَيريتةيجى
نةوت دةرهَينانى  بؤ دةكــات توركى
لة هةرَيم حكومةتى ثشكى لةعَيراقء
كؤمثانيايةدا. دوو ئةو ثرؤذةكانى
بةوة ئؤنالين تايمز راثؤرتةكةيدا لة
ناوضة «حكومةتى كة  دةستثَيدةكات
لةء يةكَيك دةبَيتة عَيراق، جَيناكؤكةكانى
طةورةترين خاوةنى  كة حكومةتانةى 
باس راثؤرتةكة  دواتر نةوتة»، ثشكى 
نةوت بوارى تازةكانى  دؤزينةوة  لة
هةرَيمى حكومةتى ثشكى ناوضانةء لةو
هةر (١٧٪)ى كة دةكــات، كوردستان
وةك بةمةش لةوجؤرةيةء ثرؤذةيةكى
نةوتييةكان كؤمثانيا لة يةكَيك خاوةنى
دةبَيتة يةكَيك هةرَيم دةَلَيت «حكومةتى
دواتر هةرةطرنطةكان» نةوتة خاوةن لة
لَيكؤَلةرَيكى ــةزارى ل ئؤنالين تايمز
نةوتى ثَيطةى لة  باس نةوتةوة  بوارى
كؤمثانيا بــةهــؤى ـــات،  دةك ــم  هــةرَي
كؤمثانياى بةتايبةت نوَييةكانةوة،
كؤمثانياى شةشةم بة كة هَيريتةيج
هةريةك لة دادةنرَيتء بةريتانيا نةوتى
ئةم كــاردةكــات. عَيراق  ئؤطةنداو لة 
بةهاوبةشى كة بةريتانيية كؤمثانيا
لة ئينَيرجى) (طةنةل كؤمثانياى لةطةأل
بؤ طةإان عةقدى كاردةكات، هةرَيم
(١٧٪)هةر بةستووة، نةوتى دؤزينةوةى
كوردستان هةرَيمى بةر دؤزينةوةيةكى

دةكةوَيت.
ئةو وردةكارييةكانى بة سةبارةت
وةرطرتنى ثشك ضؤنَيتي طرَيبةستةء
ئينطليش)يش (ســؤل سايتى  هةرَيم،
راثؤرتةكةيدا لة راثؤرتَيكبآلودةكاتةوة.
شةريكى مةهمةت «كار بةناونيشانى

لةوة باس ئينطليش سؤل بارزانيية»
ئينَيرجى طةنةل هَيريتةيجء كة دةكات
ثةنجا يةكسانء  شةراكةتى بة ثَيشتر 
بةهؤى بةآلم دةكرد، كاريان ثةنجا بة
دؤالر مليار  يةك كارمةهمةت  ئةوةى 
ثشكى بوو، هةرَيم حكومةتى قةرزارى
(٣٣٪)كةمبووةوةء بؤ ئينَيرجى طةنةل
بؤ وةبةرهَيناندا لة ثشكةكةى (٪١٧)
بةمةش دةإوات، هةرَيم  حكومةتى
هةر قازانجى (١٧٪)ى هةرَيم حكومةتى
لة كؤمثانياية دوو ئةم دؤزينةوةيةكى

وةردةطرَيت. عَيراقدا
طــرَيــبــةســتــة ـــةم ــى ئ ــردن ــاســك ب
ميدياى لة طةورةى دةنطدانةوةيةكى
سايتةكانى لة هةريةك هةبوو، جيهانييدا
(مييد)، ناشناأل)، (زة ئينديثَيندَينت)، (زى
ئؤيأل (ئيراكى طاس)و ئاند ئؤيأل (ئةرةب
راثؤرتيان ديكةش ضةندانى  ريثؤرت)ء

بآلوكردةوة. طرَيبةست هةمان لةسةر
 

توندوتيذيى يان «بيرؤكراسييةت
كَيشةية»

توركى زةمانى سةندةى رؤذنامةى
ثةيوةنديية لة باس راثؤرتدا دوو لة
دةكات. عَيراق توركياو ئابوورييةكانى
دةَلَيت زةمان سةندةى  راثؤرتَيكدا  لة
بةربةستى طةورةترين «بيرؤكراسييةت
عَيراق لةعَيراق». توركياية  بازرطانيي
بانطةشةى ديكة لة وآلتانى زؤرَيك وةك
جؤرى زؤر بةإووى بازاإ كردنةوةى
كَيشةى ــةآلم ب دةكـــات، بازرطانيدا
زؤرَيك لة وا تةقينةوةكان توندوتيذيىء
كة دةكــات جيهانييةكان  بازرطانة  لة 

نةكةن، وةبةرهَينان لةعَيراقدا بترسنء
كَيشةية ئةم ثَييواية،  زةمان  سةندةى
ئةوان جياوازةو توركةكان بازرطانة بؤ
دةدةن، توندوتيذيى بة طوآ كةمتر
بازرطانة لةبةردةم بةربةستة كة ئةوةى
بيرؤكراسييةتة كَيشةى توركةكاندا
راثؤرتةكة دواتــر توندوتيذيى. نةك
بازرطانيى ئابووريىء ثَيطةى لة باس
بة سةبارةت دةكــات عَيراق طرنطى 
فراوانى لة وآلتة سَييةم توركيا، بةوةى
هةية بؤى توركياء لةطةأل بازرطانى 
زؤر تةنانةت ثَيطةية  ئةم داهاتوودا  لة
لةبةرئةوةى هةروةها بَيت، طرنطتريش
سفرةوة لة عَيراقدا لةطةأل بازرطانى
زؤرى طةشةى لةثإَيكدا دةستيثَيكردو

بةخؤوة بيني.
بةرثرسى ئاكسؤى، ئةرجومةند
ئابووريية ثــةيــوةنــديــيــة لــيــذنــةى 
«عَيراق دةَلَيت توركيا، دةرةكييةكانى
شتةكانى هةموو  هةية بةوة ثَيويستى 
دواتــر بينابكةيتةوة». ســفــرةوة لة 
كارطةو نةبوونى لة باس ئاكسؤى
طرنطةكانى خزمةتطوزاريية كارةباو
ئاكسؤى بةإاى دةكات، ثةروةردة وةك
فراوان بةسوودَيكى  ئةمةش دةكرَيت 
توركييةكان كؤمثانيا بؤ بطةإَيتةوة
دواتر بوارانةدا. لةو  وةبةرهَينانيان  بة
ئةطةرى دةكات، لةوة باس راثؤرتةكة
كشانةوةى بة  ئاسايش تَيكضوونى 
ديكةية كَيشةيةكى ئةمريكا، هَيزةكانى
بةآلم وةربطيرَيت، بةجدى دةبَيت كة
كَيشةية سوودى ئةو ثَييواية، ئاكسؤى 
خؤى وةك توركياء بؤ دةبَيت زياتر
سووديش كَيشةزياتربَيت،  «تا دةَلَيت 
دةكات وا كَيشةكان بوونى دةبَيت، زياتر
لة شَيريان ثشكى توركييةكان كؤمثانيا
هةبَيت، عَيراق لة بازرطانى سوودى

بازرطانى نيية توندوتيذيى ئةوة ضونكة
بيرؤكراسييةتء ئةوة بةَلكو ثةكدةخات،

دةزطاكانة». طةندةَليى
زةمان راثؤرتَيكى ديكةدا سةندةى لة
ئابوورييةكانى ثةيوةنديية لة باس
دةكات، كوردستان  هةرَيمى توركياو 
راثــؤرتــةكــةدا ناونيشانى لــة  ــةر  ه
نَيوان سياسييةكانى كَيشة بة ئاماذة
دةوترَيت ــتء دةدرَي هةرَيم توركياو
ئةو ــراق: ــَي ــوورى ع ــاك ب «تــوركــيــاو 
هاوثةيمانة كة سياسييانةى بةربةستة
زاَلبن». بةسةريدا دةبَيت ئابوورييةكان
«بــةرذةوةنــديــى دةَلــَيــت راثؤرتةكة 
بنةإةتى مةبدةئَيكى ــةش» ــاوب ه
ثةيوةندييةكانى لة بةآلم ئابووريية،
ثرةنسيثة ــةم ئ هــةرَيــمــدا توركياو 
دبلؤماسى كَيشةى  ــــةإووى  رووب
توركيا دةَلَيت، راثؤرتةكة دةبَيتةوة.
لةبةردةم طواستنةوةية رَيطاى باشترين
ـــت وادةردةكـــةوَي بــةآلم ــمــدا، هــةرَي
طشت لةبةردةم دوودَلة  هَيشتا  توركيا
دواتر هةرَيمدا. لةبةردةم دةروازةكان
طةشةثَيدانى طرنطى لة باس راثؤرتةكة
نَيوان دبلؤماسييةكانى ثةيوةنديية
باشتركردنى هةرَيم دةكات بؤ توركياو

ئابوورييةكان. ثةيوةنديية
 

طةشتياران «ئةمريكا، 
ئاسايشى تَيكضوونى لة

كوردستان هةرَيمى كتوثإى
ئاطاداردةكاتةوة»

جيهاندا لةميدياكانى دواييانة بةم
ئاستى بــةرزبــوونــةوةى بة طرنطي 
هةرَيم ناوضةكانى بؤ طةشتياريى
دةستطيركردنى دواى بةتايبةت دةدرَيت،
ئَيرانةوة. لةاليةن ئةمريكييةكة سآ
راثؤرتَيكدا لة هاير، كار كؤمثةير سايتى
طةشتياريى» «طةشةكردنى لة باس
بةتايبةت كوردستان هةرَيمى بؤ دةكات
سايتةكة دواييدا.  مانطةى ضةند  لةم
زيادكردنَيكى دةَلَيت، راثؤرتةكةيدا لة
بؤ طةشتياران ــارةى ذم لة بةرضاو
بةديدةكرَيت، هةرَيم ثارَيزطاكانى
تَيدا ئاسايشى ناوضةيةكة هةرضةندة
مةترسيى هَيشتا بــةآلم بــةرقــةرارة،
لة شوَينى نيشتةجَيبوونى هةية زياترى
باس راثؤرتةكة دواتر طةشتيارةكان.
كوردستان مَيذووييةكانى  شوَينة  لة
كة دةكــات هةولَير شــارى بةتايبةت
بووةتة شارةكة مَيذووييبوونى كؤنيىء
طةشتياران سةرنجى ــةوةى ئ هــؤى
جيهانةوة قوذبنى  كونء تــةواوى  لة 

رابكَيشَيت.
رَيذةى بةرزبوونةوةى لةئةنجامى
وةك ناوضانةء ئةم بؤ طةشتياريى
دةرةوةى وةزارةتى  ثَيدانَيك رَينمايى 
بؤ هةرَيمى سةالمةتيى ئةمريكا،
بةآلم ــكــردةوة، ــات دووث طةشتياران
«ثَيدةضَيت كة كــردنــةوة ــاطــاداري ئ
دواتر بهَينَيت»، هةرةس دؤخةكة لةثإا
بةهؤى كة دةكات، لةوة باس راثؤرتةكة
شارى نةتةوةكانى نَيوان كَيشةى
كةركوكةوة، دةوَلةمةندى بةنةوت
سةردانى ناوَيرن هَيشتا  طةشتياران
وايكردووة كة ئةمةش بكةن، ئةو شارة
شارةدا بةهؤى لةو رَيذةى طةشتياريى

كةمبَيتةوة. نةتةوةييةوة ملمالنَيى

نةوت ثشكدارةكانى طةورةترين لة يةكَيك دةبيَتة هةرَيم

رؤيتةرز فؤتؤ: كة نةوتى لَيوة نَيردراية دةرةوة نةوتى هةرَيم كَيَلطةى يةكةم



بةشارةتى سامان سازدانى:

هةولَير، ثارَيزطارى هادى، نةوزاد
كَيشانةى ــةو ئ زؤربــــةى  دةَلــَيــت:
داوايان هةَلبذاردن ثَيش خؤثيشاندةران
تواناى بةثَيى «ضارةسةركراون»، دةكرد
طةإةكانةى ئةو هةوَلدةدةن حكومةتيش
ــووة، ــةض ن ــؤ ــان ب ــي ــطــوزاري خــزمــةت

بكةن. دابين خزموتطوزارييان بؤ
ثَيش لةتيفئاوا ناوضةى دانيشتووانى
كردء خؤثيشاندانَيكيان ضةند هةَلبذاردن
زةوييةكانيانةوة داطيركردنى  بةهؤى
حكومةت، لة دةكرد قةرةبوويان داواى
كَيشةى كة ثَييواية، هاديش ــةوزاد ن
درَيــذة، دوورو كَيشةيةكى لةتيفئاوا
لةتيف شَيخ (١٩٨٧)دا ساَلى لة ضونكة
خةَلكة بةو فرؤشتووة زةوييانةى ئةو
كردوويانةتةوة تةجاوز بة ئةوانيش
ئةو بةعس رذَيمى  ئةوكات  خانوو،  بة
ئةمنيى، حاَلةتى لةبةر تَيكداوة طوندةى
قةرةبوو خةَلكانةى ئةو هةموو بةآلم
ثَيداون زةوى ثارةو  بة  كردووةتةوة
دواى كؤمةَلطاكان، و ـــوو دارةت لة 
هةرَيمى لة بةعس حكومةتى رووخانى
ضوونةوة خةَلكانة ئةو كوردستاندا
دووبارة داواى زةوييةكانيانء سةر

قةرةبوودةكةنةوة.
بةوةشدا، ئاماذةى هادى ــةوزاد ن
ثَيش لةتيفئاوا دانيشتووانى كــة
كردء خؤثيشاندانيان ــبــذاردن هــةَل
كارتَيك بكةنة هةَلبذاردن ويستيان
ئةوةى بؤ هةرَيمةوة حكومةتى بةسةر

بكاتةوة. قةرةبوويان
«ئَيمة وتيشى: هةولَير ثارَيزطارى
لَييان، كردووة ياساييمان بةَلطةى داواى
قةرةبووكراونةتةوة بزانين بؤئةوةى

نا». يان
جَيطةيةى ئةو حكومةت هةرضةندة
بة كــردووة لةتيفئاواى دانيشتووانى
ثارَيزطارى بةآلم ئوتؤمبَيل، ثَيشانطاي
ئةوانيش كة دةكات،  لةوة باس  هةولَير
دواتر لةوَينء كاتيى بةشَيوةيةكى
بةثَيى جَيطةية ئةو ضونكة دةردةكرَين،
ءَيستطةى بؤ دانــراوة نوآ نةخشةى

هةولَير. شةمةندةفةري
دوكاندارانى هةَلبذاردنةكان ثَيش
ــد ضــةن ــيــشــتــمــانــيــش بـــــــازاإى ن
داواى كـــردء خؤثيشاندانَيكيان
دوكانةكانيان نرخى كةمكردنةوةى
بة ثارةيةكى خؤيان كة بةقسةى دةكرد،
زؤرةء قيستةكةشى ثَيياندراوةو  زؤر
دةكات لةوة باس شارةش ئةو ثارَيزطارى
بةشداريكردووةو خؤى  بؤ خةَلك كة
كة ثارةيةى بإة بةو كإيوة دوكانى
نووسراوةو طرَيبةستةكةي لةسةر
ــازاإى ب كَيشةيةى  ئــةو ياساييشة،
حكومةتةوة بة ثةيوةندي نيشتمان
ئةوة بكات، ضــارةســةرى تا  نةبووة

بازرطانيية. كَيشةيةكى
قةيرانى  لة بــاس ــادى،  ه ــةوزاد ن  
دونيادا هةموو لة كة دةكــات دارايــى
طرتووةتةوة، كوردستانيشى روويداوةو
ئيداريية بةرثرسة ئةو بةوتةى بؤية
ضةند هةية دوكانيان خةَلكانةى ئةو
باشبووةو بازاإيان لةمةوبةر ساَلَيك
بازاإو ئَيستا بةآلم نةبووة، كَيشةيان
لةو كراوةتةوة زؤر سؤثةرماركَيتى
هةبووة طاريطةرى  ئــةوةش شــارةدا،
كرَيى بةشي ئَيستا دةَلَين ئةوانء لةسةر

ناكةوَيت. دةست دوكانةكانمان
هةية ــةوة ئ دةنــطــؤى هةرضةندة
تَيكبدرَيتء هةولَير لةنطةى بــازاإى
نيشتمان، بازاإى ذَير بؤ بطوازرَيتةوة
رةد قسانة هةموو هادى نةوزاد بةآلم
راست قسةية «ئةو وتى: دةكاتةوةء
خؤيدا شوَينى لة هةر  بازاإة  ئةو نيية،

تَيكنادرَيت». دةمَينَيتةوةو 
نــاوضــةي ـــى ـــان ـــدارةك ـــان دوك
خؤثيشـــاندانيــان ثيشـةســـازييش
دةطرت لةحكومةت رةخنةيان كردء
تَيكدةدةنء دوكانةكانيان كة بةوةى
نةوزاد ديكة، جَيطةيةكى بؤ دةيطوازنةوة
بةثَيى كة دةكات، بةوة  ئاماذة هاديش
ثيشةسازيي ناوضةى بنةإةتى نةخشةى
رَيطةى سةر  بؤ دةطوازرَيتةوة هةولَير 
ئةوان مةبةستةش ئةم  بؤ مةخموور،
طفتوطؤيان دانيشتوونء لةطةَلياندا
دروستكردنى ضؤنَيتى لةسةر كردووة
بةشةكانى جياكردنةوةى دوكانةكانء

ئؤتؤمبَيلء كةلوثةلةكانى ءةك ناوضةكة،
ئةوةى بؤ رؤنطؤإ، فيتةرو تؤإنةضىء
بؤ كاتَيك بَيت ئاسان  هاوآلتييانيش  بؤ 
دةضنة ئؤتؤمبيلةكةيان ثَيداويستييةكى
كوآ بؤ بزانن ثيشةسازيي ناوضةى
«ناوضةى وتيشى: هادى نةوزاد دةإؤن،
زؤربةى داهاتوودا لة ثيشةسازيى،

ثارك». سةوزايىء دةبَيتة
لة خزمةتطوزارييةكان جياوازى
هةندَيك ديكة شوَينَيكي بؤ شوَينَيكةوة
نيطةراندةكاتء هةولَير  هاوآلتييانى  لة

نموونةكان. باداوة يةكَيكة لة طةإةكى
ئةوة  هةولَير، ثارَيزطارى هاوكات  
لةنَيوان نيية جياوازى كة إوو دةخاتة
هةولَيرداء شــارى طةإةكَيكى  هيض
بة ثةيوةندى باداوةش طةإةكى كَيشةى

نيية. جياوازييةوة
مليؤن (٢٤) نَيودةوَلةتيي بانكى
طةإةكى ئاوةدانكردنةوةى بؤ دؤالرى
هةرَيميش تةرخانكردو حكومةتى باداوة
هادى هؤكارى نةوزاد دؤالر، مليؤن (٤)
طةإاندةوة ثرؤذةيةى ئةو دواكةوتنى
ثرؤذةية لة عةممانء ئةوةى كة ئةو بؤ
بورهانى كؤمثانياى دواتر بةغدابووة،
ــةى ــرؤذةك ث كــوةيــتــى ءةريــطــرتء
لةو دواتر بةجَييهَيشت، تةواونةكردء
ئةندازياريى طروثى دراية سةندرايةوةو
ثرؤسَيجةرى كوردستان، بةآلم ناوخؤى
طةلَيك رؤتيناتى نَيودةوَلةتيى بانكى
بةوتةى ــووة، ــةوت دواك بؤية زؤرة،
طةإةكى ثرؤذانةى ئةو هادى نةوزاد
تةواوببن، ساأل تاكؤتايى بإيارة باداوة
زياتر ثارة  هةرَيم «حكومةتى وتيشى: 
تا خةرجدةكات ميللييةكان طةإةكة لة

ديكة». طةإةكةكانى
طةإةكى ــةك  ــارةي ذم ئةطةرضى
دروستكراوة، هةولَيردا شارى لة نوآ
خزمةتطوزاريية ئَيستاش تا ــةآلم ب
ثَينةطـــةيشتووةو سةرةكييةكـــانيان
كة ــةوةى ل نيطةرانن هاوآلتييانيش
طةإةكانة ئةو دروستكردنى ثَيش دةبوو
جَيبةجَيبكراية، بــؤ ثــرؤذةكــانــيــان
ئاماذةى هادى، نةوزاد لةوبارةيةوة
شارةوانى هةولَيردا، لة كة بؤئةوةكرد،
دابةشكردووةو ثارضةزةوى هةزار (٩٠)

خانوو، بة كردوويانةتةوة هاوآلتييانيش
طةإةكةكانى بوونةتة طةإةكَيك لة ئَيستا
هةرَيم حكومةتى بودجةي ئةطةر شار،
ئةو لة خزمةتطوزاريي بهَينيت هةمووى
ناكات، بةش خةرجيبكةيت طةإةكانةدا
توانيويةتى تةنيا هةرَيم حكومةتى بؤية
ئاوةدانبكاتةوة، طــةإةكــَيــك ضةند 
كة ثَييواية، هةولَير ثارَيزطارى بؤية
ثَيشتر نيية  ئةوةى تواناى «حكومةت 
زةوييانة ــةو ئ بؤ  خزمةتطوزاريي

خانووى هاوآلتييان دواتر دابينبكاتء
دروستبكةن». تَيدا

دةنطؤى ئَيستا  لة  بــةر مــاوةيــةك
تايةفرؤشانى بازاإى كة هةبوو ئةوة
تَيكبدرَيتء كةسنةزان رَيطةى سةر
ثَيشكةوتوو، بازاإَيكى بكرَيتة شوَينةكةى
ثــارَيــزطــارى هـــادى، ـــةوزاد بــةآلم ن
ئةو كــة ــرد، ــةوةك ل باسى  هــةولــَيــر،
بازاإةكةيان هةَلوةشاوةتةوةو بإيارة

دةمَيننةوة. هةر لةوآ تَيكنادرَيتء
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هةولَير: ثارَيزطاري

ناتوانَيت هةية، بؤية كةميى بودجةى هةرَيم كَيشةى حكومةتى
ثَيشكةشبكات بةثَيى ثَيويست خزمةتطوزاريى طةأةكَيك هةموو لة

ضاوثَيكةوتن

كوردة سةنطةر

زةوى) ذَير (رَيطاى ئةندةرثاس دوو
بــوارى دةخرَينة سلَيمانى ــارى ش لة 
لَيثرسراوى وةك جَيبةجَيكردنةوة،
لَيوة باسى سلَيمانى ثارَيزطاى ثرؤذةكانى
ثاسى ئةندةر ساأل دوو كؤتايى تا دةكات،
جَيبةجَيكردنةوة، بوارى دةخرَينة ديكةش
كَيشةى هاتوضؤى بؤ ضارةسةرى ئةوةش

سلَيماني. شارى دانيشتووانى
ئةندةرثاس (٦) دروستكردنى ثرؤذةى
ئةو ضارةسةرى بؤ سلَيمانى  شارى لة
ناوشارةكةية قةرةباَلغيانةى طرفتء
تةسكيى ئؤتؤمبَيلء زؤريــى بةهؤى كة 
دروستكردنى دروستبووة، شةقامةكانةوة
كة مؤزةخانةش نزيك ثاسى ئةندةر
لة دةكات جَيبةجَيى توركى كؤمثانيايةكى
ثارَيزطاى (٢٠٠٨)ى ثةرةثَيدانى بودجةى
مليؤن (٧٨١) مليارو   (١٠) بإى سلَيمانيدا
بإيارة كة تةرخانكراوة بؤ عَيراقى دينارى
بةَلَيندةر لة (٨/٤)ةوة (٣) مانطدا ماوةى لة

جَيبةجَيبكات. ثرؤذةكة
ساَلى سةرةتاى بإياربوو لة هةرضةندة

تَيدا كاريان ثرؤذةكة (٦) هةر (٢٠٠٩)ةوة
بكراية،بةآلمئَيستايةكةمدانةيانكةوتووةتة
عةبدولكةريم، دانا جَيبةجَيكردنةوة، بوارى
ئةنجومةنى ثرؤذةكانى  لَيثرسراوى 
ديزاينى بؤ كارى ئةو دواكةوتنةى ثارَيزطا،
«بةداخةوة وتى: طةإاندةوةو ثرؤذةكان
ديزاينى تةواونةبوونى دواكةوتنء بةهؤى

كؤمثانيا ئةو لةاليةن ئةندةر ثاسةكةوة (٦)
جَيبةجَيكردنى دةكات، جَيبةجَيى لوبنانيةى
لةطةأل بةآلم دواكــةوت، ديكةش  ئةوانةى 
داهاتووةوة هةفتةى لة  ثرؤذةيةشداء ئةم
دةكةوَيتة دووةم كة ئةندةر ثاسى ثرؤذةى
بووة تةواو كارةكانى سالمء شةقامى سةر

جَيبةجَيكردنةوة». بوارى دةكةوَيتة

ئةندةر ديزاينى كة خستةإوو ئةوةشى
بةدةستيان تةواوبوونء ديكةش ثاسةكانى
كة بةوةشكرد، ئــامــاذةى طةيشتووة،
«ئةطةر ديزاينةكان ضَيككردنةوةى دواى
كؤتايى لة  رةنطة كَيشةبوون، بَي و  تةواو
بوارى بخةينة ديكةشيان دووانى ئةمساَلدا

جَيبةجَيكردنةوة».
ئةو جَيبةجَيكردنى ديزاينء دواكةوتنى
ثرؤذةى ضةندين  كة لةكاتَيكداية ثرؤذانة 
خؤيان لةوادةى هةية كوردستاندا لة ديكة
هاوآلتييان بؤ طرفتيان دواكــةوتــوونء
بةرزة ئةو ئةو هةروةك دروستكردووة،
دواى كة  سةرضنار ريانى  ضوار ثردةى 
تَيدا كــارى مانطَيك ضةند كــردنــةوةى،

كرايةوة.
عةبدولكةريم دانا بارةيةشةوة لةو
ئةو بــةآلم  ــن، دةزان «بةرنامةكان وتــى:
هةبوو، ديزاينى كَيشةى سةرضنار ثردةى
هةندَيك جَيبةجَيكردندا لةكاتى بؤية
ئةم ديزاينى ئةوةى بةآلم تَيدابوو، هةَلةى
كؤمثانياى بؤكردووين ثاسانةى ئةندةر
كة موسةدةقة ثؤلَينكراوةو بيانييةو
هيوادارينء زؤرباشة، ديزاينكردنى تواناى
كَيشةيةكى ديزاينةوة  لةإووى ثَيمانواية 

كةموكوإيى بــآ ـــيء دواي بــؤ نابَيت 
دووبارة رابردوو ئةوةى  دَلنيابن  دةبَيت،

نابَيتةوة».
ثرؤذةكان كة رةتكردةوة، ئةوةشى
تةواونةبن، خؤياندا وادةى لة دوابكةونء
شــاردا نــاوجــةرطــةى لة كة لةكاتَيكدا
ــةى رؤذان هاتوضؤى جَيبةجَيدةكرَينء
وتيشى: ــة، ــةرةوةي ــةس ب هاوآلتييانى
كةم ماوةى فشاربكةين ئةوةى بؤ «ئَيمة
دةدةينة ثــرؤذةكــان جَيبةجَيكردنى بؤ 
تةواوببن، زوو كارةكان  كة بةَلَيندةرةكان 
ثرؤذةكاندا لة ــن ــةوت دواك بة ضونكة
مةرجةكانى بةثَيى ــنــدةرةكــان ــَي بــةَل
دةبن، سزا تووشى عَيراقى بةَلَيندةرايةتى
بةرنامةيةى ئــةو بةثَيى ــةوةش ل جطة 
خؤياندا لةكاتى ثــرؤذةكــان دامانناوة
ئةوةى بةَلَينى كؤمثانياكةش تةواودةبن،
نةكرد ئيحالة بؤ ثرؤذةكةمان ضونكة داوة،
كة رووننةكردينةوة بؤ بةرنامةكةى تا
هةروةك كاردةكات». ضؤن ماوةيةدا لةو
كؤمثانياى ئةطةر كة بةوةشكرد، ئاماذةى
دياريكراوة وادةيــةى  لةو جَيبةجَيكار
بةثَيى «ئةوكاتة نةكرا تةواو ثَيى دواكةوتء

دةكةين». لةطةَلدا مامةَلةى ياسا

تةواوببن» خؤياندا ئةندةر ثاسةكان لةكاتى كَيشةكان دووبارة نةبنةوةو دةدةين «بةَلَين

رَيطاى ذَيرزةوى خاوةنى سلَيمانى دةبيَتة
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ئـــابوورى

محةمةد سالَح حةمةالو

لة دارايــي ليذنةي سةرؤكي جَيطري
ئةمساأل رايدةطةيةنَيت، عَيراق ثةرلةماني
ناكرَيتء ثةسةند تةواكاريي  بودجةي
هةرَيميش ــي داراي وةزارةتــي بريكاري
بؤ لةسةردانةكةياندا بةوةدةكات، ئاماذة
تووإةبوون رووبةإووبوونةوةو بةغدا
هةرَيمء بةرثرساني نَيوان كةوتووةتة

بةغداوة.

بودجة خؤيدا لةكاتي
كراوة ثةرلةمان رةوانةي

سةرؤكي جَيطري شوكر، د.ئيسماعيل
بة عَيراق، لةثةرلةماني دارايــي ليذنةي
ناوةنديي «حكومةتي راطةياند:  رؤذنامةي
ثةرلةمان رةوانةي بودجةي ــة(٨/٢٦)دا ل
لة ثَيويستة كة  لةكاتَيكداية ئةوة  كردووة،
تةواوكاريي بودجةي حوزةيراندا مانطي

ثةرلةمان». بطاتة
لة(٨/١)ةوة عَيراق ثةرلةماني وتيشي:
ــةوةش ئ دواي ــيء ــةت ــشــووي (٩/٧)ث تــا
ديكةى ثشوويةكي جــةذنــةوة بةهؤي
لةبةردةم ماوةيةك هيض بةسةردادَيتء
دةنط بؤئةوةي نامَينَيتةوة ثةرلةماندا
لةمانطي بدات، تةواكاريي بودجةي لةسةر
(٢٠١٠) ساَلي بودجةي يةكةميشدا تشريني
ئةمساأل ثَيناضَيت هةربؤية ثةرلةمان، دَيتة
عَيراق تةواكاريي بودجةي  لةسةر دةنط

بدرَيت.
مانطَيك تةنيا تةواوكاريي بؤ بودجةي

ناكرَيت  ثةسةند
بودجةي دارايي كاروباري ياساي بةثَيي
ثةرلةمانء دَيتة  لةكاتَيكدا تةواوكاريي 

كة: لةسةردةدرَيت دةنطي
وةك كتوثإي حاَلةتَيكي ئةطةر -١
جةنطَيك ياخود سروشتي رووداوَيــكــي
ثرؤذةيةكي ــان ي رووبـــدات  ــدا ــةوآلت ل
حكومةت هةبَيتء طرنط ستراتيذيي

بكات. جَيبةجَيي بيةوَيت
تةواوكاريي بودجةي ياسا بةثَيي -٢
بطاتة حــوزةيــرانــدا  مانطي لــة دةبــَيــت 
خؤيدا دياريكراوي لةكاتي بةآلم ثةرلةمان،
ثةرلةمانء نةطةيشتووةتة بودجةية ئةو

اليداوة. كاتةكةي
بودجةي تةمووزدا لةمانطي  دةبَيت -٣
خةرجبكرَيت، ثَيبكرَيتء كاري تةواوكاريي

تةواوكاريي بودجةي ئةمساأل بةآلم
طةيشتووةتة حكومةتةوة (٨/٢٦)لةاليةن

ثةرلةمان.
لةسةر جةختي شوكر، ئيسماعيل
تةواكاريي بــودجــةي ــةوةشــكــردةوة، ئ
دةنطي دووةمــيــش تشريني مانطي بؤ 
ناتوانرَيت ثةسةند ناكرَيتء لةسةرنادرَيتء
خةرج مانطَيكدا لةماوةي بودجةيةش ئةو
مانطَيك تةنيا بؤ «ناكرَيت هةربؤية بكرَيت،

ثةسةندبكرَيت» تةواوكاريي بودجةي

كةمتةرخةمبووة حكومةت

بودجةي ئةطةر ياساش بةثَيي لةكاتَيكدا
ئةو لةسةرنةدرَيت، ئةوا تةواكاريي دةنطي
خةزَينةي حكومةت. بودجةية دةطةإَيتةوة

نةكردني ثةسةند  هؤكاري  دةربارةي 
جَيطري ئةمساَليش، تةواوكاريي بودجةي
حكومةتي ـــي، داراي ليذنةي ســةرؤكــي
كة دايةقةَلةم خةم بةكةمتةر ناوةنديي
بودجةكةيان خؤيدا دياريكراوي  لةكاتي
وةك نــةكــردووةو ثةرلةمان رةوانـــةي
هيض ئَيستا ثَيكرد، ئــامــاذةي خؤيشي
ئةنجومةني ــةردةســت ــةب ل ــةك ــاوةي م
لةسةر دةنطدان بؤ نةماوة نوَينةراندا

ثةسةندكردني. بودجةكةو

بَيئاكامبوون هةرَيم حكومةتي هةوَلةكاني

تــائــَيــســتــا ـــم ـــةرَي ــي ه ــةت ــوم ــك ح
ـــــي ـــــاري ـــــةواوك ــــــودجــــــةي ت ب
لةحكومةتي ــــي(٢٠٠٨و٢٠٠٩)ي ســــاَل
بودجةي ــووةو ــرت ــةط وةرن نــاوةنــديــي
ساَلي(٢٠٠٨)بريتيبووة بؤ تةواوكاريي
بودجةي دينارو لة(٢٦٣)مليارء(٥١١)مليؤن
(٩٤٥)مليؤن ئةمساَليش تةواوكاريي

دينارة.
لةمةوبةر رؤذَيك ضةند كاتَيكداية لة ئةوة
هةرَيم حكومةتي دارايي وةزارةتي وةفدَيكي
يةكالييكردنةوةي وةرطرتنء بةمةبةستي
هةرَيم تةواوكاريي بودجةي كَيشةي
هةوَلةكانيان بةآلم كرد، بةغدايان سةرداني

بَيئاكامبوو.

بةرثرساني هةرَيم لة وةفدي
تووإةبوون بةغدا دارايي

ــي وةزارةت بريكاري تاهير، رةشيد
خؤياني بَيئاطايي هةرَيم، حكومةتي دارايي

تةواوكاريي بودجةي  كة لةوةنيشاندا 
ثةرلةمان رةوانــةي حكومةتةوة لةاليةن
بَيئاطايي ـــارةي دةرب نــا، يــان كرابَيت 
نةناردني يان لةناردن هةرَيميش حكومةتي
ثةرلةمان رةشيد بؤ تةواوكاريي بودجةي 
«لةسةردانةكةياندا بةوةكرد ئاماذةي تاهير،
لة زؤريــان رةخنةوطللةييةكي بةغدا بؤ 
حكومةتي دارايي وةزارةتــي بةرثرساني
لَيشيان تةنانةت  كـــردووةو  ناوةنديي
لة هةرَيميان كة ــةوةي ل تــووإةبــوون

تةواوكاريي بودجةي نةناردني
ئاطادارنةكردووةتةوة».

دارايي ــي  وةزارةت بريكاري
نةشاردةوة، ئةوةشي هةرَيم
كة ـــةبـــةرامـــبـــةرئـــةوةي ل
لةمةسةلةي بةغدا بةرثرساني
هيض تةواوكارييدا بودجةي
ثرسءراوَيذَيكيانبةحكومةتي
ــــردووة، ــــةك هـــةرَيـــم ن
ليستي ئةنداماني  ئَيمةش 
هاوثةيمانيمانراسثاردووة

دةنط ئةطةر لةحاَلةتَيكدا
درا، بودجة  لةسةر 
خؤيانةوة الي ئــةوا
ثآ ــي ــط دةن ئـــةوان

نةدةن.

مةسةلةكة مةبةستي
لةثشتة سياسي

بودجةي نةناردني دةربارةي
هــةرَيــمء ــي ــاَل دووس ــي ــاري ــةواوك ت

رةشيد دارايي، بواري سةر بؤ كاريطةريي
بودجةي ئةمساأل روونيكردةوة، تاهير
كورتي دؤالر  لةمليارَيك زياتر هةرَيم
ئيداراتي ساَليش لــةدواي ساأل هَيناوةو
خةرجييةكانيش لةزيادبوونةو روو هةرَيم
«ثةسةند بؤية دةكات، زياد بةهةمانشَيوة
لةمساَلدا تةواوكاريي بودجةي نةكردني
حكومةتي بؤ طةورة دارايــي كَيشةيةكي
خؤيشي وةك  دةكــات» دروســت  هةرَيم
بةدةست بودجةيةمان ئةو «ئةطةر وتي:
كَيشةي ئةوا دةمانتواني ضةندين بطةيشتاية

بكةين». ضارةسةر ثآ دارايي
ئاطادارنةكردني هؤكاري  ــارةي دةرب
لةمةسةلةي هةرَيميش بةرثرساني
تةواوكاريي بودجةي  ثةسةندكردني 
ثَييوابوو تاهير، رةشيد بةغداوة لةاليةن
سياسي مةبةستي زياتر مةسةلةية «ئةو

لةثشتة».

خةرجييةكاني حكومةت  دةبَيت
بكاتةوة كةم

هةر داهاتي لةسةرضاوةي بةشَيك
ناوخؤييةكانة، باجة هةرَيمَيك وآلتء
ساآلنة هةرَيميش حكومةتي
ـــك داهـــاتـــي ـــإَي ب
نــاوخــؤيــي

ك ة و
بــــــــــاجء

رســـــومـــــاتء
غةرامةكانى طومركء

ئةوانة كة دةستدةكةوَيت،
خةزَينةي دةضَيتةوة ديكة جارَيكي

حكومةتي هةرَيم بةآلم ناوةنديي، حكومةتي
ثَيدةبةستَيت ثشتي ئةوةي يةك بةثلةي

(١٧٪)ةكةية. رَيذةي
مامؤستاي ــــوف، رةئ مــحــةمــةد
سلَيماني، زانكؤي ئابووريي كؤلَيذي
بؤ ساآلنة حكومةت  كاتَيك  ثَييوابوو 
مووضةي وةك بوارةكاني سةرجةم
طشتييةكانء خةرجيية فةرمانبةرانء
خزمةتطوزاريي وةبةرهَينانء بــواري
ثالني تةواوكاريي بةبودجةي  ثاَلثشت

وةك لةحاَلةتَيكي خؤي دادةإَيذَيت، بةآلم
تةواوكاريي كة بودجةي ئةمساَلدا ئةوةي
ثَيويستة ئـــةوا ــت، ــةكــرَي ن ثــةســةنــد 
خؤييء لةخةرجييةكاني  بإَيك حكومةت 
وتيشي: بكاتةوة، كةم دامودةزطاكاني
حكومةت يةك بةثلةي «لةوحاَلةتةدا
سةرمايةطوزاريي لةبودجةي  ناضارة
بكات تةرخان ئةوثارةية  بكاتةوةو  كةم
خةرجي مــووضــةوكــرآء بـــواري بــؤ 

دامودةزطاكاني».
ثَيشيوابوو زانكؤ مامؤستايةى ئةو
قةيران تةواوكاريي بودجةي «نةبووني
ــاتء دةك دروســت ــةوآلتــدا ل
دراوء كإيني هَيزي
دارايي تواناي

مووضةخؤران
دةكاتةوةء كةم
ــــان ــــةآلوس ه
دروســـت دةبــَيــتء
الوازدةكاتء رةفاهيةت
هاوآلتيان بذَيوي ئاستي
ــت». ــَي ــن ــةزَي دادةب بةطشتيي 
دةستووري عَيراقء هةرضةندة بةثَيي
دةبَيت دانيشتووان رَيذةي بنةماي لةسةر
بودجةي ساآلنة  ناوةنديي حكومةتي
بكات، هةرَيم حكومةتي رةوانةي ثَيويست
ئاساييشة ثَييوابوو، رةئوف محةمةد بةآلم
نوَينةرايةتيي هةرَيم حكومةتي ئةطةر كة
ئاطاداربوون ضؤنَيتي بؤ هةبَيت لةبةغدا
بةطشتييء عَيراق بودجةي لةدابةشكردني

بةتايبةتي. لةوبودجةية هةرَيم بةشي

لةكيسضوو دووساَلي بودجةي هةرَيم

ناكرَيت ثةسةند تةواوكاريي بودجةي ئةمساأل

محةمةد سالَح حةمةالو

فورات ــاري رووب ئاوي ئاستي
دابةزيوةو بةرضاو بةإَيذةيةكي
ئاوييةكانيش سةرضاوة وةزارةتي
ئةوكةَلَينة ثإكردنةوةي بؤ بةنيازة
ذَيـــــرزةوي ــــووود لـــةئـــاوي س

وةربطرَيت.
ناوةندي بةإَيوةبةري زياب، عؤن
عــَيــراق، ئـــاوى ســةرضــاوةكــانــى
رووباري ئاوي «ئاستي رايطةياند:
فورات(٣٠٠)مةترسَيجالةضركةيةكدا
عَيراق كة لةكاتَيكداية ئةوة دابةزيوة،
بة(٧٠٠)مةترسَيجا ثَيويستي النيكةم
توركياش هةيةء لةضركةيةكدا ئاو
لةبواري عَيراق هاوكاريكردني  بؤ
جَيبةجآ خؤي بةَلَينةكاني ئــاودا

نةكردووة».
نيشتماني ناوةندي بةإَيوةبةري
بايةخةوة بة ئاو، سةرضاوةكانى
لةئاوي لةسوودوةرطرتن باسي

هاوكاريكردني بؤ كرد ــرزةوي ذَي
ثإكردنةوةي ســـةرزةويء ئــاوي
بةتايبةت لةوبوارةدا ثَيداويستييةكان
كوردستانء هةرَيمي لةناوضةكاني
ضةند خؤرئاواء بياباني  ناوضةي

عَيراق، خؤرهةآلتي ناوضةيةكي
بةهؤي ساَلَيكة ضةند ــاوةي م
قةيراني رووبــةإووبــوونــةوةي
ئاوي طلدانةوةي وشكةساَليء
وآلتاني ــةن ــةالي ل رووبـــارةكـــان 
رؤذ ئَيران توركياو وةك دراوسَيوة،
ــةإووي رووب عَيراق رؤذ لــةدواي

ئاودةبَيتةوة. قةيراني
ئاوييةكانى سةرضاوة وةزارةتي
عَيراقبةهؤيكَيشةيوشكةساَلييةوة
جَيبةجَيكردني سةرطةرمي ئَيستادا لة
رووبةإووبوونةوةي بؤ ثالنَيكة
لةوإووةشةوة كَيشةيبةبيابانبوون،
بةهةَلمةتي دةستيكردووة وةزارةت
بةنداوء لةدةوروبةري ناشتن نةمام
دةرياضةكانلةسةرجةمثارَيزطاكاني
رَيــطــري ئـــةوةي ــؤ ــدا، ب ــراق ــَي ع

بةهةَلمء بــوون لةكَيشةي بكات
طةرماو ثلةي ــةوةي  ــوون ــةرزب ب

ئةوناوضانة. ذينطةي باشتركردني
بةبيابانبووني زانيارييةكان بةثَيي
رووبةإووي زةوييةكشتوكاَلييةكان
رَيذةي دةكاتةوةو وشكبوونةوة
زةوييةكشتوكاَلييةكاندا لة خوَيش
زياددةكات،بؤيةوةزارةتيسةرضاوة
لةدروستكردنء بيرى ئاوييةكان
ثــرؤذةي ضةندين جَيبةجَيكردني
ضارةسةركردني ئاودَيرييء وةك
ــان ــةك ــي ــي ــاَل ــوك ــت ــش ــةك ــي زةوي
لــةبــةرنــامــةي كـــردووةتـــةوةء
ناوضانةي ئةو وةزارةتيشداية،
بَيئاويي وشكةساَليء  كَيشةي  كة
بيري ضةندين تَيكردوون رووي
ئاودَيريي جؤطةي  ئيرتيوازيء 

دروستبكرَيت.
بةنداوي  ضةندين ــةروةك ه  
بيابانييةكان ناوضة دؤألء لة بضووك
ئاوء كؤكردنةوةي بؤ دروستبكرَيت

ناوضانة. ئةو ئاوداني مةإوماآلتي

دةكات عَيراق لة هةإةشة بةبيابانبوون

دادةبةزَيت مةترسَيجا (٣٠٠) فورات ئاوي ئاستي
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بتوانم ضؤن دةستثَيبكةم؟؟ ضؤن نازانم
هةستةي هةموو ئةو كاغةز سةر بيخةمة
قةَلةمةكةم ضؤن دةروونمانداية؟؟ لة

لة ناخمانداية؟؟ ئةو ئاطرةي بنووسَيت
جوامَيري تؤ، ئازايةتي باسي ويستم
بؤ تؤ  ــاداري ءةف تؤء دةروونثاكي تؤ،
بكةم، هاوإَيكانت طةلء نيشتمانء خاكء
تؤ سيفةتانةي رةوشتء ئةم لةسةر بةآلم
ثياوَيكي كةَلة كةمة، هَيشتا بَلَيم هةرضي
ثَيناسةبكرَيت، ناتوانرَيت هةرطيز تؤ ءةك
هةموو تــؤدا ءةك ثياوَيكي  ئاستي  لة 
ديــاردةبــن. بَيئةرزش ــزمء ن ءشــةكــان 
باآلي ناطةمة  هةرطيز ءشةكانم بة  من
خؤمانت باسي بإيارمدا  لةبةرئةوة  تؤ
بؤ تؤيت بآ  ءةزعمان حاألء بكةم، بؤ 

باسبكةم.
يادماندايت لة هةردةم تؤ ئازيزم باوكي
ئاسماني ئةستَيرةي تؤ دادَيت شةو كة
ئةو تيشكي دةبيتة دةكاتةوة رؤذ ئَيمةي كة
هةر دَلمانةوة. سةيري ناو كة دَيتة هةتاوةي
كَيوةدةكةين، شاخء  شارو  ئةم  شوَينَيكي
باس بؤت ضؤن كة بةرضاو دَيتةوة تؤمان
خؤشةويستم هاوإَييةكي «لَيرةدا دةكردين
سةروةريةمان ئةو لَيرةدا شةهيدبوو،
ئازادييةمان داستانة ئةو لَيرةدا توماركرد.
بوويت، نيشتمان ئَيمة  بؤ  تؤ دروستكرد»
بآ تةنيا نةك  ئَيمة رؤيشتي  تؤ كة  ئَيستا
نيشتمان بآ بةَلكو ماوينةتةوة، باوك
لةوانةية لَيرة غةريبين ئَيمة ئَيستا بووين،
بؤ بإؤنةوة خانةقين؟؟ ئةي بثرسيت
باثيرانتان، باوو جَيطةي بؤ خانةقينةكةم
تؤيي بآ  خانةقين خؤشةويستم باوكي 
شارةكةت ــارة،  دي ثَيوة زياتر ئَيمة لة 
ديارنةماوة. تؤزدا  تةثو لة داماوةء  ماتء
نةديوة خؤشي شارة ئةم دانيشتووانى
هةَلبذاردندا لة كرديان، ثَييانكرا ئةوةي
خانةقين سةلمانديان  اليةكيان هةموو بؤ
بةآلم كوردستان، لة بةشَيكة كوردييةء
دةستي لةذَير  كَلؤَلي  بة  هــةر هَيشتا

تةنانةت ماوةتةوة. بةغدادا دةسةآلتداراني
كوردستاندا، ثةرلةماني لة نيية بؤيان
دروستكردنيدا لة تؤ ثةرلةمانةي ئةو

هةبَيت. نوَينةريان بةشداربوويت
ضونكة كردووة، ءشكي ئةَلوةندةكةت
بؤية لَيبكات، ثارَيزطاري نيية كةسَيكي هيض
خواردووةتةوة. ثةنطي غةريبيدا وآلتي لة
تَير شارةكةت باخةكاني بَيتء ناهَيَلن
لة رووةكــةكــان تؤيدا بآ لة ئاوبكات،

كزو ماتبوون. مرؤظةكان زياتر
بكةم، دَلطرانت نامةوَي طيان باوكة

نةهاتةدي. مةبةستتبوو تؤ ئةوةي بةآلم
دةثرسي ءة دةكةيت ــد رةوةن بيري
طؤإةكةتء سةر نايةتة ماوةيةكة بؤ

سةردانت ناكات؟؟
هةموومان خؤزطة  طيان باوكة  ئاي
كة كوإت رةوةندي دةمردين. تؤدا لةطةأل
سةري تؤ دواي مةزنةكةتبوو، دَلة ضراي
لةوانةية بةجَيهَيشت. خاكةي ئةم هةَلطرتء
برادةران ئةي بإوات؟ هَيشتتان بؤ بَلَييت
ضةنَيك من نازانن ئةي هَيشتيان؟ بؤ
ئةي خؤشدةوَيت؟ تاقانةيةم كوإة ئةو
دَلةي ئةو  منة؟؟  دَلي ئاواتء ئةو  نازانن 
ئةوةندة ثةراوَيزكراوة  ئةوةندة لَيرة  تؤ
خؤشتربوو ال غةريبيةكةي كة فةرامؤشكرا
تؤدا، برادةرانى لةناو لَيرة مانةوةي ءةك
لَيدووريت، تؤمان تةنيا نةك ئَيستا ئَيمة
لَيوة خؤشةويستةكةشمان  برا بةَلكو 
ئَيمةش تؤ دواي طيان باوكة دوورة.

ثةراوَيزكراين. ئَيمةش فةرامؤشكراين،
زانكؤيان دةريا كَلثةو ئازيزم باوكي
دةردةسةريةي ئةو هةموو دواي تةواوكرد،
كوردي، زمانةكاني  بة خوَيندن ءآلتانء 
لة جارة هةر ئةَلمانيء فارسيء عةرةبي،
موختةفَيتيوة بة سلَيماني لة قوتابخانةيةك
تةواوبكةن، زانكؤ توانيان ئَيوة لة دوور
ثَيوةدةكةيت. شانازيان ضةندة كة دةزانم
ضةنَيك لةطةَلماندا ئاهةنطت بطَيإاية، خؤزطة
هاوسةرطيري ئاهةنطي لة دةكرد حةزمان
بوويتاية. لةطةَلماندا خؤشةويستتدا دةرياي
دياربوو، هاوإَيكانت رةوةندء تؤء جَيطةي

ثةراوَيزكراين. ديسانةوة ئَيمة
دةكةي؟ يةكَيتيةكةت ثرسياري ئةطةر
لةإَييدا طيانت ذيانتء كة يةكَيتيةي ئةو
الو هــةزارةهــا بة يةكَيتيةي  ئــةو ــا،  دان
بةداخةوة ئةوا فيدايكرد، ثاكيان طياني
يةكَيتي ئَيستا يةكَيتي؟؟ كام بَليم دةبَيت
خؤي هةريةكة ــووةء ب ثارضة ثارضة
يةكَيتيء راستةقينةي  ــي  خــاوةن بــة 
تةنانةت طيان  باوكة دادةنَيت. كوردستان 
ثَيوةدةكرَيت، موزايةدةي مردنةكةشت
هةريةكة ئَيمة هةستي رةضاوكردني بةبآ
ديكة ئةوةي تؤو خاوةني بة دةكات خؤي

دوذمنت. بة دةكات
ثَيداوين زؤريان بةَلَينَيكي طيان باوكة
بة بكةنةوة خزمةتطوزاريي ثرؤذةيةكي كة
بزان ئايندة نةوةي ئةوةي بؤ تؤوة، ناوي
بوو كآ بوو؟؟ كآ يةكَيتي» «فيلةتةنةكةي

بةناو شانةوة بةسةر ئيعالمي ئَيزطةكةي
كآ بةرطةَلو؟ بؤ طواستةوة دؤَلدا شاخء
دةبابةي يةكةم خاوةن كردة يةكَيتي بوو
(١)ى لةشكري بوو كآ قةراغ؟ داستاني لة
كؤلَيذي يةكةمين بوو كآ دامــةزرانــد؟
يانةي بوو كآ دروستكرد؟ سةربازي
شؤإشي خةستةخانةي ثَيشمةرطةو
سةنتةري رؤشنبيري بوو دروستكرد؟ كآ
فَيري ئةوةي بؤ  دامةزراند ثَيشمةرطة  بؤ
هَيزي بوو كآ بن؟ نووسين خوَيندنء
بؤ بوو دامةزراند؟ كآ ثَيشمةرطةي ذناني
بةعسدا رذَيمي لةطةأل ديلي يةكةمينجار
سياسي زيندانيي ــان  دةي طؤإييةوةء
جةختي بوو كآ رزطــاركــرد؟ مــردن لة 

سلَيماني حاميةي كــردةوة ئةوة لةسةر
باخي بكرَيتة شوَينة ئةو لةناوببرَيتء
ئةوةي زةويةكةي دابةشنةكرَيت بؤ طشتي
بوو..... بوو....كآ كآ ئةودا؟ ئةمء بةسةر
تائَيستاش بةداخةوة بةآلم  بــوو......؟ كآ
لة ثةيكةرَيك  لة  بَيجطة بةَلَينن،  هــةر 
(رجل بؤ هيضيان طشتيي فةرماندةيي

دروستنةكردووة. الصعبة) املهمات
لةمة نامةوَيت  خؤشةويستم باوكي 
ئومَيدى بة بكةم. نارةحةتت دَلطرانء زياتر
يةكترى ديدارى بة بَيت  رؤذَيك ئةوةى

شادببينةوة.
دلَسؤزت كضي

بلََيسة

فةرمان جةبار باوكم بؤ نامةيةك

ناإه زايي ده نگَيکي وهکو گؤإان ليستي
حيزبه حکومهتء ئهدائي سياسهتء له
بهشَيوهيهکي کوردستان دهسهآلتدارهکاني
خؤي ياسايي ــهوارهي ق سهره تا فه رميي
هه َلبژاردني رَينماييه کاني له بهر راگهياندو
کرد، پهيامء ئاشکرا خؤي باآلدا کؤمسيؤني
بهرز دهنگي به  ــؤإان گ ليستي ئامانجي
ئاپؤراي سهرجهم لهاليهن بيرکردنهوهبوو

کوردستان، خهَلکي کؤمهآلني له زؤرَيک
ههَلمهتي پرؤسهي لهسهرهتاي ههر
قهوارهيهکي وهکو گؤإان  ههَلبژاردنهکهوه، 
خهونهکاني ويستء له داکؤکي سهربهخؤو
وآلته لهاليهن ئهم ژناني گهنجانء ههژارانء
به تايبهتي دهسهآلتدارهوهء حيزبي ميدياکاني
ميديا ئــهو نَيو ــاري دي کهساني له اليهن
تؤمهتء بهرهَيرشء کهوته  حيزبيانه وه،
يان دوو گؤإان ئه وهي پَيشبيني خهمآلندنء

ناهَينَيت..! زياتر کورسي سآ
ههَلمهتي راگهياندني بهرلهوادهي مانگَيک
بــاآلوه، کؤمسيؤني لهاليه ن ههَلبژاردن
ده سهآلتدار حيزبي ــه ردوو ه ميدياکاني
بؤ تاکاليهنانه شرؤڤهکارييهکي که وتنه
گؤإانه وهن. له پشتي ليستي ئهوانهي گؤإانء
به تهشهيرکردن کهوتنه تاکإهههندانه
نانبإينء به  گؤإانء ليستي دياري کهسايهتي
اليهنگرانء له ئاشکرا ژَيرپهردهو ههإهشهي
سهرهتا گـــؤإان. ليستي هـــه وادارانـــي
فهرمانگه لهنَيو خؤياندا، ريزهکاني لهناو
فهرمانبهره نقَلکردني  کهوتنه  حکومييهکاندا 
شوَينه بؤ گؤإانخوازهکان حکومييه حيزبيء
پَيچوپهنا بآ  بهئاشکراء دواتر  دوورهکــان، 
ئهو جياواز بيروإاي لهبهر راگهياند ئهوه يان
پلهء يا يان نانبإاوکراون دهرکراون کهسانه
کهمکراوهتهوه. کاروکارگوزارييان دهرهجهي

توإهيي إقي ديکه هَيندهي نانبإينه ئهم
دوو هَيندهش ئهستوورکرد، کؤمهآلني خهَلکي
گؤإان ليستي بؤ هاوسؤزي خؤشهويستيء
کوإانء رؤژ پؤل پؤل بههَيزکرد، رؤژ لهدواي
هاوسؤزي پاَلپشتيء وآلتــه  ئه م کيژاني
گهنجاني دهرده بإي، گؤإان ليستي بؤ خؤيان
رَيپَيوان به  ...هتد چه مچهماألء شارباژَيإو
سه رهکي بنکهي بؤ دههاتن دهسته دهسته

گردي زهرگهته. گؤإان له ليستي
رؤشبيرانء دهستهبژَيرهکاني کوردستان
پاَلپشتي شرؤڤهکارييهکانيان نووسينء به
کاسبکارانء ئاشکراکرد، گؤإان بؤ خؤيان
ههژاران هيواوئاواتيخؤيانله ليستي گؤإاندا
ليستهکه پاَلپشتيکردني کهوتنه بؤيه بينييهوه،
مَيرد گهنجانء مهعنهوي، ماَليء کؤمهکي به
شهقامهکانء نَيو رژانه سلَيماني منداآلني
گؤإانيان لؤگؤي ئاآلو خرؤشهوه بهجؤشء

دهشهکانهوه. گؤإاندا سرودي وتني لهطةأل
دادَيکي چ  چاوسورکردنهوه نانبإينء 
ليستي پاشان دهکرد، توإه تر خهَلکي نهبوو،
بهخشينه وهي کهوتنه دهسهآلتدار حيزبي
دابهشکردني ئؤتؤمبيلء پارهو دهمانچهو
چ ئهوانهش خؤشبهختانه ..هتد زه ويء
گؤإان ليستي له ئاپؤراي خهَلک نهداو دادَيکي

دهدا، شهپؤلي ههر
کارئالؤزي ئاستهنگء  دروستکردني 
له بهگشتيء گؤإان قهوارهي بنکهکاني بؤ
ئهوهي به تايبه تي هه ولَير دهؤکء ناوچهکاني
ديموکراسيء که  کرد ئاشکرا ههمووان  بؤ
بهرتهسکء ئاستَيکي چ له رادهربإين ئازاديي
هه واداراني دهسهآلتدار حيزبي چؤن نزمدايه.
دهرفهت گؤشکردووهء ئامادهنين بوارو خؤي
ئازادانه سه ربهستء خه َلک به کؤمةآلني بدهن
سندوقهکاني رَيگةي له  خؤيان نوَينهراني

ههَلبژَيرن. دهنگدانهوه 
کؤمسيؤنوادهيههَلمهتيههَلبژاردنهوهي
کهمکردهوه، ماوهکه شي ههم دواخستء ههم
ئهندامه سهرؤکايهتيء  مَيژووه لهو  بهر
کةناَله ده سهآلتدار حيزبي ههردوو باآلکاني
رؤژنامه ــؤء رادي حيزبييه کان  ئاسمانيه
ههَلبژاردن، بانگةشهي کهوتنه حيزبييهکان
شاييء تــازيــهداريء مهراسيمي ته نانهت
بؤئهوهي قؤرغدهکرد وهرزشييان کهرنهڤاَلي
ليستهکه يان به بهَيننهوه که دهنگ خهَلکي بيري
(چونکه دهستووربدهن به دهنــگ ــدهن، ب
له دوژمنانه..!!) چاوي چقَلي دهستوور
ههَلبژارد. بَيدهنگي گؤإان ليستي بهرامبهردا

 KNN کهناَلي ئههلييهکانء ئازادو ميديا
ههموو بؤ دهربإين بيروإا سهکؤي تاکه  بووه
لهسهر سانسؤريان دهنگانهي پَينووسء ئهو
سهربازي حيزبيء  بهرپرساني دانابوون. 
ئهو رَيژهي خهمآلندني شرؤڤهکاريء کهو تنه
بهدهستي گؤإان ليستي کورسييةي چهند

دههَينَيت..!!
رؤژي وادهء ـــاآل ب کــؤمــســيــؤنــي
ليستي ژمـــارهو راگه ياند، هه َلبژاردني
دهنگدهرانء بؤ بهشداربووهکان ــهواره ق
ئاشکراکرا، کوردستانيان ســه رجــهم
راگهياندني دواي چرکهيهک چهند دروست
لهاليهن ههَلبژاردن بانگةشهي ههَلمهتي
خؤبهخشاني لهشکري باآلوه،  کؤمسيؤني
شارؤچکهو شارو تــهواوي گؤإانخوازان
ئاآلء دروشــمء به شوَينه گشتييه کانيان
بهرنامهي پهيامء  إازانده وه، گؤإان  لؤگؤي
يهکگرتني ههوَيني بــووه ــؤإان گ ليستي
کؤمه َلگةي نَيو ناإازييهکاني دهنگه له زؤرَيک
اليه نگراني ــهرچــاوي ب بهشَيکي ئَيمه،
لهترسي ئَيستهشيهوه، به گؤإانخوازان

ههَلبژارد، بَيدهنگييان ژيانيان بژَيوي نانبإينء
بهشَيوهو پشگيرييان هاوسؤزيء بهآلم
يهکهم ههفتهي ــإي، دهردهب ديکه شَيوازي
شهپؤلي تَيپهإيء ههَلبژاردن بانگةشهي له
له ههر گؤإانخوازان پشتيواناني ئاپؤراي
حيزبه ميدياي هاوکات بهرزبوونهوه دابوو، 
دهيانويست به رنامه به  دهسهآلتدارهکان
ليستي بدهنه ناشرين ــوو دزَي وَينهيه کي
له مؤنتاژکراويان ديمهني چهندين گؤإان،
به خؤيان پهخشدهکردء  تةلةفيزيؤنةكانيانةوة
به ئاژاوهگَيإو يان ديموکراسيخوازو گؤإان
کاتء تَيپه إيني به دهکرد. پَيناسه شهإانگَيز
ئاماره دهنگدان له رؤژي نزيکبوونهوه
ئهوهيان ئهنجامگيري  پَيشبينيء گشتييهکان 
دهنگهکان زؤرينهي گؤإان که ليستي دهکرد
ئهنجامدا ياخود له خراپترين دهبات، بؤخؤي
ههموو ــي دووهم ــراوةى ب ــؤإان  گ ليستي 
ههَلبژاردن ههَلمهتي دهبَيت. ديکه ليستهکاني
ليستي لهسهر پَيشَيلکاريي سهدهها راگيرا،
پؤستي حکومي له کوردستانيء بهرپرساني
بهردهستي خرايه تؤمارکراو گرنگدا زَيده

هه َلبژاردنهکان. باآلي کؤمسيؤني
دهنگدانيتايبهتيبؤهَيزه کانيپَيشمهرگهو
پؤليسءئاسايشءپوچهَلبوونهوه يمهره کهبي
که دروستکردين ال گومانهي ئهو دهنگدان
له بهشَيک  کوردستاندا ههَلبژاردنهي لهم 
پؤليس، (پَيشمهرگه، کوردستان هاوآلتياني
دهنگدانيان ههقي دووجار زَيرهڤاني) ئاسايش،

ههيه.
له  مَيژوويي رؤژَيکي بووه (٧/٢٥) رؤژي
کؤمهَلگةي به ديموکراتيزهکردني پرؤسهي
له بهشداربووان رَيژهي  زؤرينهي  کورديدا،
هاوآلتياني (٧/٢٥ لهدواي نيشانيدا دهنگداندا
جارانبههايدهنگء له  کوردستانهؤشيارتر

چارهنووسي له بهشداربوونيان کاريگهريي
لهم ئاشکرابوو، بؤ نهوهکانيان  خؤيانء
فهرمانإهوايي شَيوازي ــهدواوه ب مَيژووه
پَيوه رو بهو ناتوانَيت  چيدي کوردستاندا  له
بکات، فهرمانإهوايي ــاران ج مؤدَيلهي
دهسهآلتدار حيزبي حکومهتء پهرلهمانء
به داخراوهکانداء ژووره له ناتوانن چيدي
بهدواوه مَيژووه لهم بکه ن، حوکمإاني  چرپه
کوردستاندا له دهسهآلت سياسيء کَيبإکَيي
ئاشتييانه ديموکراسييانهو ئاقارَيکي
بؤ هاوآلتيان دهنگي متمانهو ده گرَيتهبه ر،
سهرؤکء دياريکراو شهرعييهتي زهمهنَيکي
کوردستان ههرَيمي حکومهتي پهرلهمانء

دياريدهکات.
ــدهگــرنــگء زَي ــهکــي ــه إه ي الپ  (٧/٢٥)
باسء زؤرترين رؤژه ئه م پرشنگداردهبَيت،
لهممَيژووه لَيکؤَلينهوهيلهسهرده کرَيت، تَيزو
کؤمهَلگةي له تاک ئازادييهکاني ــهدواوه ب
وهردهگرَيت، گهشهو ديکه ئَيمهدا رهههندَيکي
خَيراتر خهَلک کؤمه َلگةو فراژوبووني

دهبزوَيت.
پهرلهماني له گؤإانخوازان دهنگي رَيژهي
کوردستاندا، ههرَيمي حکومهتي داهاتووي
په رلهمان حکومهتء ئاوهدانتر،  کوردستان
ياسا دادپهروهرتر، بهرپرسيارترو کاراترو
هيوا پإ چاالکترء هاوآلتيان سهروه رتر،

دهکات.
لهم ليستي گؤإان سهرکهوتني بهرچاوي
له نوَييه قؤناغَيکي سهرهتاي ههَلبژاردنه دا
کوردستاندا، حکومإاني سياسيء مَيژووي
(بيرازکردن- دهستپَيکردني ههنگاوي يهکهم
کؤمهَلگةي ساختاري سه رجهم ريفؤرم)ي

کوردستانه.
araswali@hotmail.com

گؤأان ئيرادهي سهرکهوتني
ئاراس وهلي

طيان تةنانةت مردنةكةشت باوكة
رةضاوكردني بةبآ ثَيوةدةكرَيت، موزايةدةي

بة دةكات خؤي هةريةكة ئَيمة هةستي
بة دوذمنت دةكات ديكة ئةوةي خاوةني تؤو

و جةبار فةرمان رةوةند جةبار فةرمان



عومةر بةرهةم سازداني:

لة ــاالك ض ــوار، ــاس ش ــان عــةدن
كؤمةَلطةي رَيكخراوةكاني بــواري
لة تؤمةتانةي بة سةبارةت مةدةني،
ثَيوةندييةكاني مةكتةبي بةياننامةي
رَيكخراوَيكي ضةند يةكَيتيء ثارتيء
ئةو ــَي:  دةَل ثاَلي، ــة دراوةت ديكة 
كةسايةتي تيرؤركردني بةياننامةية
بةريتانيا بؤ طةإانةوةمدا لة منةء
تؤماردةكةمء لةسةر ياساييان داواي

دةضم. مافي خؤمدا بةدواي
بةوة شاسوار بةياننامةيةدا لةو
عةقَلي كَيشةي كة تؤمةتباركراوة
كَيشةي ــَي دةَل خؤي بــةآلم هةية،
عةيبة نييةء تؤمةتَيك عةقَليي
«من لَيبثارَيزَيت خؤي مرؤظ نية
ضةكي جار سَي كؤنمء ثَيشمةرطةري
سييةكانم بةركةوتووة، كيمياييم
كَيشةيةكي هيض بةآلم لةدةستداوة،

نيية؟». عةقَلييم
هاوخةباتةكاني لة ئةوة طلةيي
ضارةسةركردن، بري لة كة دةكات
«ثزيشكة دةَلَي دةدةنةثاَلء تؤمةتي
لةسةالجةيةكي بةريتانييةكان
بؤ دةرمانةكانميان تايبةتدا
ئةوةي بؤ كوردستان، ناردوومةتة
ضارةسةرةكانم دياريكراودا كاتي لة
ئةو وةفاي ئةوة بةآلم بةكاربهَينم،
كةسَيتيم كة بووة  هاوخةباتانةم 

بريندار دةكةن».

ــرة ــاودَي ض رؤَلـــي رؤذنـــامـــة:
دةبينيت ضؤن نَيودةوَلةتييةكان
ثــرؤســةي ــة هــةَلــســةنــطــانــدنــي ل
ــمــي ــةي هــةرَي ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه

كوردستاندا؟
دةيسةلمَينَيت نَيودةوَلةتي ضاودَيري •
راي جيهانء ميدياكاني لةبةرضاوي
ديموكراسيةت كة  ديكة، وآلتاني  طشتي
دةربإيني لة ئازادن خةَلك بةرقةرارةء
ئةو كــة طرنطيشة ــانــدا، خــؤي راي 
بة بةرامبةر هؤشمةندبن ضاودَيرانة
سياسيء ثَيكهاتةي  كورديء كلتووري 

ليستةكان. ضؤنييةتي
ضاودَيريكردنةدا لةم كانطا رَيكخراوي

بةجَي خؤي كارةكاني ضاوكراوةتر زؤر
بووين بةشَيك خؤمان  ضونكة  طةياند،
سةرجةم ثَيشتر كؤمةَلطةكةمانء لة
توانيمان بؤية دةناسي، كيانةكانمان

بكةين. تؤمار زؤرتر وردةكاريي
سويدء لة كة ضاودَيرانةش ئةو
لَيرة من هــاتــوون، ديكةوة وآلتاني
هيض ناتوانم ــةآلم  ب بةديمكردوون،
ضونكة بكةم، بؤ هةَلسةنطاندَيكيان
شَيوةيةكي بة نةبينيوةء راثؤرتةكانيانم

سةربةخؤ كارمان كردووة.
رابردوودا دوو رؤذي لة رؤذنامة:
لةوة باس دةركــراء بةياننامةيةك

ئَيوة رَيكخراوةكةي  كة ــات،  دةك
ضةند تا ئةوة نةبووة، نَيودةوَلةتي

راستة؟
طرتووة، سةرضاوةي لةوةوة ئةوة •
ضاودَيرَيكي راثؤرتي ليستَيك هةر كة
تؤمةتَيكي راستةوخؤ نةبَيت، بــةدأل
ئةوة ــت، ــَي دةَل دةكــاتء ــت دروس بؤ 
بَياليةن يان  ليستة، فآلن اليةنطري
بة كوردستاني ليستي هَيرشةكةي نيية،
ئةوةي ثَيش ئةوانيش دةبينم، زاَلمانة
رَيكخراوي بَياليةني لةسةر تَيبيني بَين
تةماشاي دةبَيت بدةن، من يان كانطا
بزانَيت ئةوةي بؤ بكةن، راثؤرتةكةمان
يان راستن دروستء زانيارييانة ئةو

نا.
نازانن هَيشتا بيرتةسكانة كةسة ئةو
لة ضيية، ئيشي نَيودةوَلةتي ضاودَيري كة
دةكةن، بؤ هةَلسةنطاندني كاتدا هةمان
خةَلكَيكي وةكو كانطا رَيكخراوي لة ئَيمة
خزمةتي هاتووينةتةوةء راستطؤ
ئَيمة بؤ دةكةين، كورد طةنجي منداألء
ثرؤسةيةكي لة بةشداري كة باشة زؤر
ئاستي ئةوةي بؤ بكةين شَيوةيةدا لةم

بزانين. وآلتةكةمان ديموكراسيبووني
ميديا لــة دةســتــدرَيــذيــيــةي ــةو  ئ
ئَيمة سةر دةكرَيتة حيزبييةكانةوة
راثؤرتةكانمانء كة  ئةوةية لةبةر
اليةنَيك دةستي راستييةكانمان وتني
لة بــةشــداري ضــؤن ــةإوو كة دةخــات
هةَلبذاردنةكةدا ثرؤسةي ناشيرينكردني
خؤيان زياني بة ــةوةش ئ كـــردووة،
بــةرز راثــؤرتــةكــة  ضونكة  ـــن،  دةزان
بــاآلء كؤمسيؤني بــؤ ــةوة ــت ــرَي دةك
دواتر نَيودةوَلةتييةكانء رَيكخراوة

طشتيي. دةخرَيتةوة بةردةمي راي
KANGA-) كانطا ــكــخــراوي رَي

 Kurdish association for new
رَيكخراوي واتة (generation abroad
ــدةران، ــةن ه لــة ــورد ك طــةنــجء الوي
سوود رَيكخراوَيكي رَيكخراوة ئةم
خزمةتطوزارةء نَيودةوَلةتي، نةويستي،
لة ضارةتي)، شَيوةكاني لة (شَيوةيةكة
ئةم كة نووسراوة كانطادا ثةيإةوي ناو
نَيودةوَلةتييةء رَيكخراوَيكي رَيكخراوة
مؤَلةتي بةريتانيا لة  بةوشَيوةيةش هةر
بةياننامةيةيان ئةو ئةوانةي وةرطرتووة،

ئاطا بَي خؤيان يان ئاطان، بَي نووسيوة
ضةندَيك رَيكخراوة ئةم لةوةي دةكةن

بوارةدا. لةو كردووة خزمةتي
مؤَلةتمان (٢٠٠٥/٥/٢٣)دا لة ئَيمة
بةريتانيا لة ــاوس) ه (كؤمثةني لة 
شةرعيء رَيكخراوَيكي وةرطرتووة،
ناسراوة، بةو شَيوةيةش نَيونةتةوةييةء
ئةوةية سةيربوو بةالمةوة زؤر ئةوةي
بةياننامة لة اليةنانةي  لةو يةكَيك  كة
(كؤمةَلطةي نووسراوة، تؤمةتئامَيزةكةدا
هةمان لة  كة  بةريتانيا، لة  ــورد)ة  ك
(Palingswick House)ئَيمة بيناكةي
بةرامبةرمانن، طرتووةء شوقةيان

لة نووسيويانة بةياننامةكةدا لة بةآلم
نيية ناسراو كانطا رَيكخراوي بةريتانيا

كوَيية. لة بنكةيان نازانَيت كةس
لةناو ئَيمة كة دةزانن باش خؤيان
خوَيندنطةمان سةنتةرء (٤-٥) لةندةن
ثانتايي يةكي  سَي نزيكةي كة  هةية،
وةكو دةيطرَيتةوة، ئَيمة ضاالكي لةندةن
منداألء بة كوردي زماني فَيركردني
كلتوورييء ضاالكي ــورد، ك طةنجي
كوردي نمايشي طؤرانيء مؤسيقاء
كورد طةنجي منداألء بؤ ئةوةي دةكةين،

ضاالكييانة. لةو نةبَيت بَيبةش
لة رَيكخراوةكةمان  لةوانةش، جطة 
عَيراق، هةَلبذاردني باآلي كؤميسيؤني
مؤَلةتمان نَيودةوَلةتي ضاودَيري وةكو
رَيوشوَيني ئةوان ضونكة وةرطرتووة،
ئَيمةش مؤَلةتء ثَيداني بؤ هةية خؤيان
بووةء تَيدا مةرجانةمان ئةو هةموو

كردوين. بؤ باجيان
كةسايةتييةكي ضةند رؤذنامة:

بةياننامةيةكيان مــيــديــايــي
دةكاتة هَيرش كة بآلوكراووةتةوة
ض مةبةستَيكي ئةوة كةسَيتي تؤ، سةر

ثشتةوةية؟ لة
لةسةر كة بةياننامةيةي ئــةو  •
ناشيرينء زؤر شتي نووسراوة من
تَيداية، من بؤ ناشايستةي زؤر تؤمةتي
بؤ خؤم دَلسؤزي ئاستي كاتَيكدا لة
بة ئــةوان لــةوةي زؤر كوردستان
بؤ هاتوومةتةوة كة من دةبينم، زياتر
اليةنء هيض داردةســتــي كوردستان
بة قسةكانيشم راستي نيم، قةوارةيةك
زانياري كة دةيخةمةإوو، راثؤرتةكةم

تَيداية. وردي
بؤ تؤمةتانةي ئةو نابَيت هةروةها
هؤكارَيك دروستكردووة منيان (كانطا)
نةخةينةإوو، راستييةكان ئةوةي بؤ بَيت
بمانترسَيننء دةيانةوَيت ئةوان ضونكة
بَيت لةدةست ضييان ثَيناوةشدا لةو

دةيكةن.
خؤيان دةيانةوَيت اليةنانة ئــةو
لةمةوبةر ساأل  دوو لةوةي بكةن طَيل
لة سةرتاسةريي هةَلبذاردني كاتَيك
خؤم بةريتانيا لة من ئةنجامدرا، عَيراقدا
بووم هةَلبذاردن ضاودَيراني راهَينةري
هةروةها هةَلبذاردنةكة، ضاودَيريي بؤ
كؤمسيؤندا لــة كــة كةسانةش ــةو  ئ
ئَيستا دةكةنء هةَلبذاردن سةرثةرشتي
كةسَيك تاكة من هةيةء سَيرتيظيكةيتم

بووة. كارم ئةوة كة بةريتانيا لة بووم
كةسايةتي تيرؤركردني ثةالماره ئةو
منيان كةسايةتي رَيكخراوانة، ئةو منة،
تةواو عةقَلم كة برينداركردووة بةوة

كارمكردووة (١٩٩٣) ساَلي لة نيية،
كــورد) كؤمةَلطةي (رَيــكــخــراوي بؤ 
تايمء بة ثارت بةشَيوةيةكي خؤبةخش،
لة هةندَيكجار  لةوةي جطة تايم، فول 
كارمكردووة. بةإَيوةبةرَيتيدا كؤميتةي
دةمانناسن، خةَلكانةي ئةو هةموو
بوومء كؤن  ثَيشمةرطةي من دةزانن 
بةركةوتووة لة كيمياييم ضةكي سَي جار
هةروةها (١٩٨٨/٢/٢٦) ،(١٩٨٧/٤/١٦)
برينداري شاناخسَيء لة (١٩٨٨/٣/٢٢)
بة برينةكانيش كيمياييمء  ضةكي
يةكي سييةكانم سَي جةستةمةوة ديارةء
كَيشةيةكي هيض بــةآلم لةدةستداوة، 

عةقَليش كَيشةي ئةطةرضي نيية، عةقَليم
خؤي ئينسان نيية عةيبة نييةء تؤمةتَيك
زؤر خةَلكَيكي ضونكة بثارَيزَيت، لَي
لةو زؤر هةيةء نةخؤشييانةيان ئةو
ئةو روونكردنةوةيان كة  زياتر كةسانة

دؤستترن. مرؤظ نووسيوة
منتةحةداياندةكةمهيضبةَلطةيةكيان
ئةوة ثشتطيريي  كة دةستدابَيت لةبةر 
هةية، عةقَليم كَيشةيةكي هيض من بكات
باسي بةياننامةيةدا  لةو ئةوان ضونكة 
نامةيةكيان كة وايانكردووة، شتَيكي

منة. لةبةردةستدايةء دةستنووسي
ناثيشةيينء كةساني رَيكخراوانة ئةو
ــازانــن، ن خــؤيــان كـــاري سروشتي 
ناو نهَيني زانياريي هةندَيك بةوثَييةي
شَيوَينراوي بة خؤيان رَيكخراوةكاني
بةثَيي كة راطــةيــانــدووة، خةَلك بؤ 
رَيطةثَيدراو تاوانةء بةريتاني ياساي
بؤ طةإامةوة كاتَيك بؤية هةر نيية،
دةضمء خؤمدا بةدواي مافي وآلتة، ئةو
تؤمار رَيكخراوانة ئةو لةسةر سكاآل
ناوبانطيان لةسةر زؤر ئةوةش دةكةم،

دةكةوَيت.
زانيارييانةيان ئةو رَيكخراوانةي ئةو
بآلوكردووةتةوة ضةواشةكراوي  بة
بةآلمخيانةتيان يةكَيتيدةزانن، خؤيانبة
يةكَيتييةوة رَيطةي لة كة كردووة لةوة
لة بةآلم كوردستانداوة،  بؤ قوربانيم 
ثزيشكةكاني رابــردوودا رؤذي ضةند
خؤميان تايبةتةكةي دةرمانة بةريتانيا
بؤ بضووكدا تايبةتي سةالجةيةكي لة 
خؤم ضارةسةري ئةوةي بؤ ناردووم
ئةوة بةآلم وةربطرم، خؤيدا لةكاتي
كة بــووة، هاوخةباتانةم ئةو وةفــاي 

دةكةن. بريندار كةسَيتيم
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2009/8/10 دووشةممة (529) ذمــارة

birura. rozhnama@gmail.com
ضاوثَيكةوتن

دةكةم لةسةر ئةو رَيكخراوانة تؤمار سكاآل بةريتانيا لة
كردووم تيرؤر كةسايةتييان كة

بةريتانيا: لة كانطا رَيكخراوي بةأَيوةبةري شاسوار، عةدنان

شاسوار قادر عةبدوَلآل عةدنان -
كانطا رَيكخراوي بةإَيوةبةري -

بةريتانيا لة (١٩٩٠)ةوة لة بةريتانيا، لة
دةذي.

كشتوكاَلي كؤليذي (١٩٧٩) -
تةواوكردووة. سلَيماني زانكؤي لة

رَيكخراوة لة (١٩٩٣)ةوة لة   -
خَيرخوازييةكاندا فــريــاطــوزاريء

كاردةكات

لةبةر ئَيمة سةر دةكرَيتة حيزبييةكانةوة ميديا لة دةستدرَيذييةي ئةو

دةخاتةإوو اليةنَيك راستييةكانمان دةستي كة راثؤرتةكانمانء وتني ئةوةية

هةَلبذاردنةكةدا كردووة ثرؤسةي ناشيرينكردني لة ضؤن بةشداري كة
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(١-٢)

دةمةوَي لَيرةدا شتانةي لةو يةکَيک
جؤرة ئةو بدوَيم لةسةري سةرةتادا لة
رةخنةئامَيزانه زؤر تاإادةيةکي طوتارةية،
هةَلمةتي ــدي ــةن ســةروب لــة کــة  بـــوو ، 
جياوازةکاندا ليستة کَيبإکَيي هةَلبذاردنء
بؤ ــط دةن زؤرتــريــن بؤ کــؤکــردنــةوةي
ئةم دةرکــةوت. کوردستان ثةرلةماني
کة دةبينَيتةوة، خؤي لــةوةدا طوتارةش
لة کة دةطــرَيــت رؤشنبيران  لة رةخنة
لة يةکةمجاره بؤ کة ئاوادا سةردةمَيکي
کَيبإکَييةکي کوردستاندا  نوَيي  مَيذووي
بةم ديموکراسي ثرؤسةيةکي بؤ بةهَيز
وةک رؤشنبيران بةإَيوةبضَيتء ضةشنة
کوردستان کؤمةَلطةي  طرنطي توَيذَيکي 
رةخنةکة ديارة بةآلم نةکةن، لةسةر قسةي
ليستي دةرکةوتني کة ئاراستةيةداية بةو ثتر
جةماوةري کؤبوونةوةيةکي  وةک  طؤإان
بةإَيوةبردني شَيوازي طؤإيني داواي کة
بة ثَيويستي دةکات، کوردستاندا لة حوکم
دةبَي رؤشنبيران هةيهء لةسةرکردن قسة
بَيطومان بکةن. ئاشکرا خؤيان هةَلوَيستي
جياوازي تَيإوانينةکانيانةوة بة رؤشنبيران
تائَيستاش کردوو لةسةر خؤيانيان قسةي
نووسينانة وتارو لةم هةندَيک بةآلم دةيکةن،
کؤبوونةوةو کة بوو، ساتةوةختَيک زادةي
ميديا شةقامء کةفوکوَلي حةماسةتء
نووسينانةي کاتَيکدا ئةو کايةوه، لة هَيناية
سةيري رةخنةطرانةوة ضاوَيکي بة کة
بوون. کةمتر ــردووه  ک رووداوةکانيان
ناکامآلنة شَيوةيةکي زؤر لَيرةدا بة رةنطة
جيابکةمةوه: بةش  دوو  بؤ  رؤشنبيران
رؤشنبيرانة، لة بةشة ئــةو يةکَيکيان
نييةء رةخنةيي ديدَيکي خــاوةنــي کة 
بةرذةوةندي شَيوةکان لة بةشَيوةيةک
دَيتةوةو کورديدا سياسي دةسةآلتي لةطةأل
دامــةزراوةکــانــي لةناو رَيطةيةوة لــةم 
کةناَلةکانييةوة، جياوازي بة راطةياندنى،
ماَلثةإو يان ئةو خؤيان دةبيننةوة، حيزبيدا
بةإَيوةدةبةن، جياوازانة کةناَلة رؤذنامةو
دوو لة يةکَيک بة ثابةندة راستةوخؤ کة
بةرثرسَيکي بة يان  طــةورةکــة،  حيزبة
لة جؤرة ئةم حيزبةوة. دوو ئةم ناو سياسي
بةشداريکردنَيکي تواناي هةرطيز رؤشنبير
رةخنةطرتني لة  نةبووة کاريطةرانةي 
لة حوکمإاني سيستمي دةســـةآلتء
لةمانة هةندَيک هةرضةندة کوردستاندا،
سةبارةت ذياون نادَلنياييدا لة جؤرَيک لة
کارةي ئةو دةسةآلتء ناشيرينييةکاني بة
ثرسيارَيکي رةنطة ــة وات کــردوويــانــة،
بة بةرامبةر بووبَيت دروست ئةخالقي
هةستاون. ثَيي ــارةي ک ئةو رةوايــةتــي
توند بةشَيوةيةکي لةمانة ديكة هةندَيکي
کاتي کردووةو لةم دةسةآلت لة بةرطرييان
کة بوون ئةوةدا هةوَلي لة هةَلبذاردنةشدا
يةکَيتيء حوکمإاني سيستمي بؤ ثاساو
تواناي ئةوةي لةبةر بةآلم بهَيننةوة. ثارتي
هَيندة الوازةء ئةم بةشه فيکرييء مةعريفي
لة نين، رةخنةيي ديدَيکي هيض خاوةني
جياوازييةکيان هيض حاَلةتدا باشترين
سياسييةکان بةرثرسة قسانةي لةو نةبووة
جوانکردني مةبةستي بة کردوويانه
ثاساو نووسةرة ئةم دةســةآلت. رووي
تائَيستا «ئةثؤَلؤجيستانة» يان هَينةرةوانة
کة توَيذةي ئةو نةبوونةتة کوردستاندا لة
هةذاريي لةبةر ئةويش وةربطيرَين بةهةند

فيکرييان.
لةسةر  قووَلي بة نامةوَيت لَيرةدا  
ئةمة ئةوةي لةبةر بکةم قسة توَيذة ئةم

نيية. ئةم وتارة مةبةستي
کة دووةمي رؤشنبيران ئةوانةن بةشي
بةم هةميشة رةخنةيينء ديدَيکي خاوةني
لةسةر هةر نةک رةخنةييةوة قةَلةمة ديدو
بةَلکو لةسةر کوردستان، سيستمي سياسي
کؤمةآليةتيء کلتووريش بواري کَيشةکاني
سياسي کةمتر بواري لة طرنطيان دواون، کة
لة نةوةدةکانةوةو سةرةتاي لة هةر نةبووة،
رؤشنبيرانة ئةم تائَيستا  راثةإينةوة  دواي
سياسيء فيکرييء طرفتة ــةســةر ل

وةستاونء کلتوورييةکان کؤمةآليةتيء
خوَيندنةوةي جياوازةوة ديدي لة هةريةکة
لةسةر ــةردةوام ب کــردووة. بؤ  جياوازي
سيستمي کوشندةکاني نةخؤشيية طرفتء
يةکَيتيء لةاليةن کة حوکمإاني کوردستان
کراوة. جدي قسةي براوة بةإَيوة ثارتييةوة
کردوويةتيية طؤإان  ليستي  ئَيستا  ئةوةي
طؤإيني ــؤ ب ــؤي  خ سياسي ثــةيــامــي
درَيذة ساآلنَيکي  حوکمإاني، شَيوازي
تيا زؤريان کاتَيکي وزةو  رؤشنبيرانه ئةم
لةسةر کةمي قسةيةکي وةبةرهَيناوهء
شَيوةيةک بةهيض ئةمة بَيطومان نةکراوه.
شتَيک هةموو کة نايةت، ئةوة ماناي بة
قسةيةکي خؤي بؤ ئةمة  ضونکه  وترابَيت،
ثَيويستمان دَلنياييةوة بة ئَيمه ناتةواوة.
هةية قووأل توَيذينةوةي بةرهةمهَيناني بة
بةهاي کة بوارةکان، سةرجةم لةسةر
لة بةشدارييةک ببنة هةبَيتء مةعريفييان
بؤ توَيذينةوة جياوازةکاني طرنطه کاية
طرفتانةي ئةو بةآلم  زانين، بةرهةمهَيناني
ثَيوةي ئَيمة سيستمي سياسي کؤمةَلطةء کة
دةستنيشانکراوة. تاإادةيةک دةناَلَينَي
ئارادانيية لة بَيدةنطييةک هيض ئةوة لةبةر
داوا کاتَيکيش کَيشانة. بةم سةبارةت
بزووتنةوةيةکي بة بةرامبةر ــرَي دةک
بَيطومان قسة بکرَيت، قسة وةکو «طؤإان»
بة ضاوَيکي طرنطة کة بةآلم زؤر دةکرَيت،
دياردةيةک هةر سةيري رةخنةطرانةوة
جدي رؤشنبيري دَيتةکايةوة. کة بکرَي
کةفوکوَلة حةماسةتء لةو خؤي دةبَي
خوَيندنةوةيةکي بکاتء دةرباز جةماوةريية

سياسييةکان دةرکــةوتــة ـــاردةو دي بؤ 
رؤشنبيراني ساآلنَيکة کة ئةوةي هةبَيت،
لة هــةر ـــن دةدوَي ــةري س لة  رةخنةطر 
کؤمةآليةتيء ــي ــةروةري دادث نةبووني
لة حيزبي ــوةردانــي ــَي دةســت سياسي، 
نةبووني ذياندا، بوارةکاني  سةرجةم
حوکمکردنةوة، حوکمةتء بةناوي شتَيک
سياسي عةقَلييةتَيکي بةرنامةو نةبووني
ديموکراسييةتَيکي نةبووني بةإَيوةبردن،
هةَلبذاردنء بة  تةنيا کة  راستةقينة
ثــرؤســةيــةدا ــةم ل ــک بــةشــداريــي خــةَل
کة ديموکراسييةتَيک بةَلکو نةناسرَيتةوه،
وةک هاوآلتي بَيء  سةروةر ياسا  تيايدا
بؤ بوارَيکي ئازادء يةکسان  کةسَيکي  تاکة
نةبووني هةبَي، سياسي بةشداريکردني
ثَيکهَينةرةکاني تاکة وةک هاوآلتي بؤ رَيز
ضةندين دواجار حکومةتَيک، دةوَلةتء هةر
ديکة، کؤمةَلطةيي طرنطي ذياريي بواري
طرنطانة مةسةلة ئةو هةموويان ئةمانة کة
طوَييةکيان کوردي دةسةآلتي کة بوون
ئةوةشمان دةبَي ديارة هةَلنةخستووة. بؤ
جياوازي بة هاوآلتيان که نةضَيت، ياد لة
رَيطةي لة طةنجان بةتايبةتي توَيذةکانييةوة
شةقامةکانةوةو سةر هاتنة خؤثيشاندانء
کؤمةَلطةي ريکخراوي طروثء رَيکخستني
بة بةرامبةر خؤيان ناإةزايةتي مةدةني
حوکمإاني سيستمي ناشيريني طةندةَلييء
خؤيان کاريطةريي دةربإيوةء کوردستان
کؤمةَلطة جياوازةکاني اليةنة لةسةر

بةجَيهَيشتووة.
ثَيشةوة دَيتة «هَيزَيک» کاتَيک بةآلم
مادييةکانة، توانا خاوةني هةر نةک کة

ئةو جةماوةرة خاوةني لة سةرةتادا بةَلکو
دةبَيتة دواتر حيزبَيکء  لة  جيابووةوةية
کؤکراوةي کة جةماوةريي، بزووتنةوةيةکي
کة ئاراستةي ئةو تووإةبوونةيه سةرجةم
کــراوة، کوردستان سياسي دةسةآلتي
وةک هَيزه ئةم ــةوةي ئ لةبةر ئةمةش
خؤي سياسي بةديلَيکي رةخنةطرَيکء

راستةوخؤ  لةإَيطةي دةکــات ثَيشکةش
بةرةنطاربوونةوةيدةسةآلتيسياسييةوةء
ئةم کوشندةکاني نةخؤشيية دةرخستني
رؤشنبيرانء لةاليةن ساآلنَيکة دةسةآلتة، کة
واتة دةخرَيتةإوو، مةدةنييةوة کؤمةَلطةي
هةَلطرتووةء طؤإاني  ثةيامي  کة  هَيزة ئةم
دواييةي ئةم ليستةکاني لة يةکَيک وةک
کوردستان ثةرلةماني هــةَلــبــذاردنــي
هَيزَيکي وةک ــوازَي دةخ ثَيشةوه، هاتة
کار سياسيدا ــواري  ب لة ئؤثؤزسيؤن
ئةو وةآلمــدةرةوةي ببَيتة دواجار بکاتء 
بةشَيوةيةکي کة جةماوةرييةي تووإةبوونة
دةبينرَي. کؤمةَلطةدا ئاستي لةسةر ئاشکرا
هةندَي ــورت  ک بةشَيوةيةکي ــرةدا ــَي ل
ديــاردةء ئــةم لةسةر خَيرا  سةرنجي
بة لةاليةک ــإم، دةردةب سياسيية قؤناغه
کة قؤناغةي ئةم تَيثةإاندني مةبةستي
سياسي خوتبةداني حةماسةتء سيماي
لة ببَيتة رةنطة ئةمةش کة خؤطرتووة، لة
بةرنامةء بة ئؤثؤزسيؤنَيکي باربردني
بة مةبةستي بة ديکة لةاليةکي  راستةقينه، 
جةماوةريي بزووتنةوةيةکي عةقآلنيکردني
ثةيامء کؤمةَلَيک  هةَلطري کة لةمجؤرة 
کاري ئةطةر  کة ديموکراسييه، خةوني 

داهاتوويةکي رةنطه ئةوا بکرَيت، بؤ جدييان
ئةوة دةبَي بةآلم ثَيشبَيت، لة ديموکراسيمان
شَيوةيةک هيض  بة  سةرنجانة ئةم  کة  بَلَيم
لة ئةوةي بةهيواي نينء  سةرتاثاطيريي
قووَلتر بةشَيوةيةکي ديکةدا دةرفةتي

لةسةريان بدوَيين.
کاتي لة کة  دياردانةي لةو يةکَيک  -١
جطة کة ئةوةبوو بةديکرا، هةَلبذاردندا
خةَلکَيکي يةکَيتي  تووإةي جةماوةري لة
بة دةنطيان ثَيشتر کة زؤر تــاإادةيــةک
ديکة حيزبةکاني رةنطة  ثارتيء  يةکَيتيء
بووني کة وابوو، ثَييان کاتةدا لةم دابَيت،
بارودؤخي ضاککردني بؤ ثَيويسته «طؤإان»
دةنطيان کوردستانء هةندَيکيان قةيراناوي
ئَيستادا لة ئةوةي لةبةر دا، طؤإان ليستي بة
جةماوةري بزووتنةوةيةکي وةک «طؤإان»
ئةم بؤ طرنطة زؤر بؤية دةناسَينَي، خؤي
کة سنوورةکاني عةقَلييةتء سياسةتي هَيزة
رةنطة کة خةونةي ئةو ببةزَينَيء يةکَيتي
کاديرانيان ئةندامانء لة هةندَيک لةالي
دروستکردنةوةي ضاککردنء بؤ هةبَيت
ليسته ئةم بةهَيزي خاَلي  نةهَيَلَي.  يةکَيتي
لة سةربةخؤ کةسي کؤمةَلَيک هَيناني
ئةوةيان هيواي  ئةمانة کة بوو، حيزبةکان 
رةنــطــدةرةوةي کــة ــَي دةخـــــوازرَي، ث
دةنطَيکي بنء کؤمةَلطة بةرذةوةندييةکاني
لة دوو ر بة  بن ثةرلةمان نــاو  ئــازاي 
دةمانطةيةنَيتة خاَلة ئةم حيزبي. کاريطةريي
هَيزة ئــةم کة  ــةوةي ئ باسکردني ســةر 
ئةطةرداية. دوو  ــةردةم ب لة ئَيستادا لة 
سياسي حيزبَيکي  بؤ طؤإانيةتي يةکةم: 
بنيادي يان ستراکضةري  هةمان  لةسةر

زؤربةي بطرة کوردستانء حيزبةکاني
بزووتنةوةيةکي زادةي کة ناوضةکة،
بارودؤخَيکي لة شؤإشطَيإانةية جةماوةري
هةوَلدان ئاراستةي بة ناديموکراسيدا
رَيطةي لة حکومةتَيک رووخاندني بؤ
ثتر ئةمةش کة ضةکدارييةوه، سياسيء
بةلشةظيء حيزبي ستراکضةري بةرهةمي
مارکسي-لينينييةکانء حيزبه ــر دوات
کؤَلؤنياليزمء سةردةمي ناسيؤناليستةکاني
قؤناغي لة حيزب لة ئةمجؤرة ــار دواج
بةخؤي درَيذة هةر کؤَلؤنياليزميشدا ثاش
لةم حيزبَيکي بة «طؤإان» بووني دةدات.
حيزبَيکي مؤدَيلي سةرلةنوَي ضةشنه،
دةهَينَيتةوة، بةرهةم ديکتاتؤري هةرةميء
سةرؤکَيکء لة بإيارةکان هةموو کة
سةرکردايةتييةوة سياسيء مةکتةبي
کاتَيکدا لة حيزب لة مؤدَيلة ئةم دةردةضَيت،
کؤمةَلَيک ثةرلةماندا  لةناو «طــؤإان»  کة 
هؤي دةبَيتة دةکات داطير باش کورسي
تواناي نوَينةرةکانيانء رؤَلي الوازبووني
وةک ئارطيومَينتکردنيان بيرکردنةوةيانء
ثةرلةماندا. لةناو ئؤثؤزسيؤن  ليستَيکي
دةکرَي کة حيزب، لة مؤدَيلة ئةم ضونکة
يان «دةسةآلتدارَيتي مؤدَيلي بة لَيرةدا

 hierarchical هةرةمي» سةرضاوةطةريي
نوَينةرةکان  کة بةرين، ناوي  authority
بؤ بإياردانء حوکمدانةکانيان هةميشة دةبَي
عةقَلي سةرضاوةيةکي دةرةوةي تواناي بؤ
طشتي بةرذةوةندي دةرةوةي خؤيانء
زؤربةي له ئةمةش کة بطةإَينةوه، کؤمةَلطة
مةکتةبي سةرؤکء بؤ طةإانةوةية بارةکاندا

هةر الوازکردني جةوهةري ئةمة سياسي.
کوردستاندا لة ئةمإؤ کة ئؤثؤزسيؤنَيکة
ديموکراسيانةي سياسي جةنطي دةيةوَي
ديکة، مانايةکي بة  بکات.  بةرثا خــؤي
که ئؤثؤزسيؤنَيکة مةرطي بةرثاکردني
ببَيتة ئةمإؤدا وةک ساتةوةختَيکي لة دةشَي

کؤمةَلطة. بةرفراواني هَيزَيکي
باس زؤر «طــؤإان» دووةم: ئةطةري 
لة بزووتنةوةيةکي کة بريتين دةکات، لةوة
فيکرييء طرفتَيکي لَيرةدا جةماوةريي.
لَيي. بةئاطابين ثَيويستة کة هةية سياسي
دنيادا لة سياسييةکان بزووتنةوة زؤربةي
جةماوةرَيکي کؤکردنةوةي تواناي کة
دروشمةکانء بةهؤي هةبووبَيت زؤريان
ئةم خةونةکانةوة، بةديهَيناني بةَلَيني
مرؤيي ماديي هَيزَيکي  وةک  جةماوةرة
ئامانجة بةديهَيناني بؤ بةکارهَينراوة
واتــة ــة. ــةوةک ــن ــزووت ب سياسييةکاني
لة بريتيبوون بزووتنةوانة لةم زؤرَيــک
تؤتاليتاريء نازيزمء وةکو بزووتنةوةکاني
خؤيان شةرعيةتي کــة ستةمکاريي،
بَي کة بةدةستهَيناوة، جةماوةرةوة لةو
کةوتوونء بزووتنةوةکة دواي بيرکردنةوة
داوة. بزووتنةوانة ئةم  ذياني  بة درَيذةيان
لة جةماوةر ضةمکي بةکاربردني  کةواتة
طوزارشتة مةترسيدارةو بارةکاندا زؤربةي
باوةإو ئايدؤلؤذيايةکي مَيطةل کة ضةمکي لة
سياسي خوتبةداني دروشمء بة لَيوانلَيو
جةماوةرةيةء ئةم سةرةکي داينةمؤي
لةاليةن ترسناکة بةکاربردنَيکي هةندَيکجار
وةکو هَيزَيکي کةواتة  بزووتنةوةکةوة. 
بزووتنةوةيةکي خؤي بؤ کة ــؤإان» «ط

هةوَلي کــة مــانــايــةي  ــةو ب سياسيية، 
دةبَيت دةدات، دةسةآلت دةستةبةرکردني 
جةماوةريي بزووتنةوةيةکي وةک تةنيا بة
وةک هةمانکاتدا لة بةَلکو دةرنةکةوَيت،
دةربکةوَي. کؤمةآليةتي بزووتنةوةيةکي
کوردستان کة  هاوآلتياني ئَيستادا لة واتة
جياوازةکاني توَيذة ضينء هةموو لة
دةوري لة جياواز  خةياَلي بة کؤمةَلطةوة 
بزووتنةوة ئةم کؤبوونةتةوة، دةبَي «طؤإان»
بکات، کؤمةَلطةدا کار بة ئاراستةي سياسيية
واتة هةرةمي، حيزبي شَيوازي لةسةر نةک
داواي شَيوازةش  ئةم کة يةکةم، ئةطةري 
دةکات. بةَلکو ئةندام زؤرترين هَينانة ريزي
سياسي- کارکردنَيکي شَيوازي لةسةر
سياسي مةکتةبي حيزبء کة کؤمةآليةتي
رَيطة ئةمةش کة نادات، بةسةردا حوکمي
هاوآلتيان ناوةوةي هاتنة  بؤ خؤشکردنة
لة رؤَلــيــان سياسيء ثرؤسةي نــاو بؤ 
کؤمةَلطةييةکاندا لؤکاَلييةکانء بةإَيوةبردنة
حيزبَيکي بة سةر ئةمانة ئــةوةي بةبَي
دواجار هَيزة کؤمةآليةتيية ئةم بن. سياسي
ثرؤذةيةکي هةر سةرخستني بؤ طرنطة زؤر
هةَلطريةتي. ئؤثؤزسيؤن هَيزَيکي کة سياسي
بؤ ئايدياية ئةم ثرؤسةيةء ئةم طرنطي
سياسي بزووتنةوةيةکي کؤمةآليةتيکردني
ثَيطةو هــةر  لة هاوآلتيان کة ئــةوةيــة،
بن حکوميدا ئيداريء سياسىء ثلةيةکي
حيزبةکةياندا لةبةردةم لَيثرسراوَيتيان
حيزبةکةيان ويستي وةآلمدةرةوةي نابَيتء
لةبةردةم لَيثرسراوَيتيان بةَلکو نابن،
کة دةبَيت باآلتردا ديکةي سةرضاوةيةکي
بؤ دووةم ئةطةري کةواته ياساية. ئةويش
بزووتنةوةيةکي وةک  کة ئةوةية  «طؤإان»
کاية ــةر  ــةس ب ـــاوةري جـــةم ســيــاســي 
بکرَيتةوةو ئابوورييةکاندا  کؤمةآليةتيء 
بة کايانةداء لةم بَيت  ــرؤذة ث خاوةني
ثارتي يةکَيتيء جياواز لة ستراتيذَيکي
بکات. بوارانه ئةم طرفتةکاني دةستنيشاني

طرنطانةي مةسةله لــةو يةکَيک  -٢
کة ئةوةية، ثَيبدرَي ئاماذةي ثَيويستة
سةرلةنوَي ماشَيني نةبَيتة  »طـــؤإان»
سياسييةي ئةو کلتوورة دروستکردنةوةي
ثارتيء يةکَيتيء درَيذة دوورو ساآلنَيکي
بةرهةمي کوردستان سياسييةکاني  حيزبة
رقة. کلتووري سياسي کة ئةويش دةهَينن،
سياسي بزووتنةوةيةکي يان حيزبَيک هةر
ثةرلةماني سيستمَيکي ضوارضَيوةي لة کة
ئؤثؤزسيؤن هَيزَيکي دةبَيتة  ديموکراسيدا
کؤمةَلطةي لة  کة طــورز کوشندةترين
سياسي ملمالنَيي  کة ئــةوةيــة دةدات،
سياسةتي رقء بنةماي لةسةر خــؤي
کلتوورةية ئةم هةر دادةمةزرَينَي. تؤَلة
جةنطي بةرةو ملمالنَيکان ئاراستةي  کة
رةطداکوتاني هؤي دةبَيتة دةباتء خوَيناوي
نَيوان لة ئاستةکاندا، هةموو لةسةر رق
کار تا شارةکاندا نَيوان لة هاوآلتيانداء
سةرجةمي تاکةکانء هةموو ئةوةي دةطاتة
بزووتنةوةي طرفتي دةطرَيتةوة. کؤمةَلطة
جةماوةرة ئةم  کة لةوةداية جةماوةريي 
حةماسةتَيکي دروشمء کاريطةريي لةذير
ئامادة هَيزَيکي دةبَيتة ثةروةردةکراوةوة
بؤ ئــامــرازَيــک ــةإو ش بةرثاکردني بؤ 
رةطةکاني دواجار رقةي ئةو دروستکردني
زؤر لَيرةوة دادةکوتَيت. کؤمةَلطةدا لةناو
عةقآلني بةشَيوةيةکي جةماوةره ئةم طرنطة
ضيتر کة قؤناغَيک بةرةو بکرَي ئاراستة
لةسةر کار بةَلکو نةمَينَي، رؤَلي جةماوةر
کة بکرَيت، هؤشيارييةک دروستکردني
بکاتء طةشة تيايدا هاوآلتيبوون ضةمکي 
کةسي تاکة  وةک هاوآلتي سياسي رؤَلي
بکرَيتء لةسةر جةختي يةکسان ئازادو
جةماوةر رؤَلي دةَلَيم کة کايةوة. بهَينرَيتة
ضةمکي لة مةبةستم  لــَيــرةدا  نةمَينَي،
واتة مَيطةلبوون، ماناي  بة جةماوةرة
دةوري لة حةماسةتئامَيز کؤبوونةوةيةکي
دؤطمايي باوةإَيکي يان ئايدؤلؤذيايةک
(ئةمةش بةإَيوة نايانبات بيرکردنةوة کة
ثَيدرا، ئاماذةي ثَيشوودا خاَلي لة هةروةک
جةماوةريبووني ثَيطةي کة مَيطةلةية ئةو

ثَيکدةهَيني). تؤتاليتارييةکان بزووتنةوة

حةماسةتء ثاش قؤناغي بَيدةنطي،
داهاتوو عةقآلنيکردني محةمةدبة دارا

ثَيبدرَي مةسةله طرنطانةي ثَيويستة ئاماذةي لةو يةکَيک

دروستکردنةوةي سةرلةنوَي ماشَيني نةبَيتة »طؤإان» کة ئةوةية،

ثارتيء يةکَيتيء درَيذة دوورو ساآلنَيکي سياسييةي کلتوورة ئةو

ئةويش کة دةهَينن، کوردستان بةرهةمي سياسييةکاني حيزبة

رقة سياسي کلتووري
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(٢-٢)

باسي هات  كة كوردستاني ليستي 
لةوةوبةري نةطونجاوي هةَلسوكةوتي
ركابةري خــؤيء دوَينَيي هةظاَلةكاني
ئةوة بؤ بيري رةنطة ــرد، ك ئــةمــإؤي
(دوَيــنــآ)و كــردةوةيــة بــةو نةضووبَيت 
ذَير دةبــاتــة زؤرتــر ــإؤ)ي خــؤي ــةم (ئ
هةروةها كوردستانةوة!! خةَلكي ثرسياري
ءةكو نةضووبَيت  ئةوةش بؤ بيري رةنطة 
«مرؤظةكان دةَلَيت: يؤنط) طؤستاف (كارل
(يؤنط) يةكن» ءةكو هةموو قووآليدا لة
لةسةر هةر كؤ)يشي (نةستي ضةمكي

بؤضوونة داإشت. بنةماي ئةو
لة مــرؤظ كة دَيــت ماناية  بةو ئةمة 
ئيداريي سياسيء سيستمي ضَيوارضَيوةي
كؤمةآليةتي كاراكتةري دةبَيتة خراثدا،
سياسيء سيستمَيكي ئةطةر دةنا خراث،
دةتوانرا هةبواية، مؤدَيرنمان  ئيداريي
ضةسثاندني لةإَيي ــدن ــاوزإان ن بةبآ 
ثَيكةوة هةمووان رَيكء دةستوورو ياساي
الدان بواري بطيرَينء بــةدوور هةَلة لة
بةرتةسكبكرَيتةوة، بــاش إَيـــذةي بة 
تاكةكةس كة نةبآ حاَلةتانةدا لةو تةنيا
يان ســةخــت، عةقَليي نةخؤشييةكي
هةبَيت، توندي دةروونيي ثةشَيوييةكي
سياسيء سيستمي تاسةر ئةطةر بةآلم

هَيَلرايةوةو خواروخَيضي بة ئيداري
نةكرا، (ياساخن) كةلةبةرةكاني كونء
نموونةي ءةكو ئةمإؤ  كة ئةوانةشي  ئةوا
بةهاكاني بة حيزبء  بة ءابةستة  باشء
تةماشادةكرَين، ناودةبرَينء حيزبايةتي
لة شةخسي كةَلكي سبةينآ ئةوةدان لةإَيي
حوكمإاني سيستمي كةلةبةرةكاني كونء
لَي خراثتريان هةمووان لة ءةربطرنء
هةمووان لة ئَيستا هةر  (ئةطةر دةرضَيت

خراثترنةبن).
ئةوروثيء هاوآلتي تةماشاي  ئَيمة  با
سةرؤك ئايا بكةين: ئةوروثا كؤمةَلطةكاني
بةإَيوةبةري ثةرلةمانتارو ءةزيرو ءةزيرو
فةرمانطةو بانكء بةإَيوةبةري طشتيء
ئةوَيش، مرؤظي  كرَيكارو كارمةندو 
خاوةني نين؟ خوَين  طؤشتء  لة هةر
خؤإسكةكان مرؤيية غةريزة سةرجةم
تاواني الدانء ــةو هــةَل ــي ــةإَي ل نين؟ 
طةندةَلبوونء لةإَيي نين؟ جؤراوجؤردا
خةَلكة زؤريان بةشَيكي نين؟ بةرتيلخؤريدا
نين، ئةفريقا ئاسياو سةرهةَلطرتووةكةي
ئةوآ جؤراوجؤرةكاني بةها ذيانء بة
بؤضي هةَلدةكةن؟ ئةي راهاتوونء لةطةَليدا
حكوميء دامودةزطا  لة خراث كردةوةي 
جطة روونادات، ئةواندا ناحكومييةكاني الي
ئةوانيش كة دةطمةن حاَلةتي  هةندَيك لة
(ثةشَيو كةسانَيكي تاكوتةرا دةستي لةسةر

الي بؤضي يان روودةدةن.. دةروون)
ئةنجامي ئامرازو تةزويركردني ئةوان
دةسةآلت طشتيء قؤرغكردني هةَلبذاردني

روونادات؟
شتة ــةو ل ــام ك هيض ـــةوان ئ لـــةالي 
ئةوان خاوةني ضونكة خراثانة روونادةن،
ياساو مؤدَيرنء حوكمإانيي سيستمَيكي
بؤ ءردي حيسابي كة ءةهان دةستورَيكي
غةريزة هةموو اليةنةكاني ذيان، بؤ هةموو
هةموو خراثةكاني مرؤظ كردووةو باشء
كردووة، (ياساخن) كةلةبةرةكاني  كونء
هَيناوةتةبوون كلتوورةيان ئةو سةرئةنجام
سةرسامينء ثــَيــي ئَيمة ئَيستا كــة 
راستةقينةوة ئاسمانَيكي  لة  ءادةزانين

بةَلَي... زةوي! دايانطرتووةتةسةر
ئةوروثادا لة بتوانَيت مرؤظ قودرةتة ض
هَيرش بباتء طشتيي موَلكي بؤ دةست
تايبةتييةكاني مةدةنيء مافة بكاتةسةر
شتانة ئةم  رؤذَيك هةموو  كةضي خةَلك، 
ضاوثؤشيشيان روودةدةنء ئَيمة لةالي

لَيدةكرَيت..
ئةو سروشتي بةراوردكاريية ئةم
بةبيردَينَيتةوة بيناسازي كةرةستانةي
ئيشيان جؤرَيك بة ءةستايةو هةر كة
كة ءةستايةك بةكارياندَينَيت، ثَيدةكاتء
كارةكةي سةرثةرشتيي ئةندازيارَيك
كة ديكة ءةستايةكي  جؤرَيك، بة  دةكات

ناكات كارةكةي سةرثةرشتي ئةندازيارَيك
ديكة. جؤرَيكي بة

هةَلبذاردن كةمثةيني كــورتــي، بة 
بةتايبةتي ليستةكانةوة، زؤربةي لةاليةن
بةإَيوةبراو، خراث كوردستاني) (ليستي
بوو ديكة زةخيرةيةكي  ــةوةي  ل جطة
زةخيرة تاريكي كةنووي ناو ثةستَينراية
لةوةي جطة ناسةردةمييةكان، كــؤنء
ديواري سةر خراية بوو  ديكة بةردَيكي
اليةنة سياسييةكانء نَيوان تؤكمةي توندو
ــةوةي ل جطة ئَيمة،  سياسةتكاراني 
خرايةسةر بوو ديكة  سةربووردةيةكي 
قةبوَلنةكردن) (يةكتر شةإي مَيذووي
بووبَيت، رةمزيش شَيوةي بة ئةطةرضي
ميللةت بة بوو ديكة ثإؤظةيةكي هاوكات
(تواناي دةمةزةردكردنةوةي مةبةستي بة

(دوَينى)دا. لةناو هةَلكردن)يان مانةوةو
هةَلبذاردندا، ديمةنةكاني كؤي لة بةآلم
اليةنةكان ليستء  سةرجةمي لة  ميللةت
كة بةرضاو كةوتة ديموكراتيتر مةدةنيترو
بإيار هاتبوو ئةوة لةسةر  بةَلطةية ئةم
ئةطةرنا بدات، (دوَينآ) جَيهَيشتني لةسةر
بةشداريي دةرةوة بَيتة نةبوو ثَيويست
ءةكو بةَلكو بكات، هةَلبذاردن ثرؤسةي
لة نقةي رابــردوو ساَلي شازدة ـ ثازدة 
خؤي ماَلةكةي دةرطاي  لة  دةبإيء خؤي
شك ديكةي ليستي ئةطةر خؤ نةدةترازا،

ئومَيدي مةبةستة  ئةم بؤ كة نةبرداية 
رَيك هةر ئةوا هةَلضنيبوون، لةسةر زؤري
ضونكة نةدةهاتةدةر! ماأل لة دةكرد، ءاي
غةرقي تا بينةقاقا ءآلت بةم ثرسوإا بةبآ

بوو! (دوَينآ)
كةمثةيني هةموو ليستةكان لة بةطشتي
ميتؤد يةك بةثَيي زؤر) (كةمء هةَلبذاردندا
خؤو ءَينةي تؤخكردنةوةي (ميتؤدي

ركابةر). ءَينةي كاَلكردنةوةي
دةربـــإيـــنء  ــي ــك ــؤذي ـــةك ل  بــة ي
دانة سةرمةدي بة (لؤذيكي طوزارشتكردن
قةَلةمي دانة خؤو بة فاني قةَلةميكردةوةي

هةوَلي كةساني ديكة).
(طؤشةي  جَيطيرةوة  طؤشةي يةك  لة  

دؤإان). بردنةوةو
دةيانإواني! دةدوانء هةَلدةسووإانء

دروستدةكات ئةوة طوماني ئةمةش
خؤيان كؤمةَلطةكةي باشي بة ــةوان ئ
سياسةتء كؤمةَلطةيةي ئةو نةناسيبَيت،
بةهةرحاأل دةكـــةن...  تَيدا حوكمإانيي
روانطة ــةو ئ ناخؤشتر هــةمــووي  لــة 
مةرامة نالَيبووردةو رؤحيةتة تةسكء
بوارةكاني لة كة قؤرغكارانةيةبوو
ركابةر، هةَلكوتانةسةر (رؤذنامةواني،
لة دةسةآلتدا) كورسيي بة باوةشكردن
هةَلبذاردندا كةمثةيني بةإَيوةبردني ماوةي

بينيمان!

هةلَبذاردن كةمثةيني مانطي
هةنطوين مانطي

ثيَنجويَني فةرةيدون

مَيذوويية رؤذة  ئــةو  (٧/٢٥)
روويداو تيادا طرنطي وةرضةرخانَيكي
طؤإي... كوردستاني سياسي نةخشةي
«طؤإان» نوآ سياسي بزووتنةوةيةكي
ثَيوانةييدا، ماوةيةكي لة ــةوتء دةرك
بوو. لة بةرامبةردا هةموو براوةي يةكةم
دؤإانيان لة بةشَيك ديكة اليةنةكاني
يةكَيتي يةكةميش  دؤإاوي بةركةوتء 

بوو.
هةموو بةدةستةكان حيزبة دةسةآلت
حكومةت، دةسةآلت، خؤيان:  تواناكاني
زانياريء زةبةالحي دةزطايةكي ثارة،
رَيكخراوةكان، رَيكخستنء راطةياندن،
هتد هَيز... كاريزماييةكان، كاراكتةرة

سةرنةكةوت؟!. بةكارهَيناو
بةهانةو هيض سةرنةكةوتنة، ئةم
بيانووي بة  دايناثؤشآء ثاساوَيك 
ثيالني دةرةكيء تابووري ثَينجء دةستي
سةرؤكةكاني نةريتي كة هتد كةمينةو...
تؤتاليتارييةكانة حيزبة خؤرهةآلتء
دؤإانَيكي ناثَيورآء ناكرآء قةثان
تاكإةوانةية، رَيبازَيكي شكستي سياسيء
دةكرَيتء ثةيإةوي ساَلة (١٨) ماوةي كة

نةوةستاوة.
نوَيية، هةلومةرجة لةم تَيطةيشتن
دابنرآء عةالطةيةك ناطاتةجآ بةوة
كاتَيكدا لة  هةَلواسرآ... ثيادا هةَلةكاني 
نةك عــةالطــانــة ــان ي ــةو عــةالطــةيــة ئ
بَييتة ثلةيش ضةند بة  بةَلكو راستةوخؤ

بةرناكةوآ. بةرثرسيارَيتي خوارآ
نةخؤشيي دةستنيشانكردني
بؤ رَيطةخؤشكةرة ــراوة زان هــةروةك
عةالطانة ئةو بؤية  ضــارةســةركــردن، 
ـ مــةَلــبــةنــد كؤميتةو ــي  ــرس ــةرث «ب
ئةندام جَيطرةكةيء سةرنووسةرو
ئةفرادةكاني فــةرمــانــدةو مةكتةبء
سةرضاوةي ث.م.» ثؤليسء ئاسايشء
تا نين طرفتةكان  كَيشةو نةخؤشيء 
ثَيداهةَلبخةن، شكستي بةهانةي هةموو

ناكةوآ كــةس ــت دةس شَيوةية  بــةم 
ضارةسةر؟!

سةرةكيء كَيشةي ئةوةية دروست
ــي ســةرةك ــةري ــك ب هـــؤكـــارةكـــانء
بةشَيوةيةكي بــكــرآء دةستنيشان
بة دان راشكاوي بة بةرثرسيارانةو
كةإةتَيك، جارَيكء بؤ هةَلةدابنرآء
بآ هةَلبذاردني نــةك  بطيرآ رةخنة 

دةنطي.
يةكَيتيدا، ئَيستاى شكستةي لــةم
يةكةمي كارَيكي راست دةرناضآ كةسي 
ئؤباَلَيك هيض بخرَيتةوةو دوور لَي
«بآ واتةني كورد ئةستؤيء  نةخرَيتة
بؤ نةبآ هيض هةر دةرضآ» لَيي ئارةق
نةخؤشييةكاني هؤكارةكاني ئــةوةي
ثاشان دةستنيشانبكرآء يةكَيتي ناو
«ئةطةر بدرآ ضارةسةركردني بؤ هةوأل
«تو مابآ كات هةلء  ئةطةر  ــدرآ؟!» ب
يةكةم كةسي  نابَيت ئةوا مابن؟!»، بَلَيي 
دةبَيتة بطيرآ، دةنا بة دوور دؤإانة لةم
بؤشداو بازنةيةكي لةناو سوإانةوة
هةستانةوةي ئةنجامَيكي ئةرَيني بؤ هيض
شكستء ناهَينآء بةدةست دؤإان دواي

دةبَيت. بةردةوام هةر دؤإان
يةكةم، دةسةآلتي يةكةم، كةسي
طشتيي، سكرتَيري رةهــا، دةسةآلتي
تةنيا ئاماذةية بؤ طشتي هةمووي خةتي
جومطة هةموو لة بةرثرسة كة ال، يةك
لةناو دةسةآلت ثَيكهاتةي طرنطةكاني
هةموو ـــذةري داإَي خؤي يةكَيتيداو 
هةموو لةبري خؤي  سياسةتةكانةو 
دةكاتةوةو بير حيزب (م.س)ء ئةنداماني
كآ بإياردةرة تةنيا خؤي دةدات، بإيار
يان شؤإشطَيرة  ثيس، يان ثاكة دةست 
يان ئازاية كةَلك، بآ يان ضاالكة فايلدار،

ترسنؤك.
تؤو بؤ (هةموومان واتا رَيبازة ئةم
لة ضةندينجار  هةموومان)، بؤ تؤش 
هةموو بووةتةوةو دووبــارة  مَيذوودا 

شكست بة كةإةتة  ئةم وةك جارَيكيش 
عةقَلييةتي زاَلي ئةم بؤية كؤتايي هاتووة.
رةتكردنةوةي يةكَيتيء ناو تاكإةوي
بةشداري بةكؤمةألء سةركردايةتي
دروستكردني لة  كةسآ هيض  نةكردني
ئورطانَيكي دا (م.س) وةك سياسي بإياري
وَيناكردووة ــةآلت دةس بآ طياني بآ
ذمارةيةك دةضَيت دةزطايةك لة زؤرتر
تنفيزي» «مدير جَيبةجَيكار بةإَيوةبةري
بةردةستي لة كرابآء  تةعيين  تيادا
بؤيان بكةنء كار طشتيدا بةإَيوةبةري
نوقمي دةربضنء رَينماييةكان لة نةبآ
داهَينانيان بيرؤكراسييةتنء رؤتينء
تةمةني زؤربةيان تةنانةت نةماوةو تَيدا
خانةنشين تةواو كردووةو كاتي ياساييان

كردنيانة.
(طؤإان)ي شكَلي (م.س) ثَيويستة ئيتر
زةوي لة نةبَيت بةردةوام بَيتء بةسةردا
بةخشينةوةو نةسرية دابةشكردنء
خزم رَينماييء لة بةدةر  بةخشينء ثلة
لة هتد ناوضةبازي... عةشرةتء خزمَينةء
دةرضَيتء خةبةري ئاطاييء ال بآ دؤخي
هزرو سةرضاوةي كة جَيطةيةي ئةو ببَيتة

دةرضآ؟!» سياسيية. «تؤ بَلَيي بإياري
كاتي شكستة هةموو ئــةم دواي
رَيكبخرآء يةكَيتي ئورطانةكاني  ئةوةية
بةسةراطرتنيء ــت دةس لــةذَيــر ئيتر 
رةها دةســةآلتــي وردي ضــاودَيــريــي
دروستبكرآ بؤ كةسايةتيان ئازادبنء
ياسا دةستَيوةردانء بكرآ؟!» بَلَيي «تؤ
ماوة دنيا تا دةنا بَيت... كؤتايي بةزاندن
ثرؤفيشناأل ثيشةييء ئؤرطاني يةكَيتي
دواكةوتوويي بة هةر نابينآء بةخؤيةوة

دةمَينَيتةوة.
(١٨) ئةم ثةيإةوكراوي سياسةتي
ثةرتكةو سياسةتي واتة ثَيشوو ساَلةي
فةرامؤشكردنء خستنء ثةراوَيز زاَلبةو
ترهيبء و ترغيب كةناركردنء بةر
لَيسةندنةوةو ثلة بإينء مووضة نانبإينء

ــاريء ــةك ــت ــي واس ــةو ــن ــَي خـــزم خــزم
(٧/٢٥) لة مةنسووبيةت مةحسووبيةتء
دؤإاني لَي و نةبوو سوودي دادي نةداو
سةلماند.. خؤيان نةزؤكيي  كةوتةوةو
كةسي سياسةتَيك بة بطؤإدرآ ثَيويستة
حيزبي دابنآء شياو شوَيني لة شياو
البداو عةشيرةت تيرةو خَيألء بنةماَلةو
دامةزراوةيةك بة بووة ئَيستا حيزبةي ئةو
بؤ حيزبة كاديرةكانيء بةخَيوكردني بؤ
تاآلن بؤ ميللةتي حيزبء ئةندامةكاني
وةك حيزب بة ببَيتةوة جارَيكيتر دةكةن
نةك بَيت طةل حيزبي ئامانج نةك ئامراز

بآ!! ئةو سةرووي
حيزبة ــة ب بــبــَيــتــةوة ـــةوةي  ئ ــؤ  ب
دةبَيت راثةإين ثَيش خؤشةويستةكةي
حكومةتء ثةرلةمانء داطيركردني لة واز
ئاشكرا داهات بودجةو  بهَينآء  دادطا
دةزطا ميللةتء بؤ حيزبةوة لة بكاتء
سةروةريي دةنــا  ... شةرعييةكانيء
مرؤظء مافي ديموكراسييةتء ياساء
يةكساني كؤمةآليةتيء  عــةدالــةتــي
قسة تاكةكان هةر مافي ئةركء لةنَيوان 
(١٨) تَيثةإبووني ثاش قسةش دةبَيتء
كةس ثَيضةوانةكةي دةركةوتني ساألء

نايكإَيت؟!
يةك بؤ مــَيــذوو مؤنؤثؤَلكردني
ثانء خةتي بؤ كةم بةشَيكي سوارةو
باشء ضــاكء هةرضي تؤماركردني
جاران كةمينةيةي ئةو  بؤ سةروةريية
دانيشتبوون بوونء تةمةأل قورسء لةش
ديوةخان كردبوويانة بارةطايانةي لةو
ناكؤكي دذو هةندَيكيان  تةنانةت  يان
دابإابوونء كوردستان لة بوونء يةكَيتي
زؤرةكةي بةشة بؤ تاَلة تفتء هةر داناني
لة بةردةوامبوون ئةوانةي بؤ ديكةيء
بيم ترسء بآ دابإانء بآ تَيكؤشانداو
لةسةر يةكَيتييان دوذمنةكان ناحةزو لة

سةثاند. كوردستاندا طؤإةثاني
بزانآ كــةس هةموو طرنطة زؤر

سةرئةنجام السةنطة هاوكَيشة ئةم
لةم يةكةم  بةشي  دابإاني مايةي  بووة 
بةرةي ضوونة حيزبةو ئةم مَيذووي

نةيارةكاني...
طةورة ئةوةندة ستراتيذيي هةَلةيةكي
دابإي خؤي ثَيطةكةي لة يةكَيتي بوو
خوَين تووشي جةماوةرةي ئةو واتة
باسكي يةكَيتي تا دةبوو  بوو بةربوون
ذيــانء خؤشي بــوو جَيطير بةهَيزو
كرد، واي كارَيكي ثــارة دةســةآلتء
رووبةإووي دةستإؤيشتوو، كةمينةي
كة ببوونةوة، بوختان تؤمةتء هةمان
دةيَلَينةوةو دةيانوتء يةكَيتي نةيارةكاني
ئةشكةنجةدابن ئازارو لةذَير ئةوةي بةبآ
ناإاستء (اعترافى) دانثَيداناني كةوتنة
مَيذووة. بةو سووكايةتيكردن كةوتنة
بةشدارييةكي ضونكة  كةمينةية  ئةم
مَيذووة ئةو دروستكردني لة ئةوتؤي
سةروةريانةشيان ئةو رَيزي بؤية نةبوو،
خوَينء طؤشتي رووبارَيك بة نةطرت، كة
دروستبووة هتد بةديلي... هاوإَيكانيان
تةختةكةي ــةســةر ل ـــةوان ئ ئَيستا 
هةموو كــردةوةي كارو  دانيشتووانء
خستة دوذمنةكانيشيان ناحةزو نةيارو

بيرضوونةوةوة؟! دةرياي ناو
دةسةآلتداراني متمانةي هةَلةية ئةم
وايكرد كارَيكي نةهَيشتء يةكَيتي ناو
طرنطء كةسايةتيية هةموو دابةزيني
ئاسايشء ثارةو حكومةتء كاريزماكانء
نةبوون، سةركةوتوو نةك ثَيشمةرطة
جةماوةرء خواستي  بةرامبةر لة  بةَلكو
هَيناء شكستيان طؤإان بؤ خةَلك ويستي
دةسةآلتء كاريزماييةكانء سيحري
بووةوةو بةتاأل هةإةشةكردن ثارةو
ضارةسةرةكةي كَيشةية  ئةم  من بةإاي
بةم ثَيموانيية بةَلكو دذوارة، نــةك
(م.س)ء ناو ئَيستاي دةستإؤيشتوانةي
تةكبير دةكات حوكم كة عةقَلييةتةوة بةم

بطؤإدرآ...؟! ثَيويستة بؤية بكرآ

طؤِرينىعةقلَيةت
ئاوات شَيخ جةناب
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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

سوثاسنامة
ئةوكةسانة هةموو سوثاسي  ئةحمةد) (عةزيز خوالَيخؤشبوو بنةماَلةى  بةناوى
لة كردووة هاوبةشييان تةرمةكةىء ناشتنى لة كردووة بةشدارييان كة دةكةين

لَيكردووين. سةرخؤشييان تةلةفؤن نامةو بة ئةوانةى هةروةها وة ثرسةكةيدا،
مةال رةفعةتى

كؤضكردوو بنةماَلةى لةباتى

ئــــاطـادارى info.rozhnama@gmail.com

٢٠٥/ش/٢٠٠٩ ذمارة/ عَيراق  هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٨/٥ بةروار/ ئةنجومةني دادوةري 

سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
هةَلةبجة باري كةسَيتي لة دادطاي

(ئاطانامة)
ناديارة. ئَيستات نيشتةجَيبووني شوَيني كة شريف على روؤف داوالَيكراو/ بؤ

تؤماركردووة دادطاكةمان لة سةرةوة ذمارةي بةو داوايةكي محمود، أحمد سةرطوأل داواكار/
* خَيزانةكةتدا تؤو  لةنَيوان دةكات و * هاوسةرَيتي ضةسثاندني داواي تيايدا  كة لةدذت

سةرتان. لة دةكات (زانيار) رةضةَلةكي ضةسثاندني
عدرنى عقدَيكي بة طوَيرةي دادطا ئةوةي لة دةرةوةي ثاش حمه أمين)ة أحمد (ضنور ناوي كة
حمه أحمد (ضنور خَيزانةكةت (٢٠٠/٣/٢١دا لة بةرواري وة مارةت كردووة (١٩٩٤/١/١)دا لة
بة بإياريدا دادطا ناديارة نيشتةجَيبوونت شوَيني كة ئةوةي لةبةر كردووة. دواي كؤضي أمين)

 ٢٠٠٨/٩/٧ دةكةوَيتة كة دادبيني رؤذي لة ئامادةبوون داواكةو ناوةرؤكي بة ئاطاداركردنةوةت
ئةطةر كة رؤذانةوة ناوخؤيي رؤذنامةي دوو لةإَيي ئاطاداريية ئةم ئةويش بة بآلوكردنةوةي
بة و دةبينَيت داواكة دادطا ئةوا نةبَيت ئامادة بريكارَيكتان يان خؤتان دياريكراودا رؤذي لة

بة ئامادةنةبوونتان. ياساو طوَيرةي
دادوةر

قادر محمد نورى

العدل وةزارة
مديرية التسجيل العقارى العامة

٢ السليمانية/ التسجيل العقارى فى دائرة
في السليمانية امللكية تثبيت جلنة

العقاري تسجيل (٣٠) رقم منوذج
(أعالن)

مجددا) تثبيت عائدية عقار (قرار
كرمي (نسرين طالب التسجيل الى (أبالخ) محلة (٢٠٩) العقار التسلسل متام عائدية ثبوت على بناء
هذا علية نعلن اللجنة من هذة ٢٠٠٩/٧/٢٢ الصادر املؤرخ العائدية تثبيت قرار مبوجب محمد شريف)
ثالثني مدة خالل اتصة احملكمة لدى الدعوى اقامة املذكور القرار على أعتراض لدية من و على القرار
بأقامة احملكمة من اشعار ورود وعدم انتهاء املدة وعند األعالن هذا لنشر التالى اليوم من أعتبارا يوما

العائدية. تثبيت لقرار وفقا بالتسجيل الدائرة هذه ستباشر املذكورة املدة خالل لديها دعوى
اللديرة

أمني فاضل جوان
١ السليمانية/ العقارى التسجيل دائرة

ذمارة: ٢٠٥٩/ج/٢٠٠٩  ١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
بةروار: ٢٠٠٩/٦/١٧  

«ئاطاداري»
عزيز معروف هاوكار راكردوو تؤمةتباري بؤ

(سزادان) ياساي لة (٤٤٦) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة تاوان) (نةهَيشتني ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو

 ٢٠٠٩/٨/١١ لة رؤذي بكةينةوة كة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة كراوت نيية بإيارماندا
لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت دادطايي دةكرَييت بةبآ ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا
دادوةر

توفيق محمد عادل

٣١٠/ج/٢٠٠٨ ذمارة: هةرَيمي كوردستان/ عَيراق 
٢٠٠٩/٨/٤ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

سلَيماني لة دادطاي تاوانةكاني كركوك سةرؤكايةتي
«ئاطاداري»

صالح خاليد فؤاد راكردوو تؤمةتباري بؤ
(هةرَيم) ياساي لة (٧٦) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
ئةوةي لةبةر رانية) وة  لة راثةإين (ئاسايشي بةإَيوةبةرايةتي  بة تايبةتة كَيشةيةي كة  لةو
رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نيية كراوت دياري جَيطةي

بؤ  بنكةي ثؤليس نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة ٢٠٠٩/١٠/٢٨ لةبةردةم دادطاكةمان
ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

امين فرج دادطا/ اكرم سةرؤكي

١١٦/ج/٢٠٠٩ ذمارة: هةرَيمي كوردستان/ عَيراق 
٢٠٠٩/٨/٤ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

سلَيماني لة دادطاي تاوانةكاني كركوك سةرؤكايةتي
«ئاطاداري»

خضر  عبداهللا أميرة عبداهللا خضر ٣ـ ئةظين ـ عبداهللا خضر ٢ جميله ـ ١ راكردوو / بؤ تؤمةتباراني
عبداهللا خضر ناهيدة ـ ابراهيم ٥ حمه ايش ٤ ـ

(سزادان) ياساي لة (٤١٢) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
دياري جَيطاي ئةوةي لةبةر ثشدةر)  (سةنطةسةر/ بة بةإَيوةبةرايةتي تايبةتة كة كَيشةيةي لةو

 ٢٠٠٩/١٠/٢٦ لة رؤذي بكةينةوة كة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة كراوت نيية بإيارماندا
لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت دادطايي دةكرَييت بةبآ ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا
امين فرج دادطا/ اكرم سةرؤكي

ـ ـ إعالن
«ش.م.ل» لألستثمار البالغ شركة عن

مزايدة ـ ـ
شركتنا   و للسياحة العامه الهيئة مع املوقع العقد الى  إشارةً 
الرقم حتت البنانية»املسجلة ـ ش.م.ل األستثمار البالغ «شركة
جئنا ضوءه على و لبنان ـ بعبدا ـ (٨٠٠٨٢٣٢) التجاري سجل
مبشروع اخلاصة املرافق بايجار اخلبرة و الرغبة له من كل لندعي
املطاعم و (الكوشكات عديد من املتكون السياحي  سرجنار

متنوعة).. ريستورانت و اتلفة
 ٢٠٠٩/٨/١٦ يوم باحلضور  العلنية للمزايدة تطرح سوف التي

ـ أوالً: ألستسالم و ملء
سرجنار مشروع  مقر في  ذلك و للمشاركة   ً إستعدادا إستمارة 
املزايدة تكون و تؤجر التي و العقد املرافق على األطالع و السياحي
مقر في صباحاً (١٠) الساعة في جتري التي  ٢٠٠٩/٨/٢٠ يوم

أيضاً. سرجنار في املشروع
و األستمارة املطلوبة، ميلؤا لم اللذين املشاركني قبول لعدم ً وعزرا

.ً شكرا و املزايدة ليوم الالزمة جلب التأمينات من املطلوب
ـ األتصال بالسادة: املعلومات من ملزيد ـ املالحظة:

٠٧٧٠١٥٦٦٤٨٤ محوي سؤران احملامي ـ
٠٧٥٠٤٦٠٣٧٣٣ عبداهللا رعد السيد ـ

٠٧٧٠٢٢١٣٤٨٩ كتاب دفاع مهندس السيد ـ
ـ املقرالرئيسي:

٠٩٦١٠٤٧٢٣٥٠٢ لبنان ـ
٠٩٦١٠٤٧٢٣٥٠١ فاكس

٤٧٧/ج/٢٠٠٨ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٧/٢٩ بةروار: وةزارةتي داد  

سلَيماني لة تاوانةكان دادطاي
«ئاطاداري»

محمد فاتح كاروان راكردوو تؤمةتباري بؤ
(سزادان) ياساي لة (٤٦٠) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (راثةإين) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/١٠/٨ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
سةرؤكي دادطا

رشيد  سةروةر ضرار

٥٤٠/ج/٢٠٠٨ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٨/٤ بةروار: وةزارةتي داد 

سلَيماني لة تاوانةكان دادطاي
«ئاطاداري»

احمد محمد ظَيتنام راكردوو تؤمةتباري بؤ
(سزادان) لةو لة ياساي (٤٣٠) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (بةختياري) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي

٢٠٠٩/١٠/١٨ لةبةردةم  رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
سةرؤكي دادطا

رشيد  سةروةر ضرار

ذمارة: ١٨٢٩/ج/٢٠٠٩  ١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
بةروار: ٢٠٠٩/٧/٦  

«ئاطاداري»
رشيد على تؤمةتباري راكردوو بكر بؤ

(سزادان) ياساي لة (٤١٣) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
نيية دياري كراوت جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (سةرا) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

لةبةردةم   ٢٠٠٩/٨/١٧ رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
توفيق محمد عادل دادوةر/

١١٦٧/ج/٢٠٠٩ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٧/٦ بةروار: وةزارةتي داد 

٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
«ئاطاداري»

همزه أوميد اسماعيل تؤمةتباري راكردوو بؤ
(سزادان) ياساي لة (٤٧٧) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (ئةزمةإ) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/٨/٢٤ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
سةرؤكي دادطا

محمد محمد شريف

١٥٣/ج/٢٠٠٩ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٧/٢٩ بةروار: وةزارةتي داد 

٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
«ئاطاداري»

حمه عمر تؤمةتباري راكردوو أكرم بؤ
(سزادان) ياساي لة (٤٣٥) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (بةختياري) ثؤليسي  بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو

 ٢٠٠٩/٩/٢٧ لة رؤذي بكةينةوة كة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة كراوت نيية بإيارماندا
لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت دادطايي دةكرَييت بةبآ ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا
محمد توفيق عادل دادوةر/

٩٧/ج/٢٠٠٩ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٧/٢٣ بةروار: وةزارةتي داد 

٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
«ئاطاداري»

صالح أحمد رَيبوار راكردوو تؤمةتباري بؤ
(جوازات) ياساي لة (٨ ف ٣) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (ئازادي) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/٩/٢٢ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
محمد شريف محمد دادوةر/

ذمارة: ٢٢٤٩/ج/٢٠٠٩  ١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
بةروار: ٢٠٠٩/٧/٨  

«ئاطاداري»
حميد سيد جبار شوان راكردوو تؤمةتباري بؤ

(سزادان) ياساي لة (٤٥٩) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (سةرضنار) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/٩/٦ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
دادوةر

توفيق محمد عادل

١٦٨٥/ج/٢٠٠٩ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٧/١٥ بةروار: وةزارةتي داد  

«ئاطاداري» ٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
رةشيد على زمناكؤ راكردوو تؤمةتباري بؤ

(هاتوضؤ) ياساي لة (٢٣) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (بةختياري) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/٩/٢٠ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
شريف محمد محمد دادوةر/

٦٨/موجزه/٢٠٠٩ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٨/٥ بةروار: وةزارةتي داد 

«ئاطاداري» ٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
رحمه توفيق حنا راكردوو تؤمةتباري بؤ

(سزادان) ياساي لة (٣٨٩) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (رزطاري) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/٩/٢٧ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
شريف محمد محمد دادوةر/

٨٧/ج/٢٠٠٩ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٧/١٢ بةروار: وةزارةتي داد 

«ئاطاداري» ٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
أحمد محمد شانؤ راكردوو تؤمةتباري بؤ

(سزادان) ياساي لة (٤٥٦) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (راثةإين) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/٩/٧ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
شريف محمد محمد دادوةر/

ذمارة: ١٦٢٥/ج/٢٠٠٩  ١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
بةروار: ٢٠٠٩/٦/٣٠ «ئاطاداري» 

احمد على سةروةر راكردوو تؤمةتباري بؤ
(سزادان) ياساي لة (٤١٣) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (رزطاري) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/٨/٢٤ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
توفيق محمد دادوةر/عادل

ذمارة: ١٦٢٥/ج/٢٠٠٩  ١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
بةروار: ٢٠٠٩/٦/٣٠ «ئاطاداري» 

حسن قادر الدين محى راكردوو تؤمةتباري بؤ
(سزادان) ياساي لة (٤١٣) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (رزطاري) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/٨/٢٤ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
توفيق محمد عادل دادوةر/

ذمارة: ٢٣٤٩/ج/٢٠٠٨  ١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
بةروار: ٢٠٠٩/٧/٣٠ «ئاطاداري» 

تؤفيق خسرو شيركؤ راكردوو تؤمةتباري بؤ
(هاتوضؤ) ياساي لة (٢١) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (رزطاري) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/٩/٢٤ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
توفيق محمد عادل دادوةر/

بةروار: ٢٠٠٩/٨/٢ ذمارة: ٢٤٤٧/ج/٢٠٠٩   ١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
«ئاطاداري»

عبداهللا خلف محمد راكردوو تؤمةتباري بؤ
(سزادان) ياساي لة (٤٤٦) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة تاوان) (نةهَيشتني ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو

 ٢٠٠٩/٩/٢٧ لة رؤذي بكةينةوة كة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة كراوت نيية بإيارماندا
لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت دادطايي دةكرَييت بةبآ ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا
توفيق محمد عادل دادوةر/

بةروار: ٢٠٠٩/٧/٣٠ ذمارة: ١٧٥٩/ج/٢٠٠٨   ١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
«ئاطاداري»
دةروَيش اسماعيل ثشتيوان راكردوو تؤمةتباري بؤ

(هاتوضؤ) ياساي لة (٢١ى) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (سةرضنار) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

٢٠٠٩/٩/٢٤ لةبةردةم  لة رؤذي كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة نيية بإيارماندا
بة لةو رؤذةدا هَينانت ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة يان خؤت بيت دادطاكةمان ئامادة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة
توفيق محمد عادل دادوةر/
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اعالن

قراره (٢٢) املرقم قراره املفوضني اصدر مجلس
في واملؤرخ (٥٠) رقم للمحضراالستثنائي

: ٢٠٠٩/٧/١٨ االتي
من اعاله واملقدمتني الشكوتني رد على املوافقة
مجهولني ضد واالصالح اخلدمات  قائمة قبل
الفتات(فلكس)الدعاية برفع لقيامهم
املشكو حتديد جهة لعدم للقائمة االنتخابية

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

. للنشر
املفوضني مجلس

ئاطاداري
بِرياري لةسةر (٢٢) ذمارة بِرياري كؤميسةران دةستةي

 ٢٠٠٩/٧/١٨ ِرَيكةوتي لة (٥٠) كؤنووسي نائاسايي ذمارة
: جؤرة دةركرد بةم

لةاليةن دوو سكاَال كة لةسةر ِرةتكردنةوةي ِرةزامةندي
ثَيشكةشكرابوون ضاكسازي) و (خزمةتطوزاري ليستي
(فليكس) كة هةَلواسراوةكاني ضونكة ناديار دذي كةساني
ناوبراو لَيكراوةتةوة؛ ليستي لة هةَلمةتةكاني بووة بةشَيك
نيية. ديار اليةني سكاَاللَيكراو ضونكة رةتكرايةوة داواكة

دةستةي بةرامبةر تياهةَلضوونةوةية قابيلي بِريارة ئةم
يةكةم ِرؤذدا لة سَي لةماوةي دادوةراني هةَلبذاردنةكان

. بَالوبوونةوةيدا ِرؤذي
كؤميسةران دةستةي

اعالن

قــراره (٢٢) املرقم ــراره ق املفوضني مجلس ــدر اص
 ٢٠٠٩/٧/٢٤ في واملؤرخ (٦٠) رقم للمحضراالعتيادي

: االتي
قيام بشأن التغيير قائمة قبل  من املقدمة الشكوى  رد
لغرض هال) رده (زه في قرية بأجتماع بياره مديرة ناحية
يوم الكردستانية قي القائمة لصالح االنتخابية الدعاية
ولم الدوام اوقات خارج مت قد االجتماع ٢٠٠٩/٧/١٣ كون

. وابنية الدولة الموال استغالل فيها يتم
لالنتخابات القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل

املفوضني مجلس

ئاطاداري
برياري (٢٢)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني

٢٠٠٩/٧/٢٤ بةم  رؤذي (٦٠)ي كؤنووسي ئاسايي ذمارة
شَيوةية دةركرد:

ــارةي دةرب ــؤِران ط ليستي سكاَالي *ِرةتــكــردنــةوةي
طوندي لة بيارة ناحيةي بةرَيوةبةري  كؤبوونةوةي
لة كوردستاني ليستي بؤ وبانطةشةكردن ــال) (زةردةه
دةوامدا لةكاتي كؤبوونةوةكة ضونكة ،٢٠٠٩/٧/١٣ رؤذي

بةكارنةهاتووة. تَيدا ميري وساماني باَلةخانة و نةبووة
دةستةي لةبةردةم ثَيداضوونةوةية شياوي بريارَيكة
ماوةي لة دا كوردستان هةرَيمي لة هةَلبذاردنةكان دادوةري
دةستثَيدةكات. دواي بَالوكردنةوة رؤذي كة لة رؤذدا سَي

كؤميسياران ئةنجومةني

اعالن

املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
رقم للمحضراالعتيادي  قراره (١٧)
: ٢٠٠٩/٧/٢٤ االتي في واملؤرخ (٦٠)

قائمة قبل من املقدمة الشكوى د
احلركة قائمة ضد واالصالح اخلدمات
االخــيــرة قــيــام االســالمــيــة بــشــأن
ومهاجمة الدينية  الرموز بأستعمال 
واالصالح اخلدمات قائمة عناصر بعض

. قاطعة ثبوتية ادلة تقدمي لعدم
الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قــرارا
ايام ثالثة خالل لالنتخابات القضائية 

. للنشر اليوم التالي من تبدأ
املفوضني مجلس

ئاطاداري
بِرياريكؤنووسي لةسةر (٢٣) دةستةيكؤميسةرانبِرياريذمارة
: دةركرد جؤرة بةم ٢٠٠٩/٧/١٨ ِرَيكةوتي لة (٥٠) ذمارة نائاسايي
ليستي لةاليةن سكاَالية كة ئةو ِرةتكردنةوةي لةسةر ِرةزامةندي
ِرؤذي لة كردبوو  ثَيشكةشي (طؤِران) ليستي دذي كوردستاني 

ليستي  هــةواداري كةسَيكي ضةند بة سةبارةت دا  ٢٠٠٩/٧/١١
كارةباييان بةسةر ستوونَيكي كة قةرةداغ لة باخان طوندي طؤِران لة
بة نيية تايبةت بابةتة ئةو ئةوةي لةبةر ، بةرداوةتةوة بنكةكةياندا
بةردانةوةي ضونكة  . رةتكرايةوة سكاَالكة بؤية  كؤميسيؤنةوة
دادطاوة بة ثةيوةندي ماًلي طشتي،  بة  دذ تاوانة  كارةبا ستووني

هةية.
دةستةي بةرامبةر تياهةَلضوونةوةية قابيلي بــِريــارة ئــةم 
ِرؤذي يةكةم لة ِرؤذدا سَي لةماوةي هةَلبذاردنةكان دادوةراني

بَالوبوونةوةيدا.
كؤميسةران دةستةي

ئاطاداري
بِرياري لةسةر ى (١٧) ذمارة بِرياري كؤميسياران دةستةي
دا بةم ِرَيكةوتي (٢٠٠٩/٧/٢٤) (٦٠) لة كؤنووسي ئاسايي ذمارة

دةركرد: جؤرة
خزمةتطوزارى ليستي  لةاليةن كة  سكاَالية  ئةو  ِرةتكردنةوةي
بزوتنةوةي ليستي دذي ثَيشكةشكرابوو ضاكسازيةوة و
هَيماي هةندَي  ئيسالمي ليستي  كة بةوةي  سةبارةت ئيسالمي
لة هةندَي سةر كردبووة هَيرشي هةروةها بةكارهَينابوو ئايني
لةبةر ِرةتكردنةوة هةوادارانيليستيخزمةتطوزاري و ضاكسازي،

نةبوو سكاَالكة بسةَلمَينَي. وا بةَلطةي دَلنياكةري ضونكة ئةوةية
دادوةري بة بةرامبةر  ثياهةَلضوونةوةية قابيلي بِريارة  ئةو
يةكةمي ِرؤذي لة ِرؤذدا سَي  ــاوةي  م لة هةَلبذاردنةكان

بِريارة. ئةو بَالوبوونةوةي
كؤميسياران دةستةي

اعالن
قراره (٢٣) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
في ــؤرخ وامل (٥٠) رقــم للمحضراالستثنائي

: ٢٠٠٩/٧/١٨ االتي
الشكوى املقدمة من قبل القائمة رد على املوافقة

يوم٢٠٠٩/٧/١١  في التغيير قائمة ضد الكردستانية
باخان في قرية في االخيرة مؤيدي قيام بعض حول
كون لهم القامة مقر كهرباء عمود باسقاط قرداغ
اسقاط وان املفوضية اختصاص من ليس املوضوع
والنظر املال العام على اعتداءً يعد الكهرباء عمود

اتصة للمحاكم يعود فيها
القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قــرارا
التالي اليوم من تبدأ ايام  ثالثة  خالل  لالنتخابات

للنشر.
املفوضني مجلس

اعالن
(٢٣) املرقم قراره املفوضني اصدر مجلس
واملؤرخ (٥٩) رقم للمحضراالعتيادي  قراره

: ٢٠٠٩/٧/٢٤ االتي في
مالية غرامة الكردستانية القائمة تغرمي
عراقي دينار (١,٠٠٠,٠٠٠دينار)مليون قدرها
لقيامهمبتعليقالبوستراتالدعائيةمحل
احلرية لقائمة العائدة الدعائية البوسترات
شورش شارع في االجتماعية والعدالة
بتاريخ مستشفى الوالدة – تقاطع شورش

االفة. بازالة ٢٠٠٩/٧/٧ والزامهم
لالستئنافامامالهيئةالقضائية ًقابالً قرارا
اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل لالنتخابات

. التالي للنشر
املفوضني مجلس

ئاطاداري

بِرياري لةسةر (٢٤) ذمارة بِرياري كؤميسةران دةستةي
 ٢٠٠٩/٧/١٨ ِرَيكةوتي لة (٥٠) نائاسايي ذمارة كؤنووسي 

: جؤرة دةركرد بةم
لةاليةن سكاَالية كة ئةو ِرةتكردنةوةي لةسةر ِرةزامةندي
ليستي هةندَي دذي ثَيشكةشكرابوو ةوة (طةنجان) ليستي
ئةوانيان ثؤستةرةكاني هةَلواسراوة ضونكة ، هةَلبذاردنةكان
ضةسثاو بةَلطةي ضونكة ِرةتكرايةوة داواكة ــدووة؛ دِران

ديارنةكراوة. كارة ئةو لةسةر
دةستةي بةرامبةر تياهةَلضوونةوةية قابيلي بِريارة ئةم
يةكةم لة ِرؤذدا  سَي لةماوةي هةَلبذاردنةكان دادوةراني 

. بَالوبوونةوةيدا ِرؤذي

كؤمسياران دةستةي

ئاطاداري

كؤنووسي (٢٣)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني
شَيوةية  بةم  ٢٠٠٩/٧/٢٤ رَيكةوتي لة (٥٩) ذمارة ئاسايي

دةركرد:
يةك (١٠٠٠٠٠٠) بةبِري كوردستاني ليستي  بذاردني *ثَي
شوَيني لة ثؤستةرةكانيان هةَلواسيني بةهؤي دينار مليؤن
لة كؤمةَاليةتي عةدالةتي و ئازادي ليستي ثؤستةرةكاني
رَيكةوتي لة لةدايبكوون شؤرش-نةخؤشخانةي ِرياني ضوار

سةرثَيضية. ئةم البردني بة ثابةندكردنيان و ٢٠٠٩/٧/٧
بريارَيكةشياوي ثَيداضوونةوةيةلةبةردةم دةستةيدادوةري
رؤذدا سَي ماوةي لة دا كوردستان هةرَيمي لة هةَلبذاردنةكان

ثَيدةكات. دةست بَالوكردنةوة دواي رؤذي لة كة
كؤميسياران ئةنجومةني

اعالن

املرقم قراره املفوضني اصدر مجلس
للمحضراالستثنائي قراره (٢٤)

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

اعاله الشكاوى رد على املوافقة
الشباب قائمة قبل من واملقدمة
القوائم بعض ضــد املستقل
البوسترات متزيق  حول االنتخابية
ادلة تقدمي لعدم للقائمة  العائدة

حول الشكوى. ثبوتية قاطعة

املفوضني مجلس

اعالن

قراره (٢٥) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
في ــؤرخ وامل (٥٠) رقم للمحضراالستثنائي

: ٢٠٠٩/٧/١٨ االتي

قبل من املقدمة الشكوى رد على املوافقة
في الكردستانية القائمة ضد التغيير قائمة
على ملصقاتها  الثانية تعليق ٢٠٠٩/٧/٧بشأن 
كون السليمانية في كردستان اقزام جمعية
املدني واليوجد من بنايات اتمع املذكورة البناية

التصرف. هذا يحظر ما
القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا
التالي اليوم من تبدأ ايام  ثالثة  خالل  لالنتخابات

. للنشر

املفوضني مجلس

ئاطاداري
ي (٢٧) ذمارة بِرياري كؤميسياران ئةنجومةني
مَيذووي بة ى (٥٠) ذمارة نائاسايي  كؤنووسي 

دةركرد: شَيوةية بةم ٢٠٠٩/٧/١٨
سكاَالي ِرةتــكــردنــةوةي لةسةر ــدي ــةن ِرةزام
كوردستانييةوة ليستي لةاليةن ثَيشكةشكراو
هةندَي لةبارةي طؤِران  ليستي دذي  سلَيماني لة
يةكةم هةواداراني قةدةغةكردني بة هةواداراني
بةردةم بخاتة تةطةرة وايكرد كة بةتَيثةِرين،
ثسثؤري كؤميسيؤن لة بابةتةكة تَيثةرين، بةوةي
هاتوضؤ لةسةري ياساكاني و ِرَيساكان نيية و دا

دةكرَين. ثةيِرةو
بِريارَيكةشياوي ثَيداضوونةوةية لةبةردةمدةستةي
كة ِرؤذدا سَي لةماوةي هةَلبذاردنةكان دادوةريي
ثَيدةكات. دةست ِرؤذي دواي بَالوكردنةوةكةدا لة

كؤميسياران ئةنجومةني

ئاطاداري
(٢٥)ي ذمــارة برياري  كؤميسياران ئةنجومةني 
رؤذي (٥٠)ي ـــارة ذم نائاسايي كــؤنــووســي

دةركرد: شَيوةية بةم (٢٠٠٩/٧/١٨)ي
ليستي سكاَالي رةتكردنةوةي لةسةر *رازيبوون
ــارةي دةرب كوردستاني ليستي دذي لة ــؤِران ط
بة كوردستاني ليستي ثؤستةرةكاني هةَلواسيني
لة كوردستان كورتةباَالكاني كؤمةَلةي ديوارةكاني
باَلةخانةكاني لة  ناوبراو باَلةخانةي  ضونكة  سلَيماني
هةَلسوكةوتة ئةم ية ني شتَيك و ية مةدةني كؤمةلطاي

قةدةغةبكات.
دةستةي لةبةردةم ثَيداضوونةوةية شياوي بريارَيكة
لة دا كوردستان هةَلبذاردنةكان لة هةرَيمي دادوةريي
بَالوكردنةوةدا دواي رؤذي لة كة رؤذدا سَي ماوةي

ثَيدةكات. دةست
كؤميسياران ئةنجومةني

اعالن

املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
رقم للمحضراالستثنائي قراره (٢٧)
: ٢٠٠٩/٧/١٨ االتي في واملؤرخ (٥٠)
املقدمة الشكوى رد على املوافقة
في الكردستانية القائمة قبل من
حول التغيير قائمة ضد السليمانية
مرور مبنع االخيرة مؤيدي بعض  قيام
املرور مما ادى الى عرقلة االولى مؤيدي
اختصاص من ليس املوضوع كون
قواعد عليها ويطبق ااملفوضية

املرور. وقوانني
الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا
ايام ثالثة خالل القضائية لالنتخابات

. للنشر اليوم التالي من تبدأ
املفوضني مجلس

اعالن
قراره (٢٩) املرقم قراره املفوضني مجلس اصدر 
في ــؤرخ وامل (٥٠) رقم للمحضراالستثنائي

: ٢٠٠٩/٧/١٨ االتي
واالصالح اخلدمات قائمة الــزام على املوافقة 
عن عدم العام باالعالن  وخالل(٢٤)ساعة بالقيام
باستخدام املتعلقة بالتصريحات القائمة عالقة
ضمن كردستان) كادحي (حزب الكيان اسم
من ليس االخير  الكيان وان  الدعائية حمالتهم
للمفوضية ذلك يثبت ما وتقدمي ائتالفهم  ضمن
اعاله. على االئتالف املصادقة الغاء يتم وبخالفه

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

. للنشر
املفوضني مجلس

ئاطاداري

(٤)ى ذمارة بِرياري كؤميسةران دةستةي
(٥٠)ى ذمارة نائاسايي كؤنووسي لةسةر

جؤرة  ٢٠٠٩/٧/١٨ بةم ِرَيكةوتي لة دةركرد
:

ئةو ِرةتكردنةوةي لةسةر نواند ِرةزامةندي
يةوة (كلداني) حيزبي لةاليةن كة سكاَالية
اليةني لةبةرئةوةي ئةمة ، ثَيشكةشكرابوو

نةكراوة. دياري سكاَاللَيكراوةكة
ئةمةبِريارَيكةقابيليتياهةَلضوونةوةبةرامبةر
، هةَلبذاردنةكان  ــي دادوةران دةستةي بة 
بَالوبوونةوة. ِرؤذدا لة ِرؤذي سَي لةماوةي

كؤميسةران دةستةي

ئاطادارى
ذمارة(٥٠) ئاسايى كؤنوسى ى ( ٢٩ ذمارة( بِريارى كؤميسياران ئةنجومةنى

دةركرد. شَيوةية بةم ١٨\٧\٢٠٠٩ ِرَيكةوتى لة
ماوةى ضاكسازى وة لة و خزمةتطوزارى ليستى ِرازيبوون بة ثابةندكردنى

ثةيوةندى  نةبوونى بارةى لة طشتى جاِردانى بة هةَلسان بة كاتذمَيردا ( ٢٤)
سياسى كيانى ناوى بةبةكارهَينانى ثةيوةست لَيدوانةكانى بة ليستةكة
هةَلبذاردنياندا، ميانةى ثِروثاطةندةى ) لة كوردستان زةحمةتكَيشانى (حزبى
بةَلطةى دانية.وةثَيشكةشكردنى يةكةيان هاوثةيمانَيتي نَيو لة كيانة ئةو وة
ية هاوثةيمانَيتى ئةو ثةسةندكردنى بةثَيضةوانةوة و كؤمسيؤن بة سةلمَينةر

هةَلدةوةشَينرَيتةوة.
دادوةرى هةَلبذاردنةكان دةستةى لةبةردةم شياوى ثَيداضونةوةية بِريارةكة
بآلوكردنةوة دواى ِرؤذى لة كة ِرؤذدا سآ ماوةى لة كوردستاندا هةرَيمى لة

ثَيدةكات. دةست
ئةنجومةنى كؤمسياران

اعالن
املفوضني مجلس اصــدر
ــراره ق (٤) املــرقــم قـــراره
رقم للمحضراالستثنائي

 ٢٠٠٩/٧/١٨ في واملؤرخ (٥٠)
: االتي

الشكوى رد على املوافقة
احلــزب قبل  مــن املقدمة
جهة حتديد لعدم الكلداني

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

. التالي للنشر
املفوضني مجلس

باآلى سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان كؤمسيؤنى ئاطادارييةكانى
لألنتخابات المستقلة العليا المفوضية اعالنات
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تاقيكردنةوةى يةكةم
سةرؤكى هةرَيم

جةمال هيوا

سوَيندخواردنى  بؤ ماوة هةرَيمدا هةَلبذَيردراوى تازة سةرؤكى لةبةردةم رؤذ  ٤ تةنيا ئةمإؤ
يةكةم  ماوة  سَييةم) (خولى ثةرلةماندا لةبةردةم رؤذيش   ٧ ماوةى ثةرلةماندا،  لةبةردةم ياسايى 
ثةرلةمانى  ئةندامانى بانطهَيشتى ٤ رؤذةدا ئةم لةماوةى هةرَيم سةرؤكى ئةطةر سازبكات، دانيشتنى

دةخوات؟ كَيدا سوَيند لةبةردةم يةكةم دانيشتن، بؤ نةكرد
هةرَيم هةَلبذَيردراوى  تازة  سةرؤكى رووبــةإووى كة تاقيكردنةوةية  يةكةم بَلَيين، دةكرَيت
ناوخؤى ثةيإةوى بةثَيى كة ثةرلةمانة، سَييةمى خولى دانيشتنى رؤذى يةكةم دياريكردنى دةبَيتةوة،

تَيداية. كةمى طرفتَيكى هةرَيم سةرؤكايةتى ياساى ثةرلةمانء
دياريكراوة، ياسا دوو بةثَيى هةرَيم سةرؤكى سوَيندخواردنى ثةرلةمانء دانيشتنى يةكةم كاتى
رؤذ (١٠) ماوةى كوردستان هةرَيمى هةَلبذاردنى ياساي ضوارةمى هةموارى بةثَيى يةكةميان
كة ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمدا، بةآلم لة ثةرلةمان، يةكةمى دانيشتنى ئةنجامدانى بؤ دياريكراوة
تازة سةرؤكى ثَيويستة ثةسةنديكردووة، كوردستان ثةرلةمانى دووةمى خولى (٢٠٠٥/٦/٧) لة
هةَلبذاردنةكانةوة كؤتايى دةرئةنجامى راطةياندنى لةدواى رؤذ (٧) لةماوةى هةرَيم هةَلبذَيردراوى
لة ثَيدةضَيت كة ياساييانةية كَيشة لةو  يةكَيك ئةمة بخوات، ياسايى  سوَيندى ثةرلةماندا لةبةردةم

رووبدات. نوَيدا هةَلبذَيردراوى تازة سةرؤكى نوآء ثةرلةمانى دةستبةكاربوونى سةروبةندى
ئةم راثؤرتَيكى بؤ (كة ثةرلةمان دووةمى خولى ياسايى ليذنةى ئةندامى بةزاز، عةونى وتةى بة
ثةرلةمانى لةبةردةم هةرَيم سةرؤكى كة هةية بَيهَيز بيرؤكةيةكى داوة) لَيدوانى رؤذنامة ذمارةيةى
دوابكةوَيت رؤذ (٧) لة هةرَيم سةرؤكى سوَيندخواردنى طةر بخواتء سوَيند بةسةرضوو)دا (ماوة

ياسا. دةرضوونة لة
نةداتء بةياساكان  طوَي دانيشتنةوة لةيةكةم هةرَيم  هةَلبذَيردراوى تازة سةرؤكى دةكرَيت 

دانيشتنى ثةرلةمان دوابخات؟
كؤتايى لةدواى راطةياندنى لة وتةكةيدا هةميش لة بةَلَينةكانيداء هةم مةسعود بارزانى، كة بةوثَييةى
هةنطاوبنَيتء ديموكراسييانة بةشَيوةيةكى وآلت دةيةوَيت تةئكيديكردةوة، هةَلبذاردن ئةنجامةكانى
ناهَيَلَيت كة باش دةكةم طومانى نةكات، ثَيشَيليان دةستثَيبكاتء كارةوة وآلت لةيةكةم ياساكانى بةثَيى

تَيثةإن. ياسايى خؤى كاتةكان سنوورى لة
هةَلوَيستى سَى لةكاتَيكدا بةتايبةت دةكرَيت، سنوورةكة شكاندنى بؤ طومانَيكيش ئةطةرضى
سةرةإاى كة (٢٠٠٥) رابردوودا هةَلبذاردنى لة يةكةميان ياد، دَيتةوة هةرَيم سةرؤكى ثَيشووى
يةكةم (٢٠٠٥/٢/٢٥) رؤذى لة دةبوو راطةياندرا، هةَلبذاردنةكان ئةنجامى هةفتة دوو دواى كة ئةوةى
سةرؤكى بارزانى، مةسعود رؤذنامة بةثَيى زانيارييةكانى بةآلم بدراية، ئةنجام ثةرلةمان دانيشتنى
سةرؤكى دةسةآلتةكانى تا ياساى دانيشتنةكة ئةنجامدانى لة كوردستان، رَيطربوو ديموكراتى ثارتى

. (٢٠٠٥/٦/٤) كةوتة رؤذى دانيشتن يةكةم بؤية هةرَيم دةرضوو،
وةك دةبوو  كة  (٢٠٠٩/٥/٥) رؤذى لة ثةرلةمان لة بوو هةرَيم سةرؤكى وتارةكةى دووةميان
هةَلبذاردنةكان، بؤ بوو خؤئامادةكردن لةبةرئةوةى سةروبةندى بةآلم وتارَيكى بداية، هةرَيم سةرؤكى
خوَيندةوةء ئينجازى كوردستان ثارتى ديموكراتى وةك سةرؤكى بثارَيزَيتء خؤى بَياليةنى نةيتوانى

طرت. رةخنةى
ثَيشمةرطةء ثؤليسء ئاسايشء  ئاساييء كارمةندانى لة زؤرة ذمارة ئةو دةركردنى  سَييةميش،
هةرَيم بَياليةنانة سةرؤكى هةيانة يةكَيتى لةطةأل ثارتى وةك كة رَيكةوتنَيك بةآلم بةهؤى نانبإينيان،

نةبووة. هةَلوَيستَيكى هيض تائَيستاش دةنطء نةهاتة مةسةلةية ئةو لةسةر


