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نانبأين، دةركردن، لة بةردةوامة دةسةآلت
هاوآلتييان بة دذ بةندكردن رَيطرتنء

ليستَيك   ضةند
تؤماردةكةن ياسايى داواى

فةالح نةجم

طــؤإان، ليستةكانى لة هةريةكة
ــىء ــطــوزاري ــازىء خــزمــةت ــس ــاك ض
كةمال ديــمــوكــراتــىء ضــاكــســازىء 
ئةو دذى ياساييان داواى ميراودةلى،
ثَيشَيلكارييانةتؤماركردووة،كةدةسةآلت

ئةنجاميداون. هةَلبذاردنةكاندا لة
ثارَيزةرةكانى لة يةكَيك بابان، طؤظةند
ليستى طؤإانبةرؤذنامةىراطةياند: «لةو
خاَلىلةخؤطرتووة، داوا ياساييةدا كة(١٨)
روو، خستووةتة ثَيشَيلكارييانةمان ئةو
سةروبةندى لة دةســةآلت ليستى كة
هةَلبذاردنةكاندائةنجاميانداوة،كؤمسيؤنى
لَيكردووةء ضاوثؤشى هةَلبذاردنةكانيش
دةستةى دادوةريى داواكةمان ئاراستةى
دادطاى ثَيداضوونةوةى هةَلبذاردنةكان لة
ضاوةإوان كردووة، كوردستان هةرَيمى
داهــاتــوودا رؤذى  ضةند  لة دةكةين
نابينء بَيدةنط بدرَيتةوةء وةآلممان
دةطرينةبةر ياسايى رَيطةيةكى هةموو

ثَيشَيلكارييانةدا». ئةو لةبةرامبةر
هاوكاتسةآلحةدين بابةكر،بةرثرسى
يةكطرتووى هةَلبذاردنى دةزطـــاى

راطةياند: رؤذنــامــةى بة ئيسالميى،
هةَلبذاردنةكان ئةنجامى ثةسةندكردنى
ضاكسازىء ــؤإانء ط ليستى لةاليةن
ناطةيةنَيت ئــةوة خزمةتطوزارييةوة،
ثَيشَيلكارييانةى ئةو بةرامبةر بَيدةنطبين

كراوة». هةَلبذاردنةكاندا لة
ميراودةلى، كةمال ديكةوة لةاليةكى
هةرَيمدا سةرؤكى هةَلبذاردنى لة كة
داواى بةدةستهَينا، دووةمــى ثلةى
ثَيشَيلكارييةكانى دذى لة ياسايى
لة كؤمسيؤن تؤماركردووةء هةَلبذاردن
ياساييةكةم «داوا  وتى: لةوبارةيةوة 
بازانىء مةسعود لة هةريةك دذى لة
كؤمسيؤنى سةرؤكى حةيدةرى فةرةج
كةميى رَيذةى لة طازندةم باآليةء تيايدا
كردووة، ساختةكارييانة لةو دةنطةكانمء
دةسةآلتةوة لةاليةن هةَلبذاردندا لة كة

ئةنجامدراوة».
ليستء كة ياساييانةى داوا ئةو
دةضَيتةوة تؤماريانكردووة، قةوارةكان
دادوةريى دةستةى ليذنةيةكى بةردةست
دادطاى ثَيداضوونةوةى هةَلبذاردنةكان لة
دادوةر سآ  لة كة هةرَيمى كوردستان،

ثَيكهاتووة.

رؤذنامة

رابــردوودا مانطى دوو لةماوةى
لةسةر حكوميى كارمةندى ســةدان
دةنطدانيان ــاوازء ــي ج ــروإاى ــي ب
دةســـةآلت، لــة جــيــاواز ليستى  بــؤ 
ـــراونء دةرك كارةكانيان لــةســةر
ئةوة بإيوة، نانيان طواستراونةتةوةء
كاديرى هــةزاران  ئةوةى ســةرةإاى
دةركراونء بيانوو هةمان بة حيزبيى

ماَلةكانيان. نَيردراونةتةوة
ئابووريى ثسثؤإانى وتــةى بة 
تاكةكانى ذيانى حكومةت  ثَيويستة
وتــةى بــة دابينبكاتء ــةى ــةك وآلت
كةرامةتى حكومةت دةبَيت مافناسان
ئاسايشء سةالمةتىء لة رووى مرؤظ
رؤشنبيرانء بثارَيزَيتء  ئابوورييةوة 
كــردةوةيــةى ئــةو رووناكبيرانيش
مامةَلة «بَيزراوترين» بة دةســةآلت

لةقةَلةمدةدةن. هاوآلتييةكانى لةطةأل

دةكـريَـن بـةنـد ثـؤلـيـس (٨)
عةبدولخالق دلَير

ليستى بة دةنطدانيان بيانووى بة
بةإَيوةبةرَيتى ثؤليسى (٨) طــؤإان،
دةطوازرَينةوة طةرميان هاتوضؤى
دواي خــانــةقــيــن، هــاتــوضــؤى ــؤ  ب
بةند بإيارةوة بةو ثةيوةستبوونيشيان
هاتوضؤى ثؤليسى  بةوتةى  دةكرَين. 
ئيلتيزاميان كارمةندانة «ئةو خانةقينيش
بةند بؤية نةكردووة، ــةوة دةوام بة 

كراون».
(٨)ثؤليسى بةإَيوةبةرَيتي طةرميان
فازأل عةباس، (حسَين بةناوةكانى
بةكر عةبدوإلةحمان، رةئوف عةباس،
سابير، محةمةد خةليل، ئةحمةد فازأل،
بإيارَيك بة ياسين) محةمةد فةهاد، نياز
لةوَيش خانةقين، بؤ  دةطوزارَينةوة
نةبوونيان ثةيوةست  بيانووي  بة
هاتوضؤى بنكةى ئةركةكانةوة، بة
(١٨٦) ذمارة نووسراوى  بة خانةقين 
ثؤليسى ئاراستةى كة (٢٠٠٩/٨/١٠) لة
ماوةى بؤ داوادةكةن كراوة، خانةقين

بكرَين. بةند ثؤليسانة ئةو رؤذ (٥)
لة ــاس يــةكــَيــكــة ــةب حــســَيــن ع
رؤذنامةى نَيردراوى بة كارمةندةكان
كفرى هاتوضؤى لة ئَيمة راطةياند:
دةكرد، دواى هةَلبذاردنةكان دةواممان
طؤإان بة لَيكردين دةنطمان طومانيان
بؤ طواستراينةوة لةبةرئةوة داوة،
بةو ئيلتيزاممان ئَيمةش خانةقينء
«رؤذى وتيشى: ــرد.  ك ــارةوة  ــإي ب
هاتوضؤى بة  ثةيوةنديمان يةكشةممة 
ئةوةى دواي بةآلم كرد، خانةقينةوة 
دادةبةزَيتة هاوإَيكانمان لة يةكَيك
بــةرثــرســةكــةمــان ــــازاإ، دواتـــر ب
ثَييوت دةكاتء لةطةأل لَيثرسينةوةى
رؤيشتوويتء ثرس بآ لةبةرئةوةى
دةكةم، بةندت كــردووة سةرثَيضيت 
ثَيدةطرن، بيانوومان زانيمان ئَيمةش
بكةن، بةند ئةو لةطةأل ئَيمةش وتمان 
يةكشةممةوة بةوهؤيةوةهةموومانلة
«فةسَليشتان دةَلَين:  كراوينء  بةند

دةكةين».
لَيثرسراوى ئةحمةد، ناسر عةقيد

خانةقين، هاتوضؤى ثؤليسى بنكةى
خانةقين «لة راطةياند: رؤذنامةى بة
هةيةء كارمةندمان  كةميى كَيشةى 
كة كرد كارمةندَيكمان ضةند داواى
هاتوضؤى ثَييانة، ثَيويستى بنكةكةمان
بؤ كارمةندةيان (٨) ئةو طةرميانيش
ئةوةى بةهؤى بــةآلم طواستينةوة،
نةكردووة، دةوامــةوة بة ئيلتيزاميان
دةَلَيت: هةروةها ــردوون». ك بةندم
دانيشتينء كارمةندةكان «لةطةأل
بإيارمانداهاوكارييانبكةين،هةفتةيةك
ديكةش هةفتةكةى بكةنء دةوام لَيرة
دواتر بةآلم طةرميان، بؤ بطةإَينةوة
كردية دةنطةدةنطء ثؤليسَيكيان هاتء
منيش وازدةهَينم، ثَيمناكرَيتء وتى
سجنى رؤذ  (٣) بؤماوةى بإيارمدا
ديكةش ثؤليسةكةى (٧) دواتر بكةن،
جَيهَيشتء خؤيان واجباتى شوَينى
بةندبكرَين، لةطةألئةوكةسة داوايانكرد
نيية، دةستةطةريى عةسكةريشدا لة
كارمةندة (٨) ئةو نووسراو بة بؤية

بةدادطا». دةشياندةين بةندكراونء

مالَةوة دةنَيردريَنة ئاسايش ئةفسةرى ١٥
فاخير تةالنى

١٥ ئةفسةرى بةإَيوةبةرَيتى ئاسايشى 
ئاسايشى بةإَيوةبةرى  لةاليةن سلَيمانى
ماَلةوة، دةنَيردرَينة تةلةفؤن بة شارةكةو
ليستى بة دةنطيان ئــةوةى بيانووى بة 

طؤإان داوة.
ضةند رؤذنامة زانيارييةكانى بةثَيى

لَيثرسراوى كة (٢٠٠٩/٨/٣) ئةفسةرَيكيانلة
بوون، ئاسايش بنكةكانى ياريدةدةرَيتىء
ئاسايشى بةإَيوةبةرَيتى ناو طوازرانةوة
بة (٢٠٠٩/٨/١١) لة ئةوة دواى  سلَيمانىء 

ماَلةوة. نَيردرانة تةلةفؤن
بةشَيكى زانيارييةكان، بةثَيى هةر
ثَيشمةرطةى ئــةفــســةرانــة ــةم  ل زؤر 
خاوةن ئةنفالء دواى ثارتيزانى دَيرينء

رَيزلَينانيان مةدالياى  ضةندين  شةهيدنء
(١٦) لة زياتر هةريةكةيان بةخشراوةء ثآ
دةزطاكانى ناو لة هةية خزمةتيان ساأل

ئاسايشدا.
بة سلَيمانى ئاسايشى لة سةرضاوةيةك
ئةم ماَلةوةى ناردنة راطةياند: رؤذنامةى
طومانيان كة  ئةوةوةية بةهؤى ئةفسةرانة 
دابَيت. طؤإان ليستى بة دةنطيان لَيدةكرَيت

رادةطيرَيت هاوآلتى (٣٧٠) دامةزراندني
ئارام نةجيم

دةسةآلتدار سياسيي اليةني
(٣٧٠) دامةزراندني فةرماني
لة لةكاتَيكدا رادةطرَيت، هاوآلتى
فةرماني بة (٢٠٠٩/٧/٢٧) رؤذي
وةزيري ئيمزاي بة (٩٢٢٠) ذمارة
بةإَيوةبةرَيتي لة تةندروستي
شارةزوور، تةندروستي طشتيي
بؤ دةستبةكاربوونيان فةرمانى

دةرضووة.
بةإَيوةبةري سةعيد، د.ئاكؤ
شارةزوور تةندروستي طشتيي
ناوةكاني راطرتنى ــي ــةواَل ه
«ئةو وتــي: ثشتإاستكردةوةو
وةزير فةرمانى بة ناوانةمان
هاوآلتييان تــا ــدووة ــان ــةي راط
ثاش بةآلم بكةن، بؤ مامةَلةى
ســةرةوة لة تةلةفؤنَيك ضةند
بؤ ناوانة ئةو ثَييانإاطةياندين، كة

رابطيرَين». كاتيي ماوةيةكي
لــة ـــــةك ســـــةرضـــــاوةي

طشتيي بــةإَيــوةبــةرَيــتــي
بة شــــارةزوور تةندروستي
«ثــاش ــةي راطــةيــانــد: ــام رؤذن
اليةني ــان ــاوةك ن هــاتــنــةوةي
ناوضةي دةسةآلتداري حيزبي
باش ثآ ناوةكانيان هةَلةبجة
خؤيان ـــةرووي س ــووةو ــةب ن
ناوةكان كة ئاطاداركردووةتةوة

رابطرن».
ئةحمةد، عيماد لةوبارةيةوة
بة حكومةت، سةرؤكي جَيطري
ناوانة «ئةو راطةياند: رؤذنامةى
ـــةزراون، دام من فةرمانى بة 
بؤئةوةى راطيراون ئَيستا بةآلم
سةريان خراوةتة زيادة هةندَيكى

بكرَيت». ثَيدا ثَيداضوونةوةى
ـــةى وت ـــــةآلم بـــةثـــَيـــى ب
عيماد رؤذنامة سةرضاوةيةكى
راطرتووة، ناوانةي  ئةو  ئةحمةد
لة حيزبيي دةستَيوةرداني ضونكة
هةَلةبجةي لة تةندروستي بواري

هةبووة». شةهيد

ئةو البــردنــي بةرامبةر لة 
عوسمان، ـــان  د.زري ــةدا ــاوان ن
حكومةتي تةندروستي وةزيري
«بآ وتي: رؤذنامة بة هةرَيم،

ئةو ناوانة». البردني لة ئاطام
وةك «ئَيمة وتيشي: د.زريان
ناوي تةندروستي وةزارةتـــي
لةسةر النابةين كةسَيك هيض
ئينتيماى يان جياواز بيروإاي
ئةطةر بَيت،  حيزبَيك هةر  بؤ
با البرا ناوةكةي هةركةسَيك
بطرَيتةبةرو ياسايي رَيطةي
ئةنجومةني وةزارةتء لة سكاآل

تؤماربكات». وةزيران
بةإَيوةبةري سةعيد، د.ئاكؤ
شارةزوور، تةندروستي طشتيي
طةإاوةتةوة كة ناوانةي «ئةو وتي:
لة داوا بووة كة (١٥٠٠) كؤي لة
كراوةو بةإَيوةبةرَيتييةكةمان
هاتوونةتةوة كة ناوانةي ئةو
ثسثؤإييةكانيان بة ثَيويستمان

هةية».
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جةمال هيوا

ضيية؟ ئؤثؤزسيؤن
ئؤثؤزسيؤن ثَيناسةى  نيية  ئــاســان
يان رَيكبكةوين لةسةرى يةكالييبكرَيتةوةء
لةبةرئةوةى بؤدابنَيين،  ديارى ناسنامةيةكى 
لةسةر زؤرة بــيــروبــؤضــوون جــيــاوازيــى 
مافةكانىء ــةركء ئ ثؤثؤزسيؤنء وشــةى
سادةترين لة بةآلم ئيشكردنى، ضوارضَيوةى
بَياليةنة هَيزة بةو دةتوانرَيت ثَيناسةيدا
دةسةآلتَيكى لــةبــةرامــبــةر  كــة بــوتــرَيــت، 
كةموكوإييةكانى دةوةستَيتةوةء دياريكراودا
ضؤنَيتى يان دةسةآلتةكة بؤ بةديل دةردةخاتء

ئيشوكارةكانى دياريدةكات.
سياسييةكان شيكةرةوة لَيكؤَليارانء وةك
باسيانكردووة، ئؤثؤزسيؤنلةكاية جياوازةكاندا
رةخنةطرةكانى هَيزة لظينى هةيةء بزاوتى
لةهةموو شَيوةيةكء  بةهةموو بةدةستةء 
دةكاتء دةسةآلت وردى ضاودَيريى بوارةكاندا

دروستدةكات. بؤ سَيبةرى حكومةتى
دةسةآلت؟ كام

ئؤثؤزسيؤن بوونى بــاوة، كة ئــةوةى
يان دةسةآلتَيك بوونى بة بةستراوةتةوة
بوونى بآ ناكرَيت بؤية حكومةتَيكةوة،
هةبَيت، ئؤثؤزسيؤن ديموكراتي، دةسةآلتَيكى
ئةوةية ديموكراتي دةسةآلتى لة مةبةست 
نةك هةَلبذَيردرابَيت طةلةوة لةاليةن كة
دةسةآلتَيكى ضونكة  خؤسةثَين، دةسةآلتَيكى 
هةم نادات ئؤثؤزسيؤن بة رَيطة هةم خؤسةثَين
هةَلنابذَيردرَيت، بَيطةرديى بة طةلةوة لةاليةن
بوونى كاتى  لة ئؤثؤزسيؤن بوونى كةواتة 

دةبَيت. ديموكراتيدا دةسةآلتَيكى
رَيطة شَيوةيةك بةهيض وآلتان لة ذمارةيةك
عةرةبى وآلتانى لة هةندَيك بةتايبةت نادةن، 
ليبيا، سعودى، عةرةبستانى وآلتانى وةك

سوريا..... قةتةر، عةممان، ئيمارات،
سَيبةر حكومةتى

يان واقيعدا لة كة دةَلَين حكومةتة بةو
بةَلكو نيية، بوونى جَيبةجَيكردندا نةخشةى
رَيكخراوة حــيــزبء ــان ي طــروث ــةن  ــةالي ل
لة كة دروستدةكرَيت، ئؤثؤزسيؤنةكانةوة
لةكاتى كةوتنى نين، بةشدار حكومةتى واقيعيدا
ئامادةيةء سَيبةر حكومةتى حكومةتةدا ئةو
لةكاتَيكدا واقيع، دةبَيتة ئؤثؤزسيؤنةوة لةاليةن
ئةمريكا، لة وةك رايبسثَيرَيت، سةرؤكَيك
لةكاتى سَيبةر حكومةتى كؤمارييةكان
دروستدةكةن، ديموكراتةكاندا دةسةآلتى
لة كرَيكاران دةسةآلتى لةكاتى ثارَيزطاران

دةكةن. دروستى بةريتانيا

ئؤثؤزسيؤنة؟ كآ
نين هةَلتؤقيو طروثَيكى ئؤثؤزسيؤن
دواتر بؤماوةيةكء دياريكراوداء لةكاتَيكى
(يان حيزبَيكى يان طروثَيك بةَلكو دابمركَينةوة،
لة بةردةوامييان ضةسثاونء حيزبَيكى) ضةند
بَيطةرددا لة هةَلبذاردنى هةيةء سياسيدا ذيانى
رَيذةية ئةو  ناتوانن بةآلم دةكةن، بةشداريى
لة بؤية ثَيكبهَينن، حكومةت كة بةدةستبهَينن

دةمَيننةوة. حكومةت دةرةوةى
الى طومان بــةردةوام كوردى دةسةآلتى
لة نةبَيت دروستدةكات، ئةوةى هاوبةش خةَلك
لةثشتةء دةرةكى دةستى ئةوا دةسةآلتةكةيدا،
دةجوَلَينرَيت، طروثَيكةوة  يان وآلتَيك  لةاليةن
خؤثاآلوتنى لةكاتى ئةو دةسةآلتة لةهةمانكاتدا
رةخنةيةكى هيض قةوارانةدا ئةو يان حيزبة ئةو
بةخؤىء قةناعةتى وا  لةبةرئةوةى  نيية،
بةآلم ناهَينن، دةنط كة كردووة ئةندامةكانى
ئةوان تةمةنناكانى  ئةوانء بةخواستى كاتَيك 
دةطؤإَيتء رةخنةكانيان ئاراستةى ئيدى نابَيت

دةكةن. تؤمةتباريان دةرةكى بةدةستى
ثارتةدا دوو ئــةو دةســةآلتــى لــةمــاوةى
تؤكمة، هةندَيك بانَيكى دَلؤثةى وةك ناوبةناو ء
بةرامبةر دةربإيوة  ناإةزاييان كةس  طروثء
ئةمانة بةآلم حيزبةكة، هــةردوو حوكمإانى 

ئؤثؤزسيؤن. نةبوونةتة
رةخنةطربوون، طروثانة ئةو ئةوةندةى
رَيكخراودا ضوارضَيوةيكى لة نةتوانراوة ئةوةندة

كارا. ببنة ئؤثؤزسيؤنَيكى ئاراستةبكرَينء
جاروبار كوردستاندا لة كة حيزبانةى ئةو
خؤيان ئؤثؤزسيؤن وةك طرتووة رةخنةيان
ئؤثؤزسيؤن، ببنة نةيانتوانيوة ناوزةدكردووة،
دةسةآلتى بةشداريى بـــةردةوام ضونكة
هؤكارى ئةوةش كة كردووة، ثارتييان يةكَيتىء
حيزبةكان كة هةية جياجياى ثاساوى جياجياء

باسيانكردووة.
ــة بـــــةردةوام ك ــــوردي ـــى ك دةســـةآلت
دةرةكى دةستى بة رةخنةطرةكانى طروثة
خؤى هةيمةنةى بيروبؤضوونة ئةم ناوبردووة،
كة طروثء حيزبانةى ئةو ثةيداكردووةء ئَيستا
كةوتوونة ذَير ناودةبةن، ئؤثؤزسيؤن خؤيان بة
دةكةن لةوة باس طوتارةوةء ئةو كاريطةريى
ئؤثؤزسيؤنى دةبَيت بةَلكو بيت، نةيار نابَيت كة
دوذمن يان نةيار لةكاتَيكدا بَيت، ئيجابيى
دةسةآلتَيكى بةرامبةر وآلتةء دةرةوةى  لة
ئؤثؤزسيؤن بةآلم  سةرهةَلدةدات، ديكتاتؤريى

بةثَيضةوانةوة.
يةكَيتى ثارتىء ديكةى بيدعةيةكى
يةكَيتىء دةسةآلتى كة بيدعانةى لةو يةكَيك
دايانهَيناوة، حوكمإانى خؤياندا لةماوةى ثارتى
سلبىء ئؤثؤزسيؤنى وشةى  بةكارهَينانى

ئيجابيية.
كة حيزبةدا، دوو ئةو رَيكةوتنةكةى لة
لةهةموو بإياريانداوة ساأل (١٠) ماوةى بؤ
بةشداريى بةيةكةوة هةَلبذاردندا كايةكانى
ثؤستةكان دةنطةكانء تةوافوق بة بكةنء
سلبىء ئؤثؤزسيؤنى لة  باسيان  دابةشبكةن،

كردووة. ئيجابى
سياسى ــى ــران ــاودَي ض بــؤضــوونــى ــة  ب
رَيكةوتنةكةدا لة رستةية ئةو بةكارهَينانى
هَيزء ئةو بةسةر ضةثؤكدان بؤ ئةوةندةى
بة يان دروستى ناكةنء كة خؤيان طروثانةداية
كارناكةن، ثارتى) (يةكَيتىء دةسةآلت ئاوازى
لة ئؤثؤزسيؤن كة نيية ئــةوة بؤ ئةوةندة

جيابكةنةوة. كودةتاضى طَيرةشَيوَينء
الواز بةهَيزء يان ئيجابيى، سلبىء
دةسةآلتء هيض سياسيى فةرهةنطى لة
ئيجابيى يان سلبى ئؤثؤزسيؤنى حكومةتَيكدا
ثَيناسةكاندا لة وةك بــةآلم باسنةكراوة،
لةهةموو بوارةكاندا دةركةوتووة، ئؤثؤزسيؤن
كارايىء يان بةهَيز الوازء بةآلم هةية، بوونى

دياريدةكات. سةنطةكةى ناكارايى
بَيخزمةتى خزمةتطوزارء دةسةآلت ضؤن
ئؤثؤزسيؤن ئاواش هةية، ناكاراى كاراء هةيةء
فةرهةنطى لة تةنيا هةية، ناكاراى ــاراء ك
راثةإينةوة دواى لةماوةى كة ثارتى يةكَيتىء
ذمارةيةك بــووة بةدةستةوة دةسةآلتيان
هيض لة كة ثةيدابووة، حكومإانى بيدعةى

نةبووة. ديكةدا سيستمَيكى
دوو بةفيفتى، فيفتى  وةك  بيدعةكانى
دوو هةرَيم، يةك جَيبةجَيكردنى دةسةآلتى
بيدعةش دوايةمين وةزارةتء يةك وةزيرى
وةك كة ئيجابيية، سلبىء ئؤثؤزسيؤنى
وةك ئَيستا كة هَيزة نوَييةى ئةو كاردانةوةيةك
(دةسةآلتى ثَيناسةدةكات  خؤى ئؤثؤزسيؤن 
نوآ، بيدعةيةكى كردووةتة سلبى) ئيجابىء

ديكةية. بيدعةيةكى بيدعةى واتة
ئؤثؤزسيؤن ياساى

حيزبة (١٩٩٢)ى ساَلى (١٧)ى ذمارة ياساى
لةساَلى يةكةمى هةموارى كة كوردستانييةكان
(٢٠٠٢)دا لةساَلى دووةمى هةموارى (١٩٩٧)ء
لةخؤطرتووة، بإطةى مادةو ضةندين كراوة،
دامةزراندنى حيزبةكانء تايبةتة بةضؤنَيتى كة
سياسيى ثرؤسةى لةطةأل  مامةَلةكردنيان

كوردستاندا.
ئةم تةنيا كة  كوردستاندا هةرَيمى  لة
سياسيى جموجؤَلى لة باس هةية ياساية
دروستبَيتء حيزب رَيــطــةبــدات  بكاتء 
دابنَيت، ئؤثؤزسيؤن بؤ ضوارضَيوةيةكيش
بؤضوونى بة لةسةرةء رةخنةى ضةندين

ديكة جارَيكى ثَيويستة سياسةتمةدارةكان
هةمواربكرَيتةوة.

بؤ ياساكة (٢٠٠٢) ساَلى لة لةوةى جطة
ئةو بةآلم  هةمواركراوةتةوة، دووةم جارى
فراوانى بوارى لةسةرةء رةخنةى هةر ياساية
كوردستانييةكان حيزبة سياسيى كارى بؤ
كة تَيداية مةرجى كؤمةَلَيك نةإةخساندووةء
دةطرَيت، بةرفراوان سياسيى كارى لة رَيطة
لة رَيطة بواردا هةندَيك لة كة وايكردووة ئةمةش
بطرَيت. بةهَيز كاراو ئؤثؤزسيؤنَيكى ثَيكهَينانى

(١٧)ى مادةى بإطةى يةك، لة لة  نموونة بؤ
عَيراق، كوردستانى هةرَيمى حيزبةكانى ياساى
دةشَيت بة (٢٠٠٢)دا هاتووة: ساَلى هةموارى لة
ثةيوةنديدارةوة دادطاى لة كة دادطايى بإيارَيكى
بة هةَلبوةشَيندرَيتةوة حيزب دةرضووبَيت
لةسةرى ناوخؤ وةزارةتـــى كة دةعــوايــةك
حوكمَيك سةرثَيضيكردنى لةسةر كردبَيتييةوة
تَيثةإبوونى دواى  ياساية، ئةم حوكمةكانى  لة
حيزبةكةدا دامةزراندنى بةسةر مانط شةش
بخاتةكار خؤى  ضاالكيانةى  ئةو ئةوةى بةبآ
هاتووة، ناوخؤييدا ثَيإةوى لة دةقةكانيان كة
ضاالكى لة لةوماوةيةدا بةجآ هؤكارى بةبآ

بكةوَيت. خؤى
تاضةند دادطاية ئةو ئةوةية لَيرةدا ثرسيارةكة
ناوى ناوخؤية وةزارةتة كة بَياليةن دةبَيت، ئةو
ئاراستةكانى بة كة دةبَيت وةزارةتَيك تاضةند

ناكات؟ كار حيزب
ضاودَيران لة بةشَيك ياسايةوة لةم بؤية
بةشَيوازَيكى ياساية ئةم دةبَيت يان واية بإوايان
كارَيكى ئةمةش كة هةمواربكرَيتةوة، ديكة
دةبَيت يان دةبَيت، نوآ ثةرلةمانى ديكةى

دةربضَيت. ئؤثؤزسيؤن بة تايبةت ياسايةك

قبوولَناكات بـــــــةغدا لة كورد نويَنةرايةتيكردنى كةمتةرخةمى ئؤثؤزسيؤن

ئؤثؤزســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؤن
ئؤثؤزسيؤن...

ناكارا كاراء الواز... بةهَيزء سلبىء ئيجابيى...
لة كورد نوَينةرانى ئةداى
رابردوودا ماوةى لة بةغدا
كة دةطةإَيتةوة ئةوة بؤ
لة كورد نوَينةرانى  تائَيستا 
ضاودَيرينةكراونء بةغدا
لَيثرسينةوة رووبةإووى

نةكراونةتةوة».
ضاودَيران رؤشنبيرانء 
دةزانن ثَيويستى بة
دابنرَيت نوآ» «ميكانيزمَيكى
مامةَلةكردن ضؤنَيتى بؤ

لةطةأل بةغدا.
هةردى، ئاسؤس
رووناكبير، نووسةرء
راطةياند: رؤذنامةى بة
ئةوةية ئؤثؤزسيؤن ئةركى
ثةرلةمانةوة لةإَيطةى كة
مامةَلةكردن بؤ ميكانيزمَيك
بدؤزَيتةوةء بةغدا  لةطةأل
شةفافيةت لة  جؤرَيك
هةبَيتء ثةيوةندييةدا لةو
ضاودَيريى بتوانَيت ثةرلةمان
كورد نوَينةرانى كارةكانى
ضيتر دةبَيت بكات، بةغدا لة
بإياردةر تاكة كةسَيك هيض
ثةيوةندييانةداو لةو نةبَيت

لةسةر ثةيوةندييةكان
نةبن، شةخسيى  ميزاجى 
هاوآلتييانى تائَيستا ضونكة
ثةرلةمانى كوردستانء
مامةَلةى نازانن كوردستان
ضؤنة، بةغدا لةطةأل كورد
نوَينةرةكانمان نازانين ئَيمة
ضين، خةريكى بةغدا لة
سةركردايةتى لةاليةك
سةرؤكايةتى كوردء
دةَلَين ماليكى بة هةرَيم
وةكو لةاليةك دوذمن،
لَيدةكةنء ثَيشوازى دؤست
عَيراقدا ثةرلةمانى لة
بؤضى لَيدةكةن، ثشتيوانى
بةو كورد سةركردايةتى

مامةَلةدةكةن». شَيوةية
«ثَيويستة وتيشى:
لة كوردستان ثةرلةمانى
هةرَيمء حكومةتى ئةداى
هةرَيم سةرؤكايةتى
بخاتة فشار بثرسَيتةوةء 
مامةَلةكردن بؤ سةريان
ضونكة بةغدا،  لةطةأل 
نوَينةرانى هةرَيم حكومةتى

داناوة». كوردى

دةسـةآلت..... يةك ئـؤثـؤزسيـــــــؤن..... يةك   
دةستكراوةتر كاراترء نةكات
حكومةتدا لة لةوةى  دةبَيت
لة رةخةنةش بةشداربَيتء 

بطرَيت. حكومةت
محةمةد، كوَيستان 
دةربارةى ئةوانةى دةَلَيت:
ئؤثؤزسيؤندةوترَينلةاليةن
ئَيستاى دةسةآلتدارةكانى
ترسء كوردستانةوة،
ضاودَير دةبنة لةوةى رقة
كاروبارةكانيةوة، بةسةر
ثَينادرَيت رَيطةيان ضيتر
ثةردة ثشت كؤبوونةوةى 
ميللةتةوة بةناوى بكةن،
ئارةزووى بة بودجة
دابةشبكةن، خؤيان
بةربةستى ئةم «كة
لةبةردةم ئؤثؤزسيؤنة
ا ند نيا كا يية ند ة و ة ذ ر بة
هةرضييةكيان دروستبووة،

دةيكةن». دذى بكرَيت بؤ
حاجى محةمةدى
سكرتَيرى مةحمود،
سؤشيالست حيزبى
كوردستان، ديموكراتى
كابينةكانى «لة دةَلَيت:
حكومةتى رابردووى 
كوردستاندا هةرَيمى
ئَيمة بةشداربووين بؤية
ئةوتؤمان قورساييةكى
ثارتىء بةرامبةر لة نةبوو
ئةوةندةمان تةنيا يةكَيتيدا،
بطرين رةخنة دةتوانى
بدةين، بإيار نةماندةتوانى
ئَيمةنينء هةر ئَيستا بةآلم
ئؤثؤزسيؤن بةرةيةكى
دةتوانَيت دروستبووة
مةسةلة هةموو لةسةر
ن كا ة ز سسا و نو ة ر ضا

بإياربدات».
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(٢٥) خاوةنى كة طؤإان  ليستى
وةك ثةرلةمانى كوردستانةو كورسي
ناساندووة، خؤى ئؤثؤزسيؤن هَيزَيكى
باس ليستةكةدا ثرؤطرامى بةرنامةو لة
بةدينةهاتنى خواستة نةتةوةييةكانى لة
لة نوَيدا لة عَيراقي دةكات كورد طةلى
كة رابردوودا، ساَلى ضةند ماوةى
طةورةى بةرثرسارَيتييةكى ئةوةش
كة كوردة سياسى سةركردايةتى
ئةو لةطةأل مامةَلةى كةمتةرخةمانة

كرد. مافانةدا خواستء
رابردووى ساَلى ضةند ماوةى لة
عَيراقدا، حكومةتى لة كورد بةشداريى
مافة لة بةشَيك بوونى سةرةإاى
دةستوورى لة كورد نةتةوةييةكانى
سةركردايةتى تائَيستا بةآلم عَيراقدا،
ئاراستةى بة طوشار نةيتوانيوة كورد
ئةو جَيبةجَيكردنى ضةسثاندنء
دروستبكات دةستوورييانةدا مادة
كوردستان طةلى مافةكانى كة

دةسةلمَينن.
ليستىطؤإانلةثةيامءبةرنامةكةيدا
رذَيمى رووخانى «لةدواى هاتووة

كوردستان سةركردايةتى بةعسةوة،
بةغدا لة قورسايى خؤيةوة هةموو بة
سياديىء ثؤستى ضةندين ئامادةية،
حكومةتى هةستيارى وةزاريى
كةضى وةرطرتووة، فيدإاَلى  عَيراقى
لة كوردستان نيشتمانيى كارنامةى
هاوثةيمانى بةردةواميداية، قةيرانى
لةطةأل كوردستانييةكان هَيزة
ثاشةكشةء لة عَيراقييةكاندا هَيزة

ئاَلؤزبوونداية».
نراوة دان عَيراقدا دةستوورى لة
كورددا، طةلى مافَيكى ضةند بة
بة تايبةتة (١٤٠) (مادةى لةوانة
ضارةنووسي يةكالييكردنةوةى
دابإاوةكان، ناوضة كةركوكء
ناسينى بة تايبةتة كة (٤) مادةى
ثلةيةكى زمانى وةك كوردى زمانى
كة (٩) مادةى عَيراقدا، لة فةرمى
سةربازو بةشداريثَيكردنى بة تايبةتة
هَيزة لة كوردستان  طةلى ثلةدارانى 
عَيراقدا)، سوثاى  ضةكدارةكانء 
دادطاى كاراكردنى خستنةطةإء
لة بةرطريكردن بؤ  باآل،  فيدراَلى
ناويشياندا لة عَيراقء خةَلكى مافةكانى
مادةكانى لة وةك كوردستان،  خةَلكى
هةروةها هاتووة، (٨٩،٩٠،٩١)دا

هةرَيم نووسينطةكانى دامةزراندنى
بةجؤرَيك عَيراقدا باَليؤزخانةكانى  لة
نيشتمانيى قةوارةى نوَينةرايةتي
سياسيية حيزبة نةك بكةن، هةرَيم
لة وةك كوردستان، دةسةآلتدارةكانى

هاتووة. (١١٧)دا مادةى
ليستى بةرنامةى ثةيامء لة هةروةها
بآ «ئةم كة خراوةتةإوو ئةوة طؤإان
ئةداى لة كوردى اليةنى بةرنامةييةى
هةر نيشتمانيدا ديبلؤماتىء سياسيىء
دةسةآلتدارةكانى هَيزة بةسةر زيان بة
زيانى بةَلكو نةشكاوةتةوة، كوردستاندا
كوردستان طةلى رةواى دؤزى كؤى بة
هاتووة تَييدا وةك  هةر  طةياندووة»،
لة بةشداريبكةين هةموومان «ثَيويستة
لةإَيطةى نؤذةنكردنةوةيدا، سةرلةنوآ
ديبلؤماتىء سياسيىء ئةداى طؤإينى
نوَيوة ثةيوةنديى كةناَلى دامةزراندنى

بةغدا. هةرَيمى كوردستانء لةنَيوان
ئةندامى عوسمان،  د.مةحمود 
لة كوردستان هاوثةيمانى ليستى
ثَييواية عَيراق،  نوَينةرانى ئةنجومةنى 
كورد سياسيى سةركردايةتى كة
لة بةغداو لة كةموكوإيى هةَلةو
بوونى بةآلم هةبووة، كوردستاندا
ذمارةى سنووردارةء  بةغدا لة  كورد

حكومةتء لة كورد بةرثرسارَيتى
(٥٧) نموونة بؤ  كةمة، ثةرلةمان 
(٢٠٠) لة زياتر بةرامبةر ثةرلةمانتار
ديكة، نةتةوةكانى ثةرلةمانتارى
ئةوةى ناكاتة كةموكوإييةكان «هةَلةو
كورد سةركردايةتى بوترَيت كة
هيضى بكاتء شتَيك هةموو دةيتوانى
ئةوةشدا لةطةأل بةآلم نةكردووة،
كارى دةيتوانى كورد سةركردايةتى

زياتربكات».
رابردووى مانطى هةَلبذاردنةكانى 
سةرةتايةكى كوردستان بووة هةرَيمى
هةرَيمداء سياسيى ذيانى لة طرنط
هَيزَيكى دةركةوتنى بووةهؤى
يةكَيك كة راستةقينة  ئؤثؤزسيؤنى 
ضاودَيريكردنى ئةركةكانى لة

بةغدا. لة كوردة نوَينةرايةتيكردنى
ئةندامى عةلى،  د.جةعفةر 
فراكسيؤنى لة كوردستان ثةرلةمانى
راطةياند: ئةركى رؤذنامةى طؤإان، بة
كورتنابَيتةوة لةوةدا تةنيا ئؤثؤزسيؤن
كارةكانى ضاودَيريكردنى لة بريتيية كة
حكومةتىهةرَيم، بةَلكو ئةركَيكىديكةى
ضاودَيريكردنى بريتيية لة ئؤثؤزسيؤن
(ئةندامانى كورد نوَينةرانى كارةكانى
لة وةزيرةكان) عَيراقء ثةرلةمانى

بةَلَينانةى ئةو جَيبةجَيكردنى بةغداء
داوة، كوردستانيان خةَلكى بة كة
عَيراقء لة بةشَيكين  ئَيمة  ضونكة
عَيراق، حوكمإانى  لة بةشدارين 
دةستكةوتى بةغداوة لةناو دةتوانين
بؤ بةدةستبهَينين، طرنط نيشتمانى
ستراتيذييةكانى مةسةلة نموونة
بؤية دابإاوةكان، ناوضة وةكو
بةرامبةر لة كورد نوَينةرانى ثَيويستة
لَيثرسينةوةيان ئةدايان  الوازيى
ثةرلةمانى ثَيويستة بكرَيت، لةطةَلدا
مةسةلة هةموو ئاطادارى كوردستان

بَيت. نةتةوايةتييةكان
ثةرلةمانتارى سةرةإاى بوونى(٥٧)
عَيراقء نوَينةرانى ئةنجومةنى لة كورد
ثؤستَيكى ضةند كوردو  وةزيرى (٧)
كورد، دراونةتة عَيراق كة ديكةى باآلى
خواستة لة بةشَيك تائَيستا بةآلم
كة دابيننةكراون، كورد نةتةوةييةكانى
ئةداى الوازيى بة ثةيوةنديى بةشَيكى
ئةمة بةغدا، لة كوردةوةية نوَينةرانى
كورد نوَينةرانى تائَيستا لةكاتَيكدا
لَيثرسينةوةيان ضاودَيرينةكراونء

لةطةَلدا نةكراوة.
دةَلَيت: عةلى د.جةعفةر هةروةك
الوازيى كة نيية لةوةدا «طومان

قبوولَناكات بـــــــةغدا لة كورد نويَنةرايةتيكردنى كةمتةرخةمى ئؤثؤزسيؤن

ئؤثؤزســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؤن

فةالح نةجم

ذمارةيةكى بةدةستهَينانى دواى
لة ثةرلةمانى كوردستاندا، كورسى زؤر
بةرةيةكى بووةتة ئؤثؤزسيؤن بةرةى
لة بةشَيك جةماوةريى، خاوةن
ئةم ضارةنووسسازةكانى بإيارة
ركَيفيانةوةو ذَير دةكةوَيتة هةرَيمة
دةَلَين دةسةآلت ئَيستاى بةرثرسانى
قبوَلدةكةين»، ئيجابى  «ئؤثؤزسيؤنَيكى 
كوردستاندا لة هَيزَيك «هيض بةآلم
بووبَيتة توندوتيذييةوة رَيطةى لة نيية
دةسةآلت بييةوَيت ئؤثؤزسيؤنء
هةرَيمةدا لةم ئةوةى دةست، بطرَيتة
ديموكراسى بةشَيوةيةكى هةية

هاتووةتةكايةوة».
تةمموزى (٢٥)ى هةَلبذاردنى لة
كوردستان، ثةرلةمانى  بؤ  ئةمساأل
ليستى كورسىء (٢٥) طؤإان ليستى

(١٣) خزمةتطوزاريى ضاكسازىء
ئةو ئةطةر بةدةستهَينا، كورسييان
كورسييان دوو يان يةك ليستانةى
ئةوا حكومةتةوة نةضنة بةدةستهَيناوة
(٤٤) خاوةنى دةبَيتة ئؤثؤزسيؤن
كاريطةرى ئةمةش ثةرلةمان،  كورسى
دةرهَينانى لةسةر دةبَيت بةرضاوى
دةستى لةذَير دةوَلةت دةزطاكانى
حيزب بةردةوام ساَلة (١٨) كة حيزب 
خستووةتة حوكمإانى  دةزطاكانى 
وتةى بةثَيى خؤيةوة، بةرذةوةنديي
خولى ئةندامى محةمةد، كوَيستان
لة كوردستان ثةرلةمانى سَييةمى
رةزامةندى «بةبآ طؤإان،  فراكسيؤنى
ثةرلةماندا بة بإيار  يةك  ئؤثؤزسيؤن،

تَيثةإنابَيت».
سةرنووسةرى محةمةد، شوان
بؤ لَيدوانَيكيدا لة  ئاوَينة،  رؤذنامةى
طةورةية «هةَلةيةكى دةَلَيت: رؤذنامة
يان سلبى ئؤثؤزسيؤنى بوترَيت ئةطةر

بةو نيية شتَيك دونيادا لة ضونكة ئيجابى،
هةَلبذاردنةوة رَيطةى لة هَيزَيك ناوةوة،
بطرَيتةدةست دةسةآلت دةيةوَيت  كة
دةرةوةى لة دةبَيت ناضار ناتوانَيتء
ضاودَيرى دةبَيتة بمَينَيتةوة، دةسةآلت

دامودةزطاكانى». حكومةتء
رابردوودا ساَلى ضةند لةماوةى
ناإةزايى خؤثشاندانء  زنجيرةيةك 
بريندارى و كوذراو  ضةند سةريهةَلدا، 
(٢٠٠٨)دا لةساَلى تةنيا لَيكةوتةوة،
ناإةزايى خؤثشاندانء (٤٤) نزيكةى
بارودؤخى خراثيى  بةهؤى بةرثابوو، 
جياوازةكانى ضينة هةموو ذيانى
سياسيى ضاودَيرانى كة خةَلكةوة،
تةمموزى (٢٥)ى هةَلبذاردنى ثَيش
ئةم دروستبوونى ثَيشبينيى ئةمساأل

دةكرد. ئَيستايان ئؤثؤزسيؤنةى
حيزبة دوو دةَلَيت: محةمةد شوان
كوردستان ئَيستاى دةسةآلتدارةكةى
نةبووة هَيزَيك كة ئةوةى بةهؤى

ئةو وادةزانن، ئؤثؤزسيؤنيان، ببَيتة
وةك هةية ئَيستا كة ئؤثؤزسيؤنةى
دةستدةدةنة كؤنةكان سةردةمة
لة ئةمة شاخةكان، دةدةنة ضةكء
رَيطةى لة تةنيا وانييةء جيهاندا هةموو

هةَلبذاردنةوة دَيتةكايةوة».
ئاوَينة رؤذنامةى سةرنووسةرى
هةنطاوَيك كوردستان «ئَيستا ثَييواية،
قؤناغَيكى ضووةتة ثَيشةوةء ضووةتة
دةسةآلتدارانى دةبَيت نوَيوة،
دةبَيت كة بَينن بةوة بإوا كوردستان
دةستاودةستى هةَلبذاردنةوة رَيطةى لة

بكةن». دةسةآلت
ساَلة (١٨) نزيكةى هةرضةندة 
حكومةتيان ثَيكةوة يةكَيتى ثارتىء
دةرةوةى لة حيزبانةى ئةو ثَيكهَيناوةء
بةشدارييةكى بوون حيزبة دوو ئةو
ئةو بةوةش ثَيكراوة، رةمزييان
بتوانن سةندونةتةوة كة توانايةيان لَي
ضاودَير ببنة حكومةت دةرةوةى لة

ثارتىء لةاليةن حكومةتةوة، بةسةر
بضووكةكان حيزبة بة يةكَيتييةوة
حكومةتدا لة ئةوةى «بةهؤى دةوترا
طةندةَلييةكانى بةشَيكى بةشدارن،

دةكةوَيت». ئَيوة بةر حكومةت
مامؤستاى محةمةد، يوسف
لة زانستةراميارييةكان كؤلَيذى
سيستمى «لة وتى: سلَيمانى،  زانكؤى
ناتوانن هَيزانةى ئةو ديموكراسيدا
دةرةوةى لة بطرنةدةست دةسةآلت
ثارَيزةرى دةبنة دةمَيننةوة، حكومةت
بةدواى بةردةوام خةَلكء مافةكانى
دةطةإَين، بؤئةوةى بةرنامةى جياوازدا
راكَيشن خؤياندا بةالى خةَلك سةرنجى

داهاتوو». هةَلبذاردنى بؤ
مامؤستايةى ئةو بإواى بة
هَيزَيك كاتَيك سلَيمانى، زانكؤى
متمانةى خةَلك هةَلبذاردنةوة لة
ببَيتة دَيتةكايةوة، ثَيدةبةخشَيتء
بةشداريى حكومةتدا لة ئؤثؤزسيؤنء

دةسـةآلت..... يةك ئـؤثـؤزسيـــــــؤن..... يةك   
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شاآلو فةتاح

نَيوان ملمالنَيى  مةترسيى ــارة دووب
جَيطاى ــةوة ــت ــَي دةب ـــةرةب ع ـــوردو  ك
لة ــك زؤرَي جيهانى، ميدياى سةرنجى
وةك دوايية ئةم تةقينةوةكانى ميدياكان
تيرؤريستييةكانء طروثة بةهَيزبوونةوةى
نَيوان كَيشةى  دروستبوونى مةترسيى 
مةزهةبى ملمالنَيى عــةرةبء ــوردو ك
لةنَيوان هاوبةشة ئةوةى لةقةَلةمدةدةن،
لة بريتيية راثؤرتةكاندا، لة زؤرَيــك
طروثى راثؤرتى خاَلَيكى بؤ ئاماذةكردن
كَيشةكانى لةسةر نَيودةوَلةتى قةيرانى
هَيزةكانى غيابى  لة دةَلَيت، كة عَيراق  ناو

شةإ دروستدةبَيت. ئةمريكادا

نيطةرانة ثنتاطؤن
عةرةب كوردو كَيشةى لة

راثؤرتَيكدا هةواَلى رؤيتةرز لة ئاذانسى
نَيوان كَيشةى ئاستى هةَلكشانى دةربارةى
واشنتؤن هةَلوَيستى عــةرةبء كــوردو
طفتوطؤ هةبوونى لةطةأل دةنووسَيت،
عةرةبةكاندا، كوردو سةركردة لةنَيوان
لة نيطةرانة هَيشتا واشنتؤن ــةآلم ب
لةنَيوان كوردو روودانى ملمالنآ ئةطةرى
نةوتء كَيشةكانى بؤ ئاماذة عةرةبدا،
هةرَيمء نَيوان ثةيوةندييةكانى خاكء
كَيشةكانى وةك دةكات  ناوةند  حكومةتى
هؤى طةورةترين بة ــةردووالو ه نَيوان
ئاسايشى ــى دؤخ جَيطيريى شكستى
مؤرَيأل جيؤف لةقةَلةمياندةدات. عَيراق
ثرَيس لة ثنتاطؤن رؤذنامةوانى سكرتَيرى
هانى زؤر ئةوان رايطةياند، كؤنفرانسَيكدا
ماليكىء ئةوةى ضةشنى لة كؤبوونةوةى
نيطةرانن زؤر بةآلم هَيشتا دةدةن، بارزانى
عةرةبء نَيوان ملمالنَيكانى ئاستى لة

كورد.
بةرثرسى كاسلين،  رؤبةرت ذةنةراأل 
عَيراقيش باكوورى  لة  ئةمريكا  هَيزةكانى 
بة كـــورد عـــةرةبء ــوان ــَي ن كَيشةى 
لةقةَلةمدةداتء كَيشة» «ترسناكترين
بطةنة كَيشةكان هةية ئةوة ترسى ثَييواية

ملمالنَييةكى كوشندة. ئاستَيكى
بةرثرسانى ــةوة ــك دي ــةكــى ــةالي ل

خؤ تواناى «ئةلقاعيدة ثَييانواية، ئةمريكا
هةية» عَيراقدا باكوورى  لة  بنيادنانةوةى
توندوتيذيى تةقينةوةء زنجيرةيةك لةدواى
بةرثرسانى باكوور، ثارَيزطاكانى لة
ئةلقاعيدة ثَييانواية، ئةمريكا سةربازى
لة ملمالنَيكانى سوود ئةوةى هةية تواناى
جياوازةكان مةزهةبة نةتةوةو نَيوان
رؤبةرت بينابكاتةوة. خؤى وةرطرَيتء
ئةلقاعيدة هةَلسانةوةى بة ئاماذة كاسلين
دوايية ئةم «تةقينةوةكانى دةَلَيت دةكاتء
ئةلقاعيدةن»ء بةهَيزبوونى ئاماذةى
ئةمنييةكانى هَيزة لةتواناى نةبوو دَلنياش
طروثةدا ئةو كؤنترؤَلكردنى لة عَيراق
هَيرشةكانى وتيشى، كاسلين موسأل. لة
هَيشتا كة دةرخست  ئةوةى دوايية  ئةم
ئةم هةيةو مانةوةي تواناى طروثةكة
وةطةإخستنةوةى تواناى جيإةش طروثة

هَيزى سةربازيي ماوة. 

«حةدباو برايةتى
توندوتيذييةن» ئةم هؤكارى

تايمزى ئةنجلس ــؤس ل ــةى ــام رؤذن
ترسى دةنووسَيت، راثؤرتَيكدا لة ئةمريكى
لة نةتةوةيى ملمالنَيى  نوَيكردنةوةى
توندوتيذيى دةكرَيت. عَيراق تةقينةوةكانى
زؤرترين جَيطةى «موسأل ثارَيزطاى لة
طروثى قـــةآلى مــوســأل طرنطيثَيدانة،
حيزبى بــؤ دَلسؤزييان ئةلقاعيدةيةء
هةوَلدان بة ئةمريكا كة هةية» بةعس
نةتةوةيىء كَيشةى بةرزكردنةوةى بؤ
بةرثرسانى دةكات. تؤمةتباريان مةزهةبى
بة كَيشةكة عَيراق لة ئةمريكا سةربازيى
وةك دةزاننء عَيراق كَيشةى طةورةترين
هَيزةكانى بةرثرسى ئؤدَيرنؤ، راى ذةنةراأل
طةورةترين ــت: ــَي دةَل لةعَيراق ئةمريكا
لؤس ئةنجلس دواتر ناجَيطيريى. كَيشةية بؤ
ئةم تةقينةوةكانى باسى بةدرَيذيى تايمز

موسأل بــارودؤخــى ناجَيطيريى  دواييةو
طروثة «هةوَلى  بة تةقينةوةكان دةكــاتء 
ملمالنَيى دروستكردنى بؤ تيرؤريستييةكان

ناودةبات». نةتةوةيى ئةتنىء
ليستى ــوان ــَي ن كــَيــشــةى لــةبــارةى 
لة رؤَليان موسألء لة حةدباوة برايةتىء
حةنين كَيشةكاندا، ئاستى  بةرزكردنةوةى
دةَلَيت عَيراقى شةبةكى ثةرلةمانتارى قةدؤ،
حةدباية برايةتىء نَيوان ناكؤكييةكانى «ئةوة
بتوانن تيرؤريستييةكان طروثة دةكةن وا

بكةن». وا تةقينةوةى

دةرةكى هَيزى راكَيشانى
ملمالنَيكان ناو بؤ

لة ــاى ــى.ئ ــو.ث ي ئــاذانــســى هــةواَلــى
لؤس راثؤرتةكةى هاوشَيوةى راثؤرتَيكى
زارى شيكاروانَيكى لةسةر تايمزء  ئةنجلس
هةرَيمييةكان ملمالنآ دةَلَيت، سياسييةوة

كةركوك، نةوتى بة دةوَلةمةند شارى لةسةر
جياوازةكانى نةتةوة راكَيشانى هؤكارى
يو.ثى.ئاى نةتةوةيى.  شةإَيكى بؤ  عَيراقن
دةنووسَيت، حكومةتى هةرَيمى كوردستانء
لةسةر هةية كَيشةيان ناوةند حكومةتى
دوايين لة ئةمةش جَيناكؤكةكان، ناوضة
كة دةركةوت عَيراقييدا هَيزَيكى طواستنةوةى
بةر توانيان زةحمةت بة ئةمريكييةكان هَيزة
هَيزةو ئةو نَيوان شةإى  دروستبوونى بة
كشانةوةى لةطةأل  بةآلم  بطرن، ثَيشمةرطة
تةقينةوةكان، زيادبوونى ئةمريكاو هَيزةكانى

هةية. ملمالنَيية ئةطةرى روودانى ئةم
كة ـــت ـــةوَي دةردةك ئــةمــةش لـــةوةدا
دةسةآلتخوازيى بة كوردةكان عةرةبةكان
سوثاى كوردةكانيش تؤمةتباردةكةنء
«هيض كة ــةن دةك تؤمةتبار بــةوة عَيراق
ســةدام سوثاكةى لةطةأل جياوازييةكى
شيكاروانى كؤكبَيرن، ثاتريك نيية». حسَيندا
دروستبوونى ثَييواية، عَيراقيش بارودؤخى
سةر دابةشدةكاتة عَيراق ملمالنَييةك هةر 
لةوةى كة جطة ئةمة جياواز، دوو نةتةوةى
دةهَينَيتة دةرةكى» «هاوثةيمانى اليةنَيك هةر

يارمةتيدان. بؤ عَيراقةوة ناو

ماليكى سةردانةكةى
بوو ملمالنَيكان بؤ شاردنةوةى

دةنووسَيت، هَيراَلد نيوزالند رؤذنامةى
زؤرة، سةربازيى ثَيكدادانى مةترسيى
ناوضةى جَيناكؤكةكان ناوضة لةبةرئةوةى
دروستبوونى سةربازيينء مةترسيى تَيكةألء
كوردو لَيدةكرَيت، سةربازييان ملمالنَيى
بةطومانةوة زؤر ناوضةية ئةم عةرةبى
يةكدى. بزاوتنَيكى جوَلةو هةر دةإواننة
بة نيوزالندهَيراَلد سةردانةكةى ماليكيشتةنيا
دةكات. ملمالنَييانة» ناوزةد ئةو «شاردنةوةى
لة ئاطاداركراوةتةوة واشنتؤنيش ئيدارةى
كورد عةرةبء لةنَيوان توندوتيذيى روودانى
مةترسيى جَيناكؤكةكانء ناوضة لةسةر
حاَلةتى لة توندوتيذيى دروستبوونى
نيوزالند ئةمريكادا.  هَيزةكانى كشانةوةى 
هَيزةكانى كشانةوةى دةنووسَيت:  هَيراَلد
ضونكة ترساندووة، كوردةكانى  ئةمريكا
بووة، كوردةكان هاوثةيمانى ئةمريكا تائَيستا
بة هَيز باآلنسى ئةمريكا بةكشانةوةى بةآلم

دةشكَيتةوة. كوردةكان بةرذةوةنديي دذى

ناشاردريَنةوة عةرةب كوردو ملمالنَيكانى ضيتر

عارف ستارة

دانيشتنَيكي دوَينآ بإياربوو
بةرثرساني دادطاييكردني بة تايبةت
هةَلةبجة كيميابارانكردني دؤسيةي
دانيشتنةكة بــةآلم بةإَيوةبضواية،
راثةإين سكاآلي بووني بةهؤي
لةناو دواخـــراء دادطـــاوة هؤَلي لة 
فإؤكةوان كؤمةَلَيك ناوي سكاآلكةشدا
كيميابارانكردني هةَلةبجة كة بة هاتووة
ثارَيزةرانى سةرؤكي تيمي تؤمةتبارن،
هةَلةبجةش كةيسى لة داكؤكيكار
بةآلم ناون، (٤٠) ناوانة ئةو ثَييواية،
رةمةزاني تاريق ناوي  كة  نيية، دَلنيا

نا. يان تَيداية
تيمي سةرؤكي  ئةدهةم، طؤران 
كةيسى لة داكؤكيكار ثارَيزةرانى
«لةناو راطةياند: رؤذنامةي بة هةَلةبجة
فإؤكةوان كؤمةَلَيك ناوي سكاآلكاندا
هةَلةبجة كيميابارانكردني بة كة هةية
رانةطةيةنراوة، تائَيستا تؤمةتبارنء

كردوون». لةسةر كارمان ئَيمة بةآلم
وتيشى:«فإؤكةوانةكانهةموويان
لة كة ئةوانةن عَيراقنء دةرةوةي لة
قاعيدةيحورييةلةكةركوكءقاعيدةي
بةلةد لة  بةكر قاعيدةي  موسألء 
سةرةكييةوة شوَينة سآ لةو بوون،

كراوة». شاري هةَلةبجة كيمياباراني
داوايةكمان «ئَيمة وتى: طؤران

كة كرد، عَيراق دادطاي بة ثَيشكةش
فإؤكةوانةكاني لةسةر زانيارييمان
ديكة ئةواني قاعيدةيةء سآ ئــةو
كيميابارانكردني لة  بةشدارييان كة
ئَيستا بدةنآ، ــردووة ك هةَلةبجةدا
سةرؤكايةتي لةاليةن وةآلمةكةي
بةرطريي وةزارةتي ئاسمانيء هَيزي
زانياري هاتووةتةوةء عَيراقييةوة
ئةوراقَيكي هةوَلدةدةين تَيداية، باشي
رَيوشوَيني بؤيانء بكةينةوة ديكة
بطيرَيتةبةرء لةطةَلدا ياساييان
قاعيدةيةك هةر نةكراوة  دياريش
بةآلم تَيدابووة، فإؤكةواني ضةند
دةبنء ناو (٤٠) نزيكةي فإؤكةوانةكان
زانياريي ئةوةداية لةهةوَلي دادطاش

وةربطرَيت». زياتر
لةوبارةيةوة باشنةبوو ثَيى طؤران
لةبةرئةوةي بــدات، زياتر  زانياري
لةسةر زياتري ئيشي رايطةياند،
دةكةنءترسيراكردنيفإؤكةوانةكان
جياواز «بةئةوراقَيكي بؤية هةية،
عَيراقدا دةرةوةي يان ناوةوة لة ئةطةر
دةطيرَيتةبةرو لةطةَلدا رَيوشوَينيان بن،
لةهةر دةردةكرَيتء طرتنيان فةرماني
بؤ بهَينرَينةوة دةبَيت بطيرَين شوَينَيكدا

دادطا».
رةمةزان تاريق ناوي لةبارةي
ئةو لــةنــاو هــةآلتــوو فــإؤكــةوانــى
لة دَلنيانين «هيض وتي: ذمارةيةدا
لة داوامــان بةآلم ئةو، ناوي بووني

كــردووة عَيراق ــاي دادط سةرؤكي
بدةنآء فإؤكةوانانةمان ئةو ناوي
دةوامي تةواوبووني بةهؤي ئةمإؤش
وةرنةطرت، ناوةكانمان ليستي دادطاوة
ضاودَيريي وةريدةطرينء لةداهاتوودا
رةمةزانةوة تارق لةبارةي دةكةين،
طرتووةتةبةرء رَيوشوَينَيكمان هةموو
هةيةء دادطــا لة طرتني فةرماني
رَيكخراوء كؤمةَلَيك بؤ طشتاندومانة
لةهةر بؤئةوةي ئةوروثا لة خةَلك
رادةستي بكرَيتء دةستطير حاَلةتَيكدا

بكةنةوة». ئَيمةي

تؤمةتباري فأؤكةواني (٤٠) ناوي
ئاشكرادةكرَين هةلَةبجة كيمياباراني

  ئارام نةجيم

شانزة ــةن  ــةم ت كضَيكى
دةإفَينرَيتء هةَلةبجة لة ساأل
ــةم ئ ـــى ـــردن ـــادةك ـــام ـــا ئ ت
ــَى) ــن دوَي ــوارةى ــَي ــة (ئ ــةواَل ه

نةدؤزراوةتةوة.
ئَيوارةى ٤ى سةعات لة

 ١٦ تةمةن كضَيكى ثــَيــرَيــوة،
ماَل لة (ه.م.ح) بةناوى ســاَل

خولةك   ٣٠ دواى ــووةء دةرض
ثةيوةندى دةرضوونةكةى لة

كردووةء خزمييةوة كضَيكى بة
ذنء دوو  «لةاليةن وتووة ثَيى
بةرةو رفَيندراوم ثياوَيكةوة
ســيــروانء لــةوَى دةريــاضــةى

دةمكوذن».
بةدواداضوونةكانى بةثَيى
هيض تــائــَيــســتــا ـــة،  ـــام رؤذن
رفاندنى لةبارةى زانيارييةك
نيية، لةبةردةستا كضةكةوة

 ٢٠ لة زياتر زانراوة جطةلةوةى
ثَيوةية. ئاَلتوونى مسقاَل

بةإَيوةبةرايةتى راطةياندنى

بة شـــــارةزوور ئاسايشى
ــــةى راطـــةيـــانـــد: ــــام رؤذن
ــى ســةردان كــةســوكــارةكــةى
وتةيان كــردووةء ئاسايشيان 
ياساييان داواى لَيوةرطيراوةء
مادةى بةثَيى تؤماركردووة،

ياساى سزادانى عَيراقى،  ٤٢٢ لة
دةستطيركردنى فةرمانى حاكم

دةركردووة. تؤمةتبارةكانى
زانيارييةكانى بــةثــَيــى

مسقاَل   ٢٠ لة زياتر رؤذنامة
بةكضةكةوةية. ئاَلتوون

هةلَةبجة لة
دةأفيَنرَيت شانزةساَل كضَيكى

سامان بةشارةتى    

وةزارةتى هةَلبذاردندا، بانطةشةى لةكاتى
زةويية بداتة خانووبةرة ثَيشينةى بإياريدا دارايى
شارةوانيى سةرؤكايةتى بةآلم مةترييةكان، (١٠٠)
دارايى وةزارةتى وةآلمى (٧/٣٠) رؤذى هةولَير

بكات. جَيبةجآ بإيارة ئةو ناتوانَيت كة دةداتةوة
هةَلبذاردن بانطةشةى لة بةشَيك وةك
ــارة ــراوى ذم ــووس ن بــة ـــى ــــى داراي وةزارةت
بداتة خانووبةرة ثَيشينةى بإياريدا (١٠٣٥٨/١٤/٩)

نةدةدرا، ثَييان ثَيشتر كة مةترييةكان (١٠٠) زةويية
بؤ بوو هاوكارييةك «وةك نوسراوةكة بةثَيى
لةكاتى بؤية هةر بَيدةرامةت»، هاوآلتييانى هةذارء
هاوآلتييان لة زؤرَيك بإيارةدا ئةو دةرضوونى
وةرطرتنى بؤ مامةَلةكردن بة دةستيانكرد
لة رؤذ (١٧) دواى بةآلم خانووبةرة، ثَيشينةى
هةولَير، شارةوانى سةرؤكايةتى (٧/٣٠) بةروارى
وةزارةتى وةآلمى (١٧٤٨٤) ذمارة نووسراوى بة
زةوى بة ناتوانن مؤَلةت ئةوان دةداتةوة كة دارايى
مؤَلةت تةنيا شارةوانى ضونكة بدةن، مةتريى (١٠٠)

دةدات. مةتريى (٢٠٠) زةوى بة
شارةوانيدا سةرؤكايةتى نووسراوةكةى لة
بإيارةيدا بةو كة دارايى دةكات وةزارةتى لة داوا
سةردانى زؤر رؤذانة خةَلكَيكى ضونكة بضَيتةوة،
ثَيشينةى داواى دةكـــةنء شارةوانييةكان

دةكةن. خانووبةرة
سةرؤكايةتى نووسراوةى  بةو  سةبارةت
سلَيمان صدقى بة كرد ثةيوةنديمان شارةوانى،
بةآلم هةولَير، شــارةوانــى سةرؤكى زرارى،

بدات. لةوبارةيةوة لَيدوانَيك هيض ئامادةنةبوو

بأيارَيكى  ثَيش هةلَبذاردن دارايى  وةزارةتى
ناكات جيَبةجَيى ئَيستا دةركرد،

رؤيتةرز فؤتؤ: ماليكي  دواكؤبوونةوةى بارزانىء
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بــةدواداضـــوون

عةبدوإلةحمان شارا

بةبيانووى بةَلطةيةكء هيض بوونى بآ
بةإَيوةبةرى طؤإان، ليستى بؤ كاركردن
لة سلَيمانى، شارى  قوتابخانةيةكى 

دووردةخرَيتةوة. كارةكةى
ژماره كارطَيإيی  فهرمانی بهپَيی 
سلَيمانی  مهَلبه ندی پهروهردهی (٢٦٨٧٢)
دهركراوه، رؤژی(٢٠٠٩/٧/٢٧) له  كه
بهإَيوه بهری رهحيم  محهمهد  مامؤستا
شاری له سهيوانی بنهإهتيی قوتابخانهی
البرا، به إَيوهبهريی پؤستی له سلَيمانی
مامؤستايةكى سكاآلى لةسةر  ئةمةش
ئةوةى بيانووى بة قوتابخانةكةى
رَيطةى قوتابخانةكة بةإَيوةبةرى كة
كارى قوتابخانةكةدا لةناو ثَينةداوة

حيزبى بكات.
بةإَيوةبةرى رةحيم، محةمةد
كة بنةإةتيى سةيوانى قوتابخانةى
بةإَيوةبةرى (١٩٩٤)ةوة لةساَلى
ئةوةى دواى قوتابخانةيةيةء ئةو
سةرخستنى بؤ كارى  كة ئاشكرادةبَيت 
لةاليةن كردووة، طؤإان ليستى
مةَلبةندى ثةروةردةى بةإَيوةبةرَيتيى
حيزبيدا فشارى لةذَير سلَيمانييةوةء
هةروةك دوردةخرَيتةوة، كارةكةى لة
رابردووى «لةماوةى وتى: رؤذنامة بؤ
درَيغيم ثَيمكرابَيت ئةوةندةى كاركردنمدا
بووم لةهةوَلدا بةردةوام نةكردووةء
بةآلم قوتابخانةكةم، خزمةتكردنى بؤ
بةإَيوةبةرَيتيى بإيارَيكى بة بةداخةوة
لةسةر سلَيمانى، مةَلبةندى ثةروةردةى
بؤ بةهانةيةكيان جياواز بيروإاى
بَيبنةما سكاآليةكى لةسةر دروستكردمء
مةَلبةندى ثةروةردةى بةإَيوةبةرى كة
سكاآلكةى ناوةإؤكى  خؤى سلَيمانى 
فةرمانى لة(٧/٢٧) نةخوَيندووةتةوة

دةركرا». كارالبردنم لةسةر
ئةو كارالبردنى لةسةر فةرمانى
(٧/٢٧)ء رؤذى لةئَيوارةى بةإَيوةبةرة،
ثةروةردة ئاسايى دةوامى دواى
ليذنةى ئةوةى بةبآ  دةرضووةو
بةبآ دروستبكرَيتء بؤ لَيكؤَلينةوةى
خؤيشى بةإَيوةبةرةكة ئاطادارى
دواى دواترء دةرضووة، فةرمانةكة
فةرمانةكة لة بةإَيوةبةرةكة كة ئةوةى
دةنووسَيتء سكاآل ئاطاداردةكرَيتةوة،
ليذنةوة بإياربدرَيت، لة رَيى دةكات داوا
لةسةر بإيارى هةإةمةكى بة هةروا نةك
جَيبةجَيبكرَيت. بةإَيوةبةرَيك الدانى كار
«دواى وتيشى  رةحيم  محةمةد 
بةإَيوةبةرَيتيى لة سكاآلكةم،

ليذنةيةك مةَلبةندييةوة  ثةروةردةى 
دروستكرا سةرثةرشتيار سآ لة
بةحيزبةكانى سةر  سةرجةميان  كة
هاتنة (٨/٥)دا رؤذى لة بوون، دةسةآلت
ئيفادةيةكء هيض بةبآ قوتابخانةكةو
ثَيهَيناو كؤتايى كارةكانيان شايةتَيك هيض
لةسةركارالدانم فةرمانى كة بإيارياندا

جَيبةجَيبكرَيت».
ئةنجومةنى بإيارى بةثَيى هةرضةندة
فةرمانبةرء هيض نابَيت وةزيران
يان فةرمانطة لة  مامؤستايةك
ئةنجام حيزبى كارى قوتابخانةكةيدا
ثإؤذةكةى بةثَيى هةر هاوكات، بدات.
يةكَيتيى سكرتَيرى تاَلةبانى، جةالل
كارى نابَيت كوردستانيش نيشتمانيى
خوَيندنء ناوةندةكاني لةناو حيزبى
هيوايةى بةو ئةنجامبدرَيت، زانكؤكاندا
جياببنةوة، لةيةكتر حكومةت حيزبء كة
بةإَيوةبةرَيتيى فةرمانةكةى بةثَيى بةآلم
سلَيمانى، مةَلبةندى ثةروةردةى
لةسةر ئةوة لةسةر محةمةد مامؤستا
مامؤستايةكى بة رَيطةى كة البراوة كار
لةقوتابخانةدا نةداوة، قوتابخانةكةى
بة حيزبي كؤبوونةوةي كؤإء

بكات. مامؤستايان
سةيوان قوتابخانةى بةإَيوةبةرى
بإيارةكةى «لةكاتَيكدا وتى بارةيةوة لةو
جَيبةجَيكردووة وةزيرانم ئةنجومةنى
لةناو حيزبى كارى نةداوة رَيطةم كة
لةبرى بةآلم بكرَيت، قوتابخانةكةمدا
ئةو هةوَلى كة مامؤستايةى ئةو ئةوةى
دراوم من سزا بدرَيت، داوة سزا كارةى

ياسام». جَيبةجَيكةرى كة
كار لةسةر بةكَيشةى سةبارةت
قوتابخانةى بةإَيوةبةرى الدانى
سلَيمانى شارى بنةإةتيى سةيوانى
وةزيرى عةبدوإلةحمان، د.دَلشاد
بة هةرَيم حكومةتى ثةروةردةى
البردنى «دانانء راطةياند: رؤذنامةى
دةسةآلتى لة قوتابخانةكان بةإَيوةبةرى
ثةروةردةكانداية بةإَيوةبةرَيتيى
ئةو لةطةأل كة ئةوةش وةزارةت، نةك 
ثةروةردةى ئيجرائاتى كراوة بةإَيوةبةرة
ئةو ئةطةر بةآلم خؤيةتى، سلَيمانى
بةرز وةزارةت بؤ سكاآل بةإَيوةبةرة
بؤ بةدواداضوونى ئةوا بكاتةوة،

دةكرَيت».
بةإَيوةبةرى نورى، كةمال هاوكات،

تةئكيدى سلَيمانى  مةَلبةندى ثةوةردةى 
دواى كة  كردةوة، ئةوة لةسةر 
بؤ سةردانيكردنيان ليذنةكةو ثَيكهَينانى
كة داوايكردووة ليذنةكة قوتابخانةكة،
«لةكاتى وتيشى جَيبةجَيبكرَيت، فةرمانةكة
قوتابخانةكة، بؤ ليذنةكةدا سةردانى
مامؤستايةشدا ئةو لةطةأل لَيثَيضينةوة 
بةرزكردووةتةوةء سكاآلكةى كة كراوة

هةبووة». خؤى قسةى ئةويش
هةموو بة محةمةد مامؤستا بةآلم
كة رةتكردةوة ئةوةى شَيوةيةك
مامؤستايةدا ئةو  لةطةأل لَيثَيضينةوة
لَيكؤَلينةوة بكراية، «ئةطةر كرابَيتء وتى
مامؤستاية ئةو دةبواية بَيطومان ئةوا
نةك سزادراوم من بةآلم  سزابدراية،
روونء ئةنجامةكةى لةبةرئةوة ئةو،

ئاشكراية كة لةسةر ضى البراوم».
سةرضاوةيةكى ديكةوة لةاليةكى
ئةوةى لةسةرثةرشتيارةكانةوة نزيك
ئةنجامى كة ئاشكراكرد، رؤذنامة بؤ
بةهيض جؤرَيك سادةبووةو ليذنةكة زؤر
لةسةر فةرمانى جَيبةجَيكردنى داواى
قوتابخانةى بةإَيوةبةرى الدانى كار
بةثَيى بةآلم نةكردووة، سةيوانيان

ئةنجامى دةستكارى حيزبى بإيارَيكى
فةرمانةكة كراوةو ليذنةكة لَيكؤَلينةوةى

جَيبةجَيكراوة.
نزيكةى   (٨/١١) رؤذى
قوتابخانةى (٦٠)مامؤستاى
ناإةزايي وةك بنةإةتيى سةيوانى
الدانى كار لةسةر بةرامبةر  دةربإين
خؤثيشاندانَيكيان بةإَيوةبةرةكةيان، 
ثةروةردةى بةإَيوةبةرَيتيى بةردةم بؤ
رَيكخستء سلَيمانى  مةَلبةندى 
بةإَيوةبةرَيتيى كة داوايانكرد،
ضاو سلَيمانى مةَلبةندى ثةروةردةى
ئةو بؤ بخشَينَيتةوة، بةفةرمانةكةيدا
كةمال داية ياداشتَيكيان مةبةستةش

ثةروةردةكة. بةإَيوةبةري نورى
هاتووة: ياداشتةكةدا لةبةشَيكي
ژماره كارگَيإيی فهرمانی  «بهپَيی
(٢٠٠٩/٧/٢٧)دا لهبهرواری  (٢٦٨٧٢) كة
قوتابخانه كهمان بةإَيوةبهرَيتی دةرضووة
(محةمةد مامؤستا ئاگاداركراوهتهوه،
له سهر بةإَيوةبةر، رةحمان)ي رةحيم
تؤمهتی به الدراوه به إَيوبهری كاری
له ناو حيزبايهتی سياسیو كاری
وهك ئهمه راستی به  قوتابخانهكه ماندا،
چونكه ئَيمهوه، بهالی بوو شؤكَيك 
ئهوه گهواهی مامؤستايان وهك ئَيمه
بههيچ ناوبراو مامؤستای كه دهدهين
سياسیو كاری  كاتَيك هيچ جؤرَيكو 
قوتابخانهكهماندا لهناو حيزبايهتی
مامؤستايهك هيچ له  داوای  نهكردووه،
بهو بكات پهيوه ندی  كه نهكردووه 
قهتابخانهدا لهدهرهوه ی ئه و كه حيزبهی
گرنگه ئه وهی  هه بووه، پَيی باوهإی 
قوتابخانهكهدا، لهناو ئَيمهوه بهالی
دهستپاكیو رهوشتبهرزيیو نموونهی
كهسَيكی بهرزهو كهسايهتی  خاوهنی
سهركهوتووه كارامهو شارهزاو زؤر
خؤشهويستی كه جَيی رَيزو لهكارهكهيدا
بؤ نموونهش مامؤستايانه، سهرجهم
(٢٠٠٨/٧/٢٧)دا لهبهرواری دهستپاكی
به بووه زياد مووچه ديناری (٥)مليؤن
بانكی بؤ طةإاندوويهتييهوه  ئهمانهتهوه

رهشيد».
(٥٧) ئيمزاي كة ياداشتةكةدا لة
سةيواني قوتابخانةي  مامؤستاي 
بةوةدةكةن: ئاماذة لةسةرة، بنةإةتيي
بهتوانايه بةإَيوةبةرةكةيان، «كة
خاوهنههَلوَيستو لهبهإَيوهبردنو
داوادةكةن مامؤستايانه»، خهمخؤری
بخشَينرَيتة وهء بإيارةكةدا بة چاو
تَيكؤشانی ماندوبوونو ههوألء
قوربانيی نهكرَيته ناوبراو مامؤستای

شهخسيی. كَيشهو ملمالنَيي

دةردةكرَيت بةأَيوةبةرَيك حيزب، داواي لةسةر ئاسايىء دةوامى دواى

طرتةوة مامؤستايانيشى طؤأان، ليستى لةسةر دةركردن

عةلى ئيبراهيم

ثةرلةماني هةَلبذاردنةكاني
كوردستانء دةركةوتنيهَيزي كاريطةري
دةبَيتة سياسيي، طؤإةثاني لةسةر نوَي
جياوازي ليستي دروستبووني  هؤي
ئةنجومةني هةَلبذاردنةكاني بؤ كورد
شارةزايانء عَيراقء نوَينةراني
ليستةكان فرةيي ثَييانواية، ضاودَيرانيش
ثَيطةي بةهَيزكردني لةسةر كاريطةري

لةبةغدا. دةبَيت كورد
ئةنجومةنى ثَيشووى هةَلبذاردنى لة
نوَينةرانىعَيراقدا،اليةنةكوردستانييةكان
ئيسالميي) بة يةك يةكطرتووى لة (جطة
كرد هةَلبذاردنيان  بةشداريي ليست 
ثَيكةوةييء بةشدارييء ثاساوي بة
بؤهةَلبذاردنيداهاتووي يةكإيزييكورد،
ئةوةى بةهؤى نوَينةرانء ئةنجومةني
ئةم يةكَيتى ثارتىء رابردوودا لةماوةى
دانوستانةكان لة سياسييانةيان هَيزة
ئةوةى بيانووى بة ثَينةدةكرد، بةشداريي
ثشتطوَيخستنةى ئةم زؤرينةن، ئةوان كة

نوآ ليستَيكى مةيداني هاتنة هَيزةكانء
طؤإان، هاوثةيمانَيتييةكان ليستى بةناوى
لة بةشَيك بإواى هةَلدةوةشَينَيتةوةو بة
لةسةر طةورة مةترسيي ضاودَيرانيش

بة اليةنةكان تاوةكو هةموو نيية هةرَيم
بكةن. بةشداريى ليست يةك

نةيويست كة سياسيي  ضاودَيرَيكى 
رؤذنامةى بة بآلوبكرَيتةوة ناوى
رابردوودا «لةماوةى راطةياند:
لةذَير يةكَيتى ثارتىء زؤرجار
تةواوى طوتاردا، يةكطرتوويى ناوى
بؤخؤيان مادييةكانيان دةستكةوتة
كات، بةتَيثةإبووني بةآلم قؤرغكردبوو،
قسانةى ئةمجؤرة كة دةركةوتووة ئَيستا
خةَلةتاندنى بؤ تةنيا يةكَيتى ثارتىء
بوونى بةناوى دةيانةوَيت دةنطدةرةو
زؤربهَيننء دةنطى مةترسييةوة
خزمةتى بخةنة نةتةوةييةكان دةستكةوتة

بةرذةوةنديية حيزبييةكان».
ئةنجومةنى ئةندامى ئةتروشى، سامى
ليستي لةسةر عَيراق نوَينةرانى
كوردستان، ئيسالميي يةكطرتووي 
هاوثةيمانَيتييةكانى ثَيكهَينانى لةبارةى
«لة وتى: رؤذنامة بؤ داهاتوو هةَلبذاردنى
ليستيى عَيراقدا فرة هةَلبذاردنى ئايندةى
سوننييةكانء شيعىء اليةنة لةنَيوان

روودةدات». كورديش
كوردستان لة جياواز ليستى ئةتروشى
زؤري ثَييواية؛ دةزانَيتء ئاسايي بة
كورد قورسايى كة دةكات وا ليستةكان
عَيراقداء ثةرلةمانى  لةنَيو بَيت  زياتر
خؤيان قورسايى سةنطء هَيزانةش ئةو
كةسةوة بةسةر  منةت كةس دةزاننء 
بة بَلَين بةيةكتر هَيزةكان  كة ناكات،

رؤيشتووة. ديكة خةَلكى من دةنطى
«ثَيدةضَيت وتيشي: ئةتروشى سامى
ئةمجارةدا ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لة
زؤر رادةيةكى تا سياسيى  هاوكَيشةى
تةواوى تَيكبضَيتء هاوثةيمانَيتييةكان بة

بةسةردابَيت». طؤإانيان
نوَينةرانى ئةنجومةنى ئةندامةى ئةو
لة كة خستةإوو،  ئةوةشى عَيراق 
ليستييةكى فرة ئةمجارةدا هةَلبذاردنى
ليستةكان لة بةديدةكرَيتء هيض كام زؤر

بةدةستبهَينن. رةها زؤرينةي ناتوانن
لة جياواز ليستى ئةتروشى راى بة
دؤسييةكان خزمةتى كوردستان هةرَيمى
جياوازةكان ليستة دةبَيت ثَييواية دةكاتء

نةكةنء كورد مافةكانى لةسةر سازش
ذوورة لة طرنطةكان بإيارة ضيتر
ليستةكان هةموو  تاريكةكان دةرنةضنء
شتةكان نةك بن، رووداوةكان ئاطادارى
يا حيزبَيكةوة، بةرذةوةندى خانةى بضنة
لةطةأل كَيشةى دياريكراو حيزبَيكى ئةطةر
بكرَين عةرةبى هةبَيت كَيشةكان اليةنَيكى

كورد. هةموو كَيشةى بة
جياوازى بة نموونة ئةتروشى سامى
لة كة دةهَينَيتةوة، حيزبةكةى ليستى
نَيو نةضوونة رابردوودا هةَلبذاردنى
«توانييان كوردستانء  هاوثةيمانى 
بكةن»ء دؤسييةكان زؤرى خزمةتى
وةك رابردوودا  هةَلبذاردنى «لة وتى: 
خراث زؤر تةفسيرى هةَلبذاردن هةَلمةتى
بة بةآلم دةكرا، ئَيمة جياوازييةى بؤ ئةم
توانيمان ضؤن ئَيمة كة بينيمان عةمةليى
لة زؤر هةستيارةكاندا بةرطريى كاتة لة
هؤى نةبووينة بكةينء هةَلوَيستةكانمان
زؤر لة بةَلكو بةغدا، لة كورد شكستى
زؤر بةشَيوةيةكى توانيومانة ئَيمة جَيطة

بكةين». لة مافةكانى كورد ديفاع باش

دةكات هةلَبذاردندا لة بةشداريى جياواز ليستى بة كورد

ئةرشيف فؤتؤ: مامؤستايان خؤثيشاندانةكانى لة يةكَيك
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عةلي بةختيار

تةنيا نووسينة ــةم ئ تَيبيني: 
بة ناونيشاني لة وتارَيکي درَيژ بةشَيکة
فةزاي سياسةت. غةيبانييةت، «ديسپؤتيزم،
خؤي کالسيکييةکاني فؤإمة سياسي
بةدةوري ديسان مَيژوو دووبارةدةکاتةوةء
لة وتارَيکة ئةويش دةسووإَيتةوة». خؤيدا
بآلونةکراوةي گووتارَيکي چةند ريزي
«سَيوي ناونيشاني بة  کتَيبَيکدا  لة دي،

چاپ. سَيهةم» ئامادةية بؤ

ئاسماني بة  گــةورة زؤر درؤي دوو
درؤي دوو دةسووإَينةوة، کوردستاندا
دةَلَيت: يةکَيکيان کة کوشندة ترسناکء
دةرکــةوتــنء گــؤإان بة «بــزووتــنــةوةي
ئامادةگييةوة لة رَيگةي تةنيا دروستبوونيء
لة هةر دروستکردء گــةورةي گؤإانَيکي 
البةالبوونةوةيةکي نوآء قؤناغَيکي ئَيستاوة
دةَلَيت: دووةميش درؤي خولقاند». مَيژوويي
ئةزموونة دواي ئةم دةسةآلت هَيزةکاني «کة
بچنةوةءخؤيانچاک دةتواننبةسةرخؤياندا
دةستپَيبکةن، نوآ سياسي قؤناغَيکي بکةنء
ناچَيتء دةشَيت رابردوو قؤناغي چيتر لة کة

جاراني خؤيان وةربگرنةوة». جَيگةي
لةسةر هةردووکيان تَيزةية دوو ئةم
گؤإانء چةمکي لة تــةواو تَينةگةيشتني
يةکةم تَيزي دروستبوون. چةمکي دةسةآلت
هاوکَيشة ئةو بؤ کورتدةکاتةوة گــؤإان
سياسيدا ــةزاي ف لة تةنيا  کة نوَييانةي، 
مَيژوويي گؤإاني هةروةها ــةون، دةردةک
بة دةبةستَيتةوة ئؤتؤماتيکي جؤرَيکي بة
هاوکَيشانةوة. لةو هةندَيک السةنگبووني
لةو زؤر ئةندازةيةکي تا دووةميش، تَيزي
ميکانيزمة لةو قــووألء بونياديية قةيرانة
دةسةآلتي کة تَيناگات، ناديارانة نهَينيء
کؤي ــإؤء ــةم ئ ـــوردي گــةيــانــدووةتــة ک
بَي نةزانينء بؤ دةکاتةوة کورت کَيشةکة
پَييواية، دؤخةکةء لة سياسييةکان ئاگايي
گةيشتوونةتة دةسةآلتداران ئَيستا بةوةدا
سةريان ئةستوور، ديوارَيکي  بــةردةم
بةئاگا ئةوا کةوتووة،  رةق بةردَيکي  بةر
رابوردوو هةَلةکاني بةدواوة لَيرة هاتوونء
گةورةي پرؤسةيةکي دووبارةناکةنةوةء
واتة دةخةنةگةإ، سياسي حيزبيء ريفؤرمي
جةوهةردا لة کَيشةکة بؤچوونة ئةم بةپَيي
سياسييةوة ئيرادةي نةبووني نةزانينء لة
ئيرادةية زانستء ئةو هةرکات هاتووةء
لة روو خؤبةخؤ شتةکان  ئةوا  دروستبوو،

دةکةن. چاکي
گؤإان روويداوة ئةوةي دةَلَيم کة ديارة
رووي هيچ  کة نيية ماناية بةو ئةوة نيية، 
خؤي ناتوانَيت دةسةآلت دةشَلَيم کة نةداوة.
دةسةآلت کة نيية ماناية بةو بکات، چاک
چاکسازي هةندَيک هةوَلي ناکاتء هيچ
پرؤسةية دوو لةم  يةک  هيچ  بةآلم  نادات،
دوو ماناي بة بةَلکو نين، گؤإان ماناي بة
لة کة چةمکَيک بة بةرامبةر پةرچةکردارن
ئَيمةي کؤمةآليةتي سياسيء خةياَلي مَيژة

جَيهَيشتووة.
ئةوةيروويداوةگؤإاننييةلةجةوهةري
تاقيکردنةوةيةکي بــةآلم سيستمةکةدا،
کؤي بؤ ترسناکة ئةندازةيةک تا گرنگء
چةمکي دةرکةوتني هةية ئةوةي سيستمةکة.
مَيژوويي کؤمةآليةتيء  فةزاي لة گؤإانة
بَيت. گؤإان خودي پرؤسةي نةوةک ئَيمةدا،
لة رةهةندَيکي نوَيية هةية کردنةوةي ئةوةي
جؤرَيکي تاقيکردنةوةي بؤ ئَيمةدا هوشياري
کة کؤمةآليةتي، سيستمي فؤإمء لة نوَي
سيستمي فؤإمء لة دةشَيت يان دةيةوَيت
يةکسانکردنةوةي بةآلم نةچَيت،  پَيشوو
گؤإاندا لةگةأل گؤإان» «چةمکي دةرکةوتني
پرؤسةي دةشَيت کة کوشندةية هةَلةيةکي
يان پةکبخات، ئَيمةدا مَيژووي لة گؤإان
پاشةکشةيةکي نوشوستيء بة وابکات
تةنيا گؤإان  تةواوبَيت. دواوة بؤ ترسناک 
گؤإانةوة چةمکي  دةرکةوتني رَيگةي  لة
بة پَيويستي پرؤسةکة چونکة نايةتةدي،
پَيکهاتي فيکريء لةسةر ئيشَيکي کؤنکرَيتيية
ئَيستا ئةوةي ژيان، مةترياَليانةي پَيکهاتي
کؤمةآليةتيء پــةرچــةکــردارة دةيبينين
دةرکةوتني تةنيا کة مَيژووييةکانة سياسيء
هةية ئَيستا ئةوةي خولقاندووني، چةمکةکة

کؤي ئاشکراکردني بةَلکو نيية، ــؤإان گ
کة کؤمةآليةتييةية  سياسيء ئةخالقة ئةو
دروستيبکات، چةمکة  ئةم هاتني  دةشَيت
دةشَيت کة ميکانيزمانةية ئةو دةرکةوتني
ئةم کاري بة دةرچــنء خؤيان  بؤتةي لة 
هةية ئَيستا ئةوةي بکةونةگةإ. نوَيية رةگةزة
دةرکةوتني سةرةتاکاني بةَلکو نيية،  گؤإان
پَيشوازيء وةآلمء پةرچةکردارء ريزة ئةو
رةمزي دةشَيت ئامادةگي رةتکردنةوانةية، کة
لةگةأل مَيژووييةکة ئةگةرة چةمکةکةء
ئةو دةرکةوتني واتة دروستيبکات. خؤيدا

وشةيةوة ئةم ژَير لة دةشَيت  کة مانايانةية
ئةوةوة ئامادةگي باَلي ژَير لة دةرچــنء
سيستمي ئةو کؤي  دةرکةوتني دةرآ،  بَينة
کة خؤدزينةوانةية، خؤالدانء خؤپاراستنء
وةهادا چةمکگةلَيکي بةرامبةر لة دةشَيت
مَيژووييةدا ساتة لةو ئَيمة واتة دةربکةوَيت.
بةَلکو دةکــات، کار تَييدا گؤإان کة ناژين
تةواوي کة دةژين، مَيژووييةدا ساتة لةو
لةسةر خؤي  بووني کؤمةآليةتي جةستةي
دةکاتةوةء پَيناسة وشةيةدا ئةم رؤشنايي
لة شتةکان بة  بةرامبةر خؤي هةَلوَيستي 
ئةمةش وةردةگرَيت.  وشةيةوة  ئةم ئاقاري 
تاريکييةکي گــةورةء مَيژوويي لَيَلييةکي
پَيي چاومان  تائَيستا کة خولقاندوة، نوَيي 
هةية بزاوتي گؤإانمان لة بةرَيکدا رانةهاتووة،
چي دةتوانَيت نازانين وردي بة تائَيستا کة
کة ئةوانةمان هةية ديشدا بةرَيکي بگؤإَيت، لة
ئةوةي لةبةر نة دةکةن، گؤإان دوژمنايةتي
بةَلکولةبةرئةوةي بزووتنةوةيةکيسياسيية،
هةستاندووة. خةو لة خةوتووي ئةگةرَيکي
بةآلم لــةوَيــدايــة،  ساَلة دةمَيک وشةکة 
کردووة گةمةکةرَيکي چاوةإواني هةميشة
گرنگي رةگةزَيکي بة بيکات هةَليبگرَيتء
فةرامؤشکراو داشَيکي وةک يارييةکة، ناو
کةلَينَيکي دةتوانَيت لةناکاو کة شةترةنجدا لة
هَيزء ماناء  يارييةکةء  ناو بکاتة  ترسناک 
لةسةر ديكة  داشةکاني هةموو شوَيني 
لَيَليء ئةوةي بةآلم بگؤإَيت،  ماَلخانةکة
وشةي کة، ئةوةية دةکاتةوة تؤخ تاريکييةکة
بؤتة دةنَيت  ناوي الکان ژاک وةک گؤإان
«lerrer Signifikant خاَلي «دةاللةتَيکي

کة دالَيک  بؤتة واتة بةتاأل، ئاماژةيةکي  يان
خؤي ــارةزووي ئ بة دةتوانَيت کةس هةر
ئةو کــةس هــةر بداتآ، ــاوي ن تَييبگاتء
دةيةوَيت، خؤي کة ببيستَيت تيا ئــاوازةي
رؤشنبيرانةوة خةوني  لة  وشةکة ئيدي
ديكةي فؤإمَيکي نؤرمء سةرهةَلداني بؤ
ئةو خةوني تا دةيگرَيتةوة هؤشياريي
کرَيچي چيتر دةيانةوَيت کة کرَيچييانةي
دةيانةوَيت عةرةبانانةي خاوةن ئةو نةبنء
نةشکَينَيت. عةرةبانةکانيان  دةوَلةت  چيتر
لة کؤمةآليةتيء خةياَلي لة وشةکة واتة

گشتي فةنتازياي لة رؤژانةء بةکارهَيناني
ناکاتء دياريکراو  شتَيکي  بؤ  ئاماژة ئَيمةدا 
تةواو دةکات،  شتَيکيش هةموو بؤ ئاماژة 
ــان، کة الک الي خــاَلــي» وةک «دةاللــةتــي
بؤ ئاماژة دةکاتء شتَيک هةموو بؤ ئاماژة
تاريکييةکي لَيَلييةکء ئةمة ناکات. هيچيش
تاريکييةکي کة دروســتــکــردووة، ــازةي  ت
ئةگةرةکاني هةموو ــةآلم ب ئــةگــةرة، پإ 
دةرةنجاميان يةک  نينء يةک  وةک ناوي
ئةم کوشندةية هةَلةيةکي  لَيرةوة  نيية.
ئةوةي ببةين، ناو گؤإان بة ئَيستا دؤخةي
چؤن وةک بةآلم  نيية، گؤإان روودةدات
رستةيةکي لة دةشَيت سةمفؤنياکاندا لة
لة گرنگ البةالبوونةوةيةکي مؤسيقييةوة
لة چؤن وةک رووبدات، ئيقاعةکاندا تةواوي
شانؤگةرييهاملَيتداتوإةبوونيماميهاملَيت
شانؤگةرييةکةدا پَيشکةشکردني کاتي لة
هةموو دةبةخشَيتة تازة دةاللي ئاراستةيةکي
لة چؤن وةک شانؤگةرييةکة، ناو جوَلةيةکي
گرنگ هاتنة ناوةوةي ياريزانَيکي ياريدا کاتي
دةگؤإَيت، گؤإةپانةکة تةواوي رةمزي ماناي
لةرزينَيکي هةژينء لةبةردةم ئَيمة لَيرةشدا
لة نةوةک رةمزيداين،  ناو سيستمي گرنگي
ناو سيستمي واقيع بةردةم هةژينء لةرزيني
گةربة روونترقسةبکةم، ئةوةيئَيستا خؤيدا.
نةشتةرگةريي دةژين پرؤسةي تيا دةيبينينء
چارةنووسي نيية، نةخؤشةکة «عةمةلياتي»
ئَيمة ئةوةي تاريکيداية، لة هَيشتا نةخؤشةکة
تيشکة وَينة ئةو گرتني دةژين، تيا ژياينء تيا
دةبينين رَيگةيةوة باشتر کة لة (أشعة)يةية،
روودةدات، نةخؤشةکةدا هةناوي لة چي

بخوَينينةوةء وَينةکةي ئــةوةي بؤ بةآلم
نةشتةرگةرييةکيراستةقينةرووبدات،دةبَيت
ئةو تةواوبَيت، دةگرَيت وَينةکة ئامَيرةي ئةو
شارةزابن، دةخوَيننةوة وَينةکة دکتؤرانةي
نةشتةرگةرييةکةي کةرةستانةي ئــةو
تواناي نةخؤشةکة لةشي بگونجَين، پَيدةکةين
هةبَيتء نةشتةرگةرييةکةي گرتني بةرگة
بةشَيک چةند لة کة وتارةدا لةم دوايي. تا
شتانة لةو هةندَيک هةوَلدةدةم پَيکدَيت،
بة وَينةکةدا روودةدةن. ناو کة لة بخوَينمةوة
تةقليدييةکاني ئَيمة هَيزة تايبةت گةإانةوةي

خؤپاراستن کالسيکييةکاني ميکانيزمة بؤ
تيوريء فيکري ــةوةي گــةإان لــةاليــةکء
رؤَلي گةورةکردنةوةي بؤ ئَيمة رؤشنبيريي
کالسيکيء فؤإمي هةمان بة سياسةت
بة غةيبانييةت ــةوةي ــةإان گ تةقليديء
بؤ گؤإانء تَيإوانينمان بؤ جؤرَيکي ترسناک
جؤرة بؤ کة هةوَلدةدةم دواجاريشدا لة
کة بگةإَيم، وشةي سياسةت بؤ دي مانايةکي
بةکارهَيناني شَيوة دةربارةي ئَيمة تَيإوانيني
لةمةشدا راستبکاتةوة، کةمَيک وشةکة
هاوچةرخ فةرةنسي  فةيلةسوفي لة  کؤمةک

وةردةگرم. رانسَير ژاک
گــةورةيــةوة تــرســة ــا لــةو ــةرةت س
وةک من يةکةمجار کة  دةستپَيدةکةم،
هةميشة ترسَيک ــت، ــرَي دادةگ نووسةر
ئةويش لَيکردووة، تةعبيرم جياواز بةشَيوةي
هةرچي زؤرتري «سياسيبووني لة بة ترسة
روودةدات کة ئةوةي ديارة ئَيمة». دونياي
تادةگةمة بةآلم منيش لَيرةداء نيية، سياسةت
هةر سياسةت وشةي وتارةکةم،  کؤتايي
کة بةکاردةهَينم،  تةقليديية باوء مانا بةو 
کؤتاييدا لة بةکاريدةهَينن، هةمووان بةگشتي
رانسَير» ژاک تَيزةيةکي کؤمةکي «بــة
بة بگؤإم ماناية لةو  شتَيک  هــةوَلــدةدةم
تةواوي روونکردنةوةي خزمةت لة جؤرَيک
ئَيستا قؤناغةي ئةم بَيت. بؤچوونةکةدا
پَيچةوانةباية، دةباية  جةوهةر  بة گةرچي
پةلکوتانَيکي ترسناکء گةإانةوةيةکي بةآلم
بؤ دةبينين تَيدا فرةپةلي سياسةتي  بَيوَينةء
خةياَلةکاني بابةتء ژيانء تةواوي سةر
نوقمبوونة ئةم گةإانةوةيةء ئةم ئَيمة، مرؤڤي

ئَيمةشي رؤشنبيرةکاني لة زؤر ژمارةيةکي
رؤَلي لةسةر پآ بةردةوام کة گرتووةتةوة،
مانا هةموو  بة سياسةت گــةورةي رةهاء
رَيگةيةشةوة لةو دادةگرنء تةقليدييةکاني
سيستمي دووبارةکردنةوةي لة تازؤر کةم
مرؤڤي دةکةن. بةشداري باودا تَيإوانيني
دةرةوةي ناتوانَيت لة ئَيستا وايلَيهاتووة کورد
واتة تةنيا هيچ شتَيک بکات، لة سياسةت قسة
دونيا لة بير دةتوانَيت سياسةت زماني بة
ببينَيت، دةتوانَيت چاوة بةم تةنيا بکاتةوة،
بکات، قسة دةتوانَيت ئةو زاراوةکاني بة تةنيا
ئةودا کايةي کَيشةکاني سنووري لة تةنيا
ناو لة جؤرَيک بة مرؤڤة ئةم دةسوإَيتةوة.
عةقَلي مةودايةکي نوقمبووة، دؤخةدا ئةو
بير ديكة چةمکگةلَيکي بة بتوانَيت النةماوة
دؤخة ئةو ببينَيت. جيهان بکاتةوةء دونيا لة
تيايدا مرؤڤة ئةم دةرونييةي ئينفيعاليء
سياسةت تةنيا کة دؤخَيک بووةتة دةژي،
سياسييةکان مةدلولة تةنيا دةيخرؤشَينَيت،
ناو لة شتةکان هةموو  دةخوَينَيتةوة، 
دةتوَينَيتةوة، سياسيدا ئاماژةي سيستمَيکي
سنوور بَي رةهاء سياسي سيمؤلؤژيايةکي
تةنيا نيشانةيةک هةموو کة دةستبووة، باآل
تةفسير سياسةتدا «سياق»ـي ناوکؤيي لة
بة جؤرَيکهيچتَيکستَيک وةکخؤيء دةکات.
وةک ئاماژةيةک هيچ ناخوَينرَيتةوة، خؤي بؤ
بة ئةندازةيةک بة وةرناگيرَيت، هةية ئةوةي
ماشَينة ئةو ناو لة دةبينين گوتارَيک دةگمةن
نةبووبَيت، نوقم گةورةيةدا سيمؤلؤژيية
کة دةژين کةسانَيکدا نَيوان  لة ئَيمة ئيدي
زؤر جؤرَيکي بة گةورةية  ماشَينة  ئةم يان
بةکاردةهَينن، نامرؤڤانة دَإلةقء خراپء
دةمامکدار هَيمنء نةرمء جؤرَيکي بة يان
لة کةس وايــکــردووة ئةمة دةيخةنةگةإ. 
کة نةخوَينَييتةوة  ئةوة کةس تَينةگات، هيچ 
وشةکان سَيبةري تةنيا دةينووسيتء تؤ
وةهمء تةنيا بخوَيننةوة، خؤياندا عةقَلي لة
بخوَيننةوة، خؤيان سةري ناو خةياَلةکاني
ببيننةوة، خؤيان ئايدؤلؤژييةکاني وإَينة تةنيا
دةيسةپَينن دةيهَيننء تَيکست دةرةوةي لة کة
زةقييةکي بة هةَلةية ئةم تَيکستدا. بةسةر
حيزبيء رؤژنامةگةريي ناشيرين زؤر
تَييکةوتن، حيزب ئايدؤلؤژييةکاني بکةرة
بَيدةنگبنء رؤشنبيران داواياندةکرد کاتَيک
ئةم بکةراني ئاشکراية چونکة نةکةن، قسة
تةنيا بخوَيننةوةء فيکر  ناتوانن  راگةياندنة
ئؤپؤزسيؤنيش هةروةها دةخوَيننةوة. سياق
لة تةنيا فيکرييةکانيان تَيزة کة تَييکةوت
ماناء تةنيا وةردةگرتء سياسييةکةيدا ديوة
قسة گةلَيکدا دةبيني، دةاللةتي سياسييان لة
سياسةت لة رةخنة لةسةر ئاشکرا کة

دروستبووة،
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قسةنةكردنةوة خؤشاردنةوةء بَيدةنطىء رَيطةى لة ناتوانَيت مرؤظ

تَييطةيشتوون، كؤميديانة زؤر هةندَيك وةك بثارَيزَيت، خؤى بَياليةنى

ئةو بيركردنةوةوة ورووذاندنء ديالؤطء قسةكردنء رَيطةى لة بةَلكو

بيثارَيزَيت مرؤظ ثَيويستة كة دةثارَيزرَيت، مةوداية

birura.rozhnama@gmail.com
بؤضــوون

دواليزمَيکي رةها بة هةموو دژ

««

روويداوة ئةوةي
جةوهةري لة نيية گؤإان

بةآلم سيستمةکةدا،
تاقيکردنةوةيةکيگرنگء
بؤ ترسناکة ئةندازةيةک تا

ئةوةي سيستمةکة. کؤي
چةمکي دةرکةوتني هةية

کؤمةآليةتيء فةزاي لة گؤإانة
خودي نةوةک ئَيمةدا، مَيژوويي

پرؤسةي گؤإان بَيت. ئةوةي
رةهةندَيکي کردنةوةي هةية
بؤ ئَيمةدا هوشياري لة نوَيية

لة نوَي جؤرَيکي تاقيکردنةوةي
کؤمةآليةتي، سيستمي فؤإمء
لة دةشَيت يان دةيةوَيت کة

نةچَيت پَيشوو سيستمي فؤإمء
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بةدواداضــوون

سةركةوتلةتيف ئا،

ـــاي ـــةســـةرةت ـــدة ل ـــةن ـــةرض ه
قؤناغي ضةندين بة دروستبوونيةوة
سةختداتَيثةإيءرووبةإوويمةترسيية
بةآلم بووةوة، نيوخؤييةكاني دةرةكيء
ئيران ئيسالمي كؤمارى ئَيستادا لة
نَيودةوَلةتييةكان فشارة ــةرةإاى س
ــةورةي ط مةترسيي  ــــةإووي  رووب
بةرةو قؤناغةكةش دةبَيتةوةو نَيوخؤيي
دةضَيتء ــراوان ف هةَلطةإانةوةيةكي
تواناي دينييةكان مةرجةعة ضيتر رةنطة
نةبَيت، بارودؤخةكةيان كؤنترؤَلكردني
ريفؤرمخوازي سةراني دادطاييكردني بة
دةطةنة مةترسييةكانيش ئَيرانيش
بارودؤخي دواي هةَلبذاردنةكان لوتكة،
نة قؤناغَيكةوة خستووةتة ئَيراني
ثاشةكشةكردني نة بةرةوثَيشضوونء

ئاسانة. تَييدا
بة ــران ــَي ئ ئيسالميي ــاري  ــؤم ك
ساَلي لة كــودةتــايــةك ئةنجامداني
لةسةرةتاي كارو  سةر  هاتة (١٩٧٩)
رووبـــةإووي دةستبةكاربوونيةوة
دةرةكي نَيوخؤييء هةإةشةي ضةندين
بةسةر تةواو ساَلَيكي هَيشتا بووةوة،
تَيثةإنةبووبوو، نوَيكةيدا حكومةتة
ئَيران-عَيراق درَيذخايةني جةنطي
ســةرةإاي قؤناغةدا لةم بةرثابوو،
عَيراق لة خؤرئاوا زؤري ثشتيوانيي
يةكدةستييةي ئةو بةهؤي كاتةدا، لةو
تواني هةيبوو،  ئَيرانةوة ناوخؤي 
مةترسييةكان تــةواوي ــةإووي رووب
جةنطي كؤتاييهاتني دواي لة ببَيتةوة،
ئَيران ئيسالميي كؤماري عَيراق، ئَيران 
ئابوورييء طــةورةى طةشةكردني
بةإادةيةك بيني، بةخؤيةوة سةربازيي
دةوَلةتة لة يةكَيك بة ئَيران ئَيستا

دةكرَيت. ئةذمار ناوضةكة بةهَيزةكاني

ئؤثؤزسيؤن،
قؤناغي سإبوون

ئَيران، ئؤثؤزسيؤنةكاني هَيزة ثارتء
فارسةكانيشةوة هَيزة كورديء هَيزة بة
لةسةر مةترسييةكيان هيض ئَيستادا لة
ئَيران كوردييةكاني ثارتة نيية، ئَيران
هةرَيمي باردؤخي رةضاوكردني بة

خةباتي دةستبةرداري كوردستان
كارى سةرقاَلي ــوونء  ب ضةكداريي
راطةياندنءرَيكخستنىناوخؤنءطروثي
ئةمريكاو نة خةَلقيش موجاهيديني
ثشتيوانييان ئةوروثي وآلتَيكي نةهيض
ئَيستا بةقةدةر كاتَيك هيض لَيناكات،
الوازو ئَيران ئؤثؤزسيؤنةكاني ثارتة
وياليةتة تةنانةت نةبوون، ثةنا بَيثشتء
ثشتيوانييان ئةمريكاش يةكطرتووةكاني
لةطةأل ئَيران ثةيوةندييةكاني لَيناكات،
وةك كة توركيا عَيراقء لة هةريةك
ئةذمار ئةمريكا هاوثةيماني وآلتي دوو

زؤر باشداية. ئاستَيكي دةكرَين، لة

طةإاندنةوةي ئةتؤميي، ضةكي
طةمةكة ئيمثراتؤرييةت يان كؤتايي

كؤمةَلطةي رَيطرييةكاني ناإةزاييء
ئَيران لة كؤماري ئيسالميي نَيودةوَلةتي
بةمةبةستيدةسترانةطةيشتنبةضةكي
ضةقبةستوودا قؤناغَيكي لة ئةتؤميي،
يةكَيتي ئةوروثاء لة ماوةتةوة، هةريةك
ضةكي بةدةستهَيناني دذي ئةمريكا
ئيسالميي كؤماري لةاليةن  ئةتؤمين 
ئَيران ئيسالميي كؤماري ئَيرانةوة،
ضوار خاتةميء سةردةمي ساَلي هةشت
نةذادي ئةحمةدى سةردةمي ساَلي
بة سةبارةت طفتوطؤكردن بة تَيثةإاند
سةردةمي هةرضةندة ئةتؤميي، ضةكي
دةكرَيت، ئةذمار نوآ قؤناغَيكي بة نةذاد
بةدةستهَيناني نةذاد  بإواي  بة بةوةي
طةالني رةواي مافَيكي  ئةتؤميي  ضةكي
بة نــةذاديــش هةنطاوةكاني ئَيرانة،
لةالى نيازةش  ئةم ئاإاستةن، هةمان 
هَيَلى سوورة، ئةمريكا يةكَيتي ئةوروثاء
ئيدارةي نة  ئةوروثاء يةكَيتي نة  بةآلم
هَيرشكردنة ثالني ئةمريكاش نوَيي
اليةكيشيان هيض هةيةء ئَيرانيان سةر
ئؤثؤزسيؤني بةهَيزكردني بؤ كاريان
ئيسالميي كؤماري بةديلي وةك ئَيراني
رووخاني تةنانةت نةكردووة،  ئَيران
كارَيكي بة ئَيرانيان ئيسالميي كؤماري
ئةذمار كردووة، ثإ مةترسيي سةختء
ئاراوة هاتووةتة ئَيستا ئةوةي بةآلم
خاوةن ناإةزايي دةنطَيكي دروستبووني
تواناي كة بةهَيزة رابةرايةتييةكي
لة ئةويش هةية، ئَيرانيان هةذاندني
خولى دةيةمى ئةنجامي هةَلبذاردنةكانى
لةمةوبةر مانط دوو كة سةرؤكايةتي

ئاراوة. هاتووةتة بةإَيوةضوو،

طةورةكة مةترسيية 

هةَلبذاردنةكاني دةرئةنجامي
طةورةي رَيبةري  اليةنطيري ئَيرانء
ئةحمةدى بؤ ئَيران ئيسالميي شؤإشي
مةرجةعةكاني دابةشبووني ــةذادء ن
قؤناغَيكي دووبــةرةدا،  بةسةر شيعة
ئةم هَيناية ئاراوة، بؤ ئَيران ثإمةترسيي
ريفؤرمخوازةكان بإواي بة كة قؤناغة
حكومةت زؤري «ساختةكارييةكي بة
نــةذاد ئةحمةدي بــةرذةوةنــديــي لة 
بةهَيزي ــةوةي ــاردان ك كؤتاييهات»،
بة لَيكةوتةوة، ريفؤرمخوازةكاني 
ئيسالمي، شؤإشي رَيبةري رادةيةك
هَيوركردنةوةي تواناي خامنةيي، عةلي
ئَيستا نــةمــاوة، بــارودؤخــةكــةي 
داخوازييةكانيان نة ريفؤرميةكان
هةَلبذاردن ــةوةي ــردن ــارةك دووب بؤ 
اليةنطرانيان دادطايكردني نة قبووَلكراء
ئةنجامي ــة ل ــة ك ــةوة  ــاي ــوةش ــةَل ه

ئاراوة. هاتة خؤثيشاندانةكاندا
رَيطايان دوو تةنيا ريفؤرميةكان
رَيطةييةكةمرازيبوونبة لةبةردةمداية،
بَيدةنطيكردن هةَلبذاردنةكانء ئةنجامي
ئَيستا، حكومةتي كارةكاني تةواوي لة
دةسةآلت لة نةك ريفؤرميةكان ئةمةش
دةيانكاتة بةَلكو دووردةخـــاتـــةوة،
ئةنجامي لة  رةنطة ثاشكؤ، هَيزَيكي 
ثشتيواني بة طةورة ياخيبووني ئةمةش
ببَيت، ــت دروس دةرةكــيــةكــان هَيزة 
ثايتةخت، تاراني لةنَيوخؤي بةتايبةت
دوذمني دةبنة ريفؤرميةكان بةمةش

حكومةت. سةرسةختي
راطــةيــانــدنــي دووةم، ــاي  ــط رَي
لة ــان خــؤي بــوونــي ئؤثؤزسيؤني
نوَيية تاإادةيةك قؤناغة ئةم دةسةآلتدا،
ئيسالميي كؤماري ئَيران، حكومةتي بؤ
لةدةرةوةي ئؤثؤزسيؤني تةنيا ئيران
ريفؤرميةكان ئةطة قبووَلة، ئَيران
فشارخستنة خؤرَيكخستنةوةء بة
بة كؤتاييهَينان  بؤ حكومةت، سةر 
بَينةوة بتوانن اليةنطرانيان دادطاييكردني
مةترسي لةوةي جطة طؤإثانةكةوة،
كةمبكةنةوة، دةرةكي دةستَيوةرداني
داهاتووش قؤناغي بؤ سةركةوتنيان
ئةطةر لةكاتَيكدا ئةمة دةبَيت، مسؤطةرتر
طفتوطؤكردن نوَيي قؤناغَيكي حكومةت
لــةطــةَل ــةوة ــان وةســت دذى  ــةبــري  ل

ريفؤرميةكاندةستثَيبكات.

دوذمن داتاشيني

ــي ــران ــط ــةن الي بـــة دادطـــايـــكـــردنـــي
دةستطيركردني بؤ هةنطاونان ريفؤرميةكانء
ئَيران ئيسالميي كؤماري سةركردةكانيان،
دادطايكردنة ئةم نوَيوة، نَيوقؤناغَيكي ثيًَدةنَيتة
ئةجَينداي لة دوور ئاذاوةطَيإ وةك ئةطةر
كاريطةرييةكي ئةنجامبدراية، سياسيي
كؤماري ئيسالميي ئَيستا ئةوتؤيان نةدةبوو،
ريفؤرم اليةنطراني دادطايكردني بة ئَيران 
شــؤإشء دادطـــاي لة سةركردةكانيان
ريفؤرمء هَيزي سةربازييةكان، ــا دادط
سةركردةكانياندةكاتةدوذمنيئةزموونةكةء
دةستَيوةردانةكاني بة ناضارياندةكات
قؤناغةي ئةم  رازيببن، ئةمريكا ئةوروثاء 
هَيناوةتة واي باوردؤخَيكى  ئَيران  ئَيستاي
ئةمريكا ئاشكرا شَيوةيةكي بة كة ئــاراوة
رابطةيةنَيتكةثشتيوانيلةريفؤرمخوازةكاني
بةردةوامن ئةوروثاش يةكَيتي دةكةن، ئَيران
دةسةآلتي شةرعيةتي بة  داننةنان لةسةر
ضاودَيري نةبووني بةهؤي ئَيران ئَيستاي
بةردةوامي رةتكردنةوةي نَيودةوَلةتيء
هةَلبذاردنةكان، ئةنجامي بؤ ريفؤرميةكان
لة ئَيران ئَيستاي  دةسةالتي ئةطةر ئةمة
جطةلة بَيت، بةردةوام ريفؤرم تؤمةتباركردني
دةسةآلتي وآلت، ثشَيوييةكاني بةردةوامي
دةخاتة خؤي ئَيران ئيسالميي كؤماري 
ناوخؤييي بةهَيزي هَيزَيكي دذايةتي بةردةم
ئةمةش ئةوروثا، ئةمريكاء ثشتيواني بة
ئَيران ديكةي ئؤثؤزسؤنةكاني هَيزة بؤ رَيطة
خؤشدةكاتضاالكيةسياسيءسةربازييةكاني
ئيسالميي كؤماري دةستثَيبكةنةوةء خؤيان
كؤمةَلطةي ثةراوَيزي دةكةوَيتة ئَيرانيش

نَيودةوَلةتييةوة.
ئَيران، ريفؤرميةكاني دادطايكردني بة
دابةشبووني قؤتاغي بةردةم دةكةوَيتة وآلت
لةدةستداني شيعةء باآلكاني مةرجةعة
رَيبةري سوثاء قةزاء دةسةآلتي بَياليةنيي
ريفؤرميةكان رادةيةك بة شؤإش، طشتي
دةكةن، خامنةيي الداني كار لةسةر بؤ  كار
ئيسالمي كؤماري بةردةم طةورةي مةترسي
ئيرانيانخامنةيىثشتيوانيكردنيرةفسنجاني
لة هةريةك هةروةها جوآلنةوةية،  لةم ية 
باآلكاني سةركردة بة كة خاتةمي موسةويء
رؤَليطةورةيان ريفؤرميةكانئةذماردةكرَين،
بينيوة، دةكرَيت ئَيراندا شؤإشء ثاراستني لة
دوورخستنةءةوثةراوَيزخستنيرةفسنجانيء
مَيذووي دوولةتكردني خاتةمي موسةويء

هةذماربكرَيت. شؤإش

ئَيران ريفؤرمييةكانى دادطاييكردني

يةكثارضةيي ثاراستني  
بوون ثارضةثارضة بةرةو هةنطاونان يان

عةلى هيوا

ثاَلَيوراواني لة يةكَيك كةإوبي، مةهدى
لة ئَيران سةرؤكايةتيى دةهةمي خولي
رةفسنجاني لة داواي سةرئاوةآلدا، نامةيةكي
لة لَيكؤَلينةوة بؤ ليذنةيةك تا ــردووة ك
ناإةزايةتييةكاني بةندكراواني بارودؤخي
لةو لَيثَيضينةوة ثَيكبهَينَيتء دواييانة ئةم
سَيكسييان دةستدرَيذيي كة بكرَيت كةسانة
لة كةإوبي بةندكراوان. سةر كردووةتة
نابةرثرسانةء رةفتاري لة باسي نامةكةيدا
تاران زيندانةكاني بةرثرساني نامرؤظانةي
بةَلطة ضةندين  بة ئاماذةكردن بة كردووةء 
ــانء ذن ســةر دةستدرَيذيكردنة لــةمــةإ
لة بــةدوور رةفتارانةي  ئةم طةنج،  كوإاني
هةموو بطرة  ئيسالميء كؤماري ضييةتي
ئةم زانيوة. جيهان سياسييةكاني  سيستمة
كة كةإوبي دواي ئةوة بآلوكرايةوة نامةيةي
مةهدى نووسراوةكةي وةآلمي رةفسنجاني
دةإؤذ دواي  ناوبراو نةدايةوةء كةإوبي 
رةفسنجاني، وةآلمــي بؤ ضاوةإوانبوون 

نامةية. ئةم بآلوكردنةوةي هةستاوة بة
نامةيةء ئةم بآلوكردنةوةي لةراستيدا
ضةندين هةَلطري نامةكة خودي ناوةإؤكي
لة ــةوة ــوون وردب بة  سياسييةء ثةيامي
ريزبةنديء ئةمدواييانةء ــي ــان رووداوةك
حكومةتى باَلةكاني نيؤان ناكؤكييةكاني
سيطناَلة بؤ  خوَيندنةوة دةكرَيت ئيسالميي، 
لةكاتَيكدا بكرَيت. هةنطاوة ئةم شاراوةكاني
بة وةآلمدانةوة لة سةرةكي  بةرثرسياري
دادوةري دةزطاي تاوانطةلَيك تؤمةتء وةها
ئةوةية ثرسيار  ئيسالميية، حكومةتى
رةفسنجاني لة روو كةإوبي بؤضي كة
ثرسةكاني لة لَيكؤَلينةوة ثرؤسةي دةكاتء
لة مرؤظ مافي ثَيشَيلكردني بة ثةيوةنديدار
دةخاتة ئةمنييةكان ناوةندة ثؤليسء اليةن

رةفسنجاني؟ ئةستؤي
لة باسكردنة مــةســةلــة، طرنطترين
ئَيرانء لة  بةندكراوان نالةباري بارودؤخي 
لةاليةن مرؤظ  مافي ثَيشَيلكردني مةسةلةي 
كةإوبي ئَيرانةوة. سياسي سيستمي خودي
حكومةتي ناسراوي كةسايةتييةكي  وةك
ــان، رووداوةك لة ئاطادار كةسَيكي ئَيرانء
ثَيشَيلكارييةكاني لة طؤشةيةك دةيةوَيت
كَيشمةكَيشء لة ئاشكرابكاتء مرؤظ مافي
كاريطةريي حكومةت، ناوخؤييةكاني ناكؤكيية
بةم دابنَيتء سياسييةكان هاوكَيشة لةسةر
دةوَلةتي لة دزيؤتر رووخسارَيكي هةنطاوةي
ئاشكراكردني نيشانبدات. نةذاد ئةحمةدي
راستيدا كة لة نامةكة نامةيةء ناوةإؤكي ئةم
بةنديخانةكاني ناو واقيعييةتةكاني لةقاوداني
بةرضاوي زؤر  دةنطدانةوةيةكي ئَيرانة، 
توانيويةتي تاإادةيةك كةإوبي هةبووةء

بثَيكَيت. ئامانجةكاني لة بةشَيك
بةردةنطي كة ئةوةية ديكة مةسةلةيةكي
دةزطاي واتة رةفسنجانيية،  نووسراوة  ئةم
بةهةند ئيسالميي حكومةتى  دادةوةري
ضةشنَيك لة راستييدا كةإوبي وةرنةطيراوةء
ــاي دةزط دةســـةآلتء بةسةر بــازدانــى لة 
نيشانداوة. ئيسالميي حكومةتى دادوةري
رةفسنجاني، دةيةوَيت بة رووكردنة كةإوبي
لةاليةن كة  نةذاد ئةحمةدي  دةوَلةتي  بَلَيت، 
ثشتيواني ئيسالمييةوة حكومةتي رَيبةريي 
ئةوان نييةء شةرعييةتَيكي هيض لَيدةكرَيت،
بةم درَيذة شياو بةدةرئةنجامَيكي تاطةيشتن

دةدةن. سياسيية زؤرانبازيية
كَيشمةكَيشء ئــةم دةرئةنجامةكاني 
لةدواي رؤذ  ناديارةء سياسيية، ملمالنآ 
كةسايةتيية زؤربةي ثةرةدةستَينَيت. رؤذ
حكومةت ريفؤرمخوازي باَلي ناسراوةكاني
دادطاييكردندان. لةبةردةم دةستبةسةرء
دةستطيركردني ئةطةرةكاني لة باس تةنانةت
رةفسنجانيش تةنانةت كةإوبيء مووسةويء
نامةيةي ئــةم  بــآلوبــوونــةوةي ــت. ــرَي دةك
ناوةتةوةء طةورةي هةرايةكي  كةإوبييش
لةسةر بةرضاوي كاريطةرييةكي بَيطومان
ثَيكدادانةكان دةبَيت. ــان رووداوةك رةوتي
طةيشتن تاكتيكةكان بؤ زؤرتربوونء دوايين
ئةم لةبةشداربواني هةريةك ستراتيذةكاني بة
جَيبةجَيكردندان. لةناوةندي سياسيية ملمالنآ

مةهدى نامةكةي
كةإوبيء ثةيامة
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هةموو لةسةر پَيشَيلکردني کة دروستدةکات
ناکةونة کة ئيشدةکات، دي شوناسانةي ئةو
بکةونة نايانةوَيت ياخود دووالنةيةوة ئةو
دروستبووني سَيهةم: دووالنةيةوة. ئةو
گةشةسةندني لة دةبَيتة رَيگر دواليزمة ئةم
«کَيشة تايبةتييةکان»ء «روودواوة ماناي
چوارةم: گشتي. ماناي بؤ تايبةتييةکان»
ترسة بةرهةمي دواليزمة ئــةم ــودي خ
لةسةر لَيرةوة داهاتوو، ء ــوردوو راب لة 
لة خؤپارَيز ميکانيزمَيکي بةگةإخستني
هةر رَيگةيةوة لة کة ئيشدةکات، ئَيستادا
بةدةوري ئاسنين قايمء  شورايةکي  هَيزةء
تَيگةيشتني بينينء رَيگةي دةکَيشَيت، خؤيدا
پَينجةم: لَيدةگرَيت. خؤي لةدةرةوةي تةواو
بونياديي گرفتَيکي بةرهةمي دواليزمة ئةم
ئَيستادا لة  ناتوانرَيت ناکرَيتء کة  قووَلة
رةها سياسي دواليزمي لَيرةوة تَيبپةإَينرَيت،
قةيرانة ئةو الوةکي دةرکةوتةيةکي وةک

دةردةکةوَيت. ناوةکيية

تَيزةية پَينج ئةم لةسةر بةدرَيژيي لَيرةدا
دةکةم. قسة

لةم دابةشکردنة، لــةم تَيإامان  .١
هةَلدةقوَلَيت، اليةکةوة هةموو لة کة تيرؤرةي
ئةو جــةوهــةري ــةســةر ل ــان  ــم زؤرشــت
باآلدةستن. لَيرةدا کة پَيدةَلَيت، ميکانيزمانة
ئازاد هةَلبژاردني کوشتني تةنيا مةسةلةکة
مَيژوويي خؤدزينةوةيةکي بةَلکو نيية.
ـ «ئةنتاگؤنيست جةوهةري لة گةورةشة
لة کؤمةَلگةية تؤقاندني کؤمةَلگة... ناکؤکي»
ناکؤکييةکانيناوي،پةکخستنيبيرکردنةوةية
گؤإيني هةَلبةت ناکؤکيانة. بةو دةرهــةق
بةيةک، دژ ء داخراو پايگاي دوو بؤ کؤمةَلگة
ناکؤکيية ئةم بةرةکاني کة نيية ئةوة بؤ
حةقيقةتي بة نيية داننان بژين، بةيةکةوة
سإينةوةء پَيناوي لة بةَلکو  ناکؤکييةکةدا،
ناکؤکييةکةداية. خودي ناشةرعيکردني بة
دةرکردنء دةرةوةء کردنة پَيناوي لة واتة
هاوکَيشةکةداية. ئالَيرةدا بةالوةناني بةشَيکي
دةرکــردنء پرؤسةي فؤکؤييانةي رووي
بازاإي کوردستاندا لة ئَيستا کة بةالوةنان،
گةرمة ئَيجگار رووندةبَيتةوة. لَيرةوة کةسي
سياسيء بؤچوونَيکي نوَينةري بةرامبةر
شتَيکي نوَينةري بةَلکو نيية، جيهانبينييةک
عةقَلَيکي نامؤء جةستةيةکي ــيء دةرةک
کَيشةي خةسيوة. هوشيارييةکي ء کةوتوو
لةيةکدابإاني دةرکردنء دوورخستنةوةء
فةرمانبةران کة نةوةستاوة بةوةوة موتَلةق
دواي لة بةَلکو دةربکات، ئيشةکانيان لة
وةرگرت. ئاشکراتري روويةکي  هةَلبژاردن
شَيتء بة ميراودةلي کةمال  دکتؤر ناوناني
کةسَيکي وةک پيرباأل فةرهاد سةيرکردني
چرکةساتة ئةو جةوهةري  تةواو  مةلعون،
کؤمةَلگةي کة دةکةن، بةرجةستة فؤکؤيية
پارتييةکانةوة روانگةي  لة تيادةژي.  ئَيمة
سةرؤکي کةمالء کاک نَيوان ملمالنَيي
دوو سياسيء دوو نَيوان ملمالنَيي هةرَيم،
هةردووکيان کة نيية کانديد دوو کةسء
دونياي تايبةتي نوَينةري روويةکي  دةشَيت
دوو نَيوان لة ملمالنَيية بةَلکو بن، ئَيمة
کؤيان يةکدا لةگةأل شتَيک کة هيچ رووبةردا
يةکتريان لة  ئةستوور ديوارَيکي ناکاتةوة، 
عةقألء ــةري رووب ئةويش کة دادةبــإَيــت
عةقألء نوَينةري بةرزاني  مةسعود  شَيتيية.
ديواري شَيتيية، نوَينةري ميراودةلي کةمال
بة گةورةترة کة لةوة عةقَليش نَيوان شَيتيء
دوو ئةم نَيوان لة لَيرةوة ببإدرَيت، ئاساني
نيية... بةيةکگةيشتن کؤبوونةوةء پؤلةدا
بةشَيکي کة لَيرةية ئةوة بؤ دووالنةية ئةم
نةفي ديکة ئةوي  جؤرَيک بة هاوکَيشةکة 
لة واتة نةبَيت، بةيةکگةيشتن خاَلي بکات
دةرکردني ناکؤکيدا، بة داننةنانة راستيدا
دةرةوةي لة کة جَيگةيةک بؤ ديية ئةوي
لةم جگة ديالؤگة. سياسةتء مَيژووء عةقألء
فةرهاديش کتَيبةکاني سووتاندني دياردةية
ئَيمةي کؤمةَلگةي  جةوهةري ديكة جارَيکي 
تةنيا کة کؤمةَلگةيةک  وةک دةرخستةوة 
لةسةر موتَلةق، دةرةوةي کردنة لةسةر
کوشتني لةسةر تــةواوةتــيء بةالوةناني
ماناي کتَيب سووتاندني ئيشدةکات... رةمزي
لةگةأل عةقَلي پردَيکي هةموو پچإاندني
ماناي تؤلَيرانس، پلةي سفر لة ماناي ئةويديدا،
نةفيکردني دي، ئةوي رةمزي فةناکردني
چيتر واتة بازنةکة، دةرةوةي  بؤ تةواوةتي
وة ئةويديدا لةگةأل زمان بةکارنةهَيناني
زماني چيتر کة لَيي، مافيش سةندنةوةي
خاَلةية ئةو تةواو ئةمة  بةکاربهَينَيت.  خؤي
رةقةية ناوکة ئةو ئةمة بيگةينَي... نابَيت کة
لَيبخاتة جةهةنةممان  دةرگاي دةشَيت  کة
کؤمةَلگةدا هةناوي لة  جياوازي سةرپشت.
هةر شوناسةء هةر کة نابَيت لةدايک ئةوة بؤ

بؤ تايبةتي کانتؤنَيکي بکةرة، هةر سوبَيکتةء
خؤيدا دةوري بة ئاسنين بازنةيةکي خؤيء
بيسووتَينَيتء نةبوو دَلي بة ئةوةي بکَيشَيت،
بکاتةوة کة بةدَلَيتيءتؤلَيرانسي بيرلةوة تةنيا
دةچَيت. خؤي  لة کة هةبَيت ئةوة بؤ  تةنيا
خؤي دةبَيت، لةدايک ئةوة بؤ جياوازي
ئاشکرا خؤي تايبةتمةندي بدوَيت، دةربخات،
خؤي بؤ شوَين کؤمةآليةتيدا فةزاي لة بکات،
ناکؤکء سيستمي لة بَيت بةشَيک بکاتةوة،
بَيت نةوةک بةشَيک ئةنتاگؤنيستي کؤمةَلگة،
لةپرؤسةيسإينةوةيناکؤکييةکانءبةزؤر
نةبووني واتة کؤمةَلگة لَيکردن. يةک وةک
نةوةک جياوازييةکاندا، نَيوان لة ديــوار
ديوارةکاندا. نَيوان لة جياوازي نةبووني
داننان ئةويديدا، حةقيقةتي بة داننان واتة
بة داننان ئةويديدا، تايبةتي سروشتي بة
نةوةک هةية، ئةوةي وةک بيرکردنةوةيدا

دةمانةوَيت. ئَيمة ئةوةي وةک
ئةم دروستکردني ديکةي هؤکارَيکي .٢
روونکردنةوةي بؤ موتَلةقة، بةرةيية دوو
کاتَيک تةنيا ئَيمة سياسي عةقَلي وَينةکةية.
لةبةردةم کة  بکات سياسةت دةتوانَيت 
ــدا روون دوژمنَيکي روونء دؤستَيکي
دووالنــة ئةم دروستکردني وةستابَيت.
عةقَلي پريمتيڤييةتي سةرتاسةريية
بکةرة تةسکي خةياَلي  کــورديء  سياسي
بةآلم دةدات. پيشان ئايدؤلؤژييةکان
سياسي فةزاي لة گؤإان وشةي دةرکةوتني
روونيية بةرچاو رؤشنيء ئةو هةموو ئَيمةدا
کؤنةيتَيکدا.گةرچيستراکتورةکانئَيستاش
ئةمإؤ چاوانةي ئةو بةآلم خؤيانن، وةک هةر
وةک چيتر دةکةن ستراکتورةکان تةماشاي
گرنگةکاني ساتةوةختة هةموو لة نين، دوَينَي
وشةي ساتةوةختانةي ئةو مَيژوودا، ناو
دَينة تازة پاَلنةري نــوَيء مؤتيڤي نــوَيء
ناتوانن کؤنةکان هاوکَيشة کاتَيک پَيشَي،
بةرةو بونيادةکان بکةنء کار جاران وةک
تَيببَيت، گةورةيان درزي کة دةچن ئةوة
لةدةست جــاران بةرچاوإوونييةي ئةو
دژوار ئةرکَيکي دةبَيتة سياسةت دةچَيتء
دؤستء نَيوان لة پَيشينةکاني دونيا پؤلَينة کة
ساتي ئةم ساتانة ناکةن. ئيش ئيدي  دوژمندا
ئازادبووني ساتي  بةَلکو نيية، رةها  بإياري
خؤيء تةقليدييةکاني نؤرمة لة بيرکردنةوةية
ديکةء ئةگةري بةردةم لة ئاسؤية کرانةوةي
ساتانة ئةم ديکةدا. هيواي ديکةء ترسي
دةتوانَيت کة فيکرن، راستةقينةي ساتي
ببينَيتء مَيژوودا لة ديکة شتي دووبــارة
ئَيستا رابــوردووء لة بير ديکة بةجؤري
سياسييةکان بؤ لَيَليية  ئةم بةآلم  بکاتةوة.
لة هةَلهاتن لَيرةوة کوشندةية، ترسناکء
زؤرةملَي روونکردنةوةي دووبارة لَيَليء
دةستکرد سادةييةکي سةپاندني دونياء
جةوهةري لةگةأل کة  ــژوودا  مــَي بةسةر
هةموو ستراتيژيي دةبَيتة ناگونجَيت خؤيدا
بةرةي دوو دروستکردني سياسي. کايةي
«دؤستء گةورة، دووالنةي روونء ئاشکرا،
نيت» لةگةَلمدا يان «لةگةَلمدايت  دوژمــن»
ترسناکي هةوَلَيکي نةيار» ياخود «ياريت
نوَييانةو ئاَلؤزيية ئةو  کوشتني بؤ ديکةية
کةتةلؤگة دووبارةکردنةوةي مَيژوو لةسةر
لة پــإة مَيژوو ساتانةي ئــةم کؤنةکان.
نوَيء رووبةري دةجوَلَينء کة بوونةوةر
تازة بةرةي  دروستدةکةنء تازة گؤشةي 
مَيژوو گرنگةکاني گةورةء ساتة دةخولقَينن،
تةقليدييةکان پؤلَينة چيتر کة ساتانةن ئةو
لة کارکةوتنة بةم بةرامبةر بةآلم ناکةن، کار
هَيزي هةموو بة کة سةرهةَلدةدةن هَيزگةلَيک
سيستمة دةيانةوَيت پؤلَينة کؤنةکانء خؤيان
بکةنةوة... ــارة  دووب روانين پَيشينةکاني
رووي کرد، لَيَلي لة رووي مَيژوو هةرکات
فةوزاء لةيةکترازان وةک ناإَيکيء کرد لةوة
تواناي ديکةء هَيزگةلَيکي ماناي دةربکةوَيت،
ئةگةري ديکةء ياخيبووني چرکةساتي ديکةء
لةدايکبووة، لة مَيژوودا راديکاأل وةرگةإاني
ناو رؤشنةکاني  ساتة پَيچةوانةي بة ئةمة 
دابةشبوونةکاني سيستم تيايدا کة مَيژوو،
سةقامگيري دؤخَيکي سةپاندووةو خؤي
کةسة هةر هَيزةء هةر خولقاندوةء گةورةي
خؤي تايبةتي جَيگةي  کاتدا لة  شوَينء لة
ئاساني دةتوانَيت بة دةسةآلت وةرگرتووةء
کة بةآلم بخوَينَيتةوة. چؤنايةتي چييةتيء
کة گةورة، لةرزيني بةر کةوتة دةسةآلت
ئيدي وةبةرهَينا، ديكةي پَيشهاتي مَيژوو
بة هةستکردني کزء خوَيندنةوة بؤ تواناي
سيستم تا  دةبَيت. گــةورة زؤر مةترسي
تاريکيء لَيَليء لة  پتر بَيت  ديکتاتؤريتر
فةزاي لة ئةمإؤ ئةوةي دةترسَيت، بَيدةنگي
دةکَيشرَيت، بؤ نةخشي کوردستاندا سياسي
دةکَيشرَيتء گــةورة خانةي دوو ئــةوةي
دوژمنيت» ياخود «لةگةَلمدايت ياساي بة

رةفتارَيک قسةء نووسينء کردارء هةموو
ترسةية، ئةو هةَلقوآلوي دةخوَينرَيتةوة،
ترسةية. ئةو کپکردني تَيپةإاندنء ميکانيزمي
خراوةتة کوردستان لة  ميکانيزمَيک  ئةمإؤ
فاشستيانةية، ئةويش ئَيسقان کة تاسةر گةإ
شوناسي دةبَيت مرؤڤَيک هةموو ئةوةية
«دؤستة بکات ئاشکراي بکات، ئاشکرا خؤي
لةگةأل ئةوةي پرؤسةيةدا لةم دوژمن»... يان
دوژمنةکةيدايةء لةگةأل  نةبوو دةسةآلتدا
لةگةأل نةبوو ــدا  ــن دوژم لةگةأل ئـــةوةي
دةسةآلت تةنيا ئةوة راستيدا لة دةسةآلتداية.
دزَيوةي ترسناکء داواکاريية ئةم کة نيية
خانةيةکي هةموو  لة داواکاريية ئةم  هةية،
عةقَلي لة دةرَي، دَيتة کؤمةآليةتييةوة
مَيژووي لة  دةرَي، دَيتة ئَيمةوة کولتووري 
هةستء لة دةرَي، دَيتة سياسيمانةوة
کة دةرَي دَيتة  رؤشنبيرانةوة ئةو  نةستي
دةسةلمَيننء دواليزمة ئةم خؤيان ئاگايي بَي
ئةبةدييةي فؤإمة لةو پَيدةکةن، ئيشي
هةستء قاَلبةکاني کة دَيتةدةرَي دواليزمةوة
داإشتووة. منداَلييةوة لة ئَيمةي تَيفکريني
الي پةرچةکردارَيک ناشيرينترين بةآلم
دؤخي ئةو دواليزمة، ئةم بةرامبةر من
هةندَيک کة بَيدةنگييةية  خؤشاردنةوةء 
ئةورؤشنبيرانةيبة رؤشنبيراندةيگرنةبةر،
واقيعة ئةم لةسةر رستةيةک وةخت درَيژايي
ناَلَينء دةربارة ئاشکراي شتَيکي نانووسنء
بة لةفافء سةدان بة بَلَين شتَيکيش ئةگةر
مانا تا دةيپَيچن تةمتومان لة شَيوة چةندين
ئةوانةي جَي، نةگاتة باش راستةقينةکةي
بيرنةکردنةوةيةي بَيدةنگيء ئةم دةيانةوَيت
مــَيــژوو ــة ب هــةَلــوَيــســت وةک  ــان  خــؤي
گوتارةکاني بيرکردنةوةء کؤي بفرؤشنةوةء
دواليزمةکةوة، ناو لؤچي ناو بخزَيننة دي
دواليزمةکةية گةيشتني  من بإواي  بة ئةمة
خؤي. بَيإةوشتي بَيشةرميء باآلي پلةي بة
ناو بچَيتة  کة نيية ئةوة رؤشنبير ئيشي 
ئيشي بَيت، بَيدةنگ لَيي ياخود دواليزمةکةوة
هةموو بة ئةوةية پَيچةوانةوة بة رؤشنبير
کردنةوةي لةگةأل دابةشکردنةکةء بة دژ هَيز
ديکةدا شوناسي ديء ئةگةري بةردةوامي
ياخود دابةشکردنة ئةو  ناو  ناچنة کة بَيت
رؤشنبير ئيشي ناکةن. دابةشکردنة بةو ئيش
دوژمن»، ئةي دؤستء «ماآلوا بَلَيت: ئةوةية
دةبَيت دوژمــن دؤســتء چةمکي  چونکة
لة سياسةتدا دواتر لة بيرکردنةوةء سةرةتا
دابةشکردنة گةمةي ئةم ئةوةي بسإدرَيتةوة.
کة دةکات قةبووأل ئةوة واتة بکات، قةبووأل
شوناسَيکي نيية، خؤي ناوي کة بدةنَي ناوَيکي
سياسةت نيية. خؤي شوناسي کة بدةنَي
بةرچاوإووني دةگةإَيت، بؤ ساتةدا کة لةو
مَيژووييةکانء رةنگة کوشتني بةسةر تةنيا
بةَلکو بةسةر ئةگةرة مَيژووييةکاندا ناإوات،
وةک هةمووماندا کةرامةتي مرؤڤبوونء
دةمانخاتة زؤر بة چونکة دةإوات، مرؤڤ
نينء لةوَيدا نييةء ئَيمة ماَلي کة جَيگةيةکةوة
ئةنفالي لؤژيکة بوو ئةم هةر ئَيمة نيية. شوَيني
دروستکرد،هةرئةمخواستيبةرچاوإوونيية
هَيَلَيکي تا دةبزواند ناوةوة لة بةعسي بوو
بکَيشَيتء دوژمندا دؤستء نَيوان لة ئاشکرا
بکاتةوة. جيا لةيةکيان رووني بة دةيويست
گةإا ئــةوةدا بــةدواي سياسةتَيک هــةر 
هةبَيت، موتَلةقي دوژمني موتَلةقء دؤستي
دواييدَيت. ستةمدا تيرؤرء وَيرانکارييء لة
چةمکي لةسةر ديموکراسي سياسةتي
شوناسيرةهاءماهييةتيداخراوئيشناکات،
بواري ديء  رَيگةي ديء  ئةگةري هةميشة 
شتَيکي تا دةهَيَلَيتةوة بةرامبةرةکةي بؤ دي
بةَلکو دوژمن، نة بَيتء دؤست نة بَيت، ديکة
جياواز پنتَيکي هةية، کة بَيت ئةوة بَيت، خؤي
هةبَيت ئةوةي مافي بَيت، دي رةنگَيکي بَيت،
لَيي دوژمنةوة» «دؤستء روانگةي لة کةس
نةيخاتة کةس هةبَيت ئةوةي مافي نةإوانَيت،
زؤرکارييء داخــراوء دواليزمَيکي قاَلبي
رؤشنبيرء ســةدان ئةمإؤ سةپَينراوةوة.
قةبووَلکردووةء گةمةيةيان ئةم نووسةر
بَي دةکةن، لؤژيکةکةي بة ئيش بَيشةرمانة
پَيدةکةن ئيشي ئةوةي کة تَيبگةن لةوة ئةوةي
کؤنزةرڤاتيڤترين کؤنترينء هةرة لة يةکَيکة

ئَيمة. دونياي ناو عةقَلييةکاني ميکانيزمة
رابوردوو مانگةي سَي ئةم ئةوةي .٣
ئةو هَيناي. لةگةأل خؤيدا ئَيمةدا مَيژووي لة
دةنگة هةموو ئةو  فةرديء هاوارة  هةموو
سيستمة لةم پَيکإا کة بوو، کؤمةآليةتيية
کةسةو هةر ئةوةي توإةبوون. سياسيية
سيستمةدا ئةم  ناو لة  تراژيدي  چيرؤکَيکي 
دواي رؤژ  راستييةک بة ــووة ب هةية،
چيرؤکانة، ئةم بةآلم دةبَيت، گةورة  رؤژ
ناإازيية ئــةم بچوکانة، حيکايةتة ئــةم
هاوچةرخدا زماني لة وةک  «پارتيکوالرانة»
لة کة مانايان هةية کاتَيک ناودةنرَيت، تةنيا

ببنة دةرچنء تايبةتييةوة  داواي  سنووري
سيستمةکة تةواوي رووبــةإووي  رةخنةء
ئةم خاَلة ناودةنَيت سالڤؤ ژيژيک بکرَينةوة.
راستةقينة» «سياسةتي دةرکةوتني خاَلي
کة رانسَيرة ژاک زاراوةيةکي ئةمة «هةَلبةت
دواترلةبةشَيکيديکةي ژيژيکوةريدةگرَيت،
باسکردني دَيمة سةر بة درَيژيي باسةدا ئةم
تيايدا کة خاَلةي ئةو رانسَير». چةمکة الي ئةم
کؤي کة دةکةن لةوة روو تايبةتييةکان شتة
کؤمةآليةتييةکة چوارچَيوة بونيادنانةوةي
خواستي سنووري لة بةرنامةوةء بخةنة
بؤ بچوکء لؤکاَلةوة دةگوازنةوة ناوخؤييء
سيستمةکة چؤنَيتي باآلتردا لة ئاستي ئةوةي
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ئةو وةديهَيناني گرنگ کوردستانيشدا لة
فؤإمة لةم دوورکةوتنةوةية واتة بازةية،
ناکؤکيکوژةي ئةبستراکتء  تؤتاليتارييء 
داوا بتوانَيت سياسةتَيک بةرةو سياسةت،
سةر بخاتة لؤکاَلةکان پارتيکوالرء بچوکء
سيستمةکة ئيشکردني تةواوي کة زمانَيک
ناکؤکييةکان گةورةوةء پرسياري بةر بخاتة

ساتي ئةمة بکاتةوة. زةقتر بينراوترء
بةآلم سياسةتة. دةرکةوتني راستةقينةي
کوشتني دواليزمة ئةم دروستکردنةوةي
جةوهةريدا لة واتة ئةگةرةية، ئةو تةواوةتي
شوناسة هةموو ترساندني خنکاندنء
سةرهةَلبدةنء لــةوةي ديكة بچوکةکاني
پرؤسةي وادةکات دواليزمة ئةم قسة. بَينة
ئةنفالکراوةوة داواکاري ژنَيکي لة گواستنةوة
سياسي سيستمي کؤي لة رةخنة بــةرةو
ژنة گــوتــاري چونکة بــَيــت، نامومکين 
لةدايکبَيت، ــةوةي ل بــةر ئةنفالکراوةکة
بکات، تــةواو خؤي قسةکاني لــةوةي بةر 
گةشة خؤي سياسي  خةياَلي لةوةي  بةر
رووبــةإووي سياسيدا  کايةي لة  پَيدابَيت
شوناسَيکي دةبَيتةوةء قووأل نامؤبوونَيکي
سياسي ملمالنَييةکي تووشي دةدرَيتيء
ملمالنَيية لةو نيية تةعبير مةرج کة دةکرَيت،
مةبةستَيتي. گووتارةکة  خــودي  کة بَيت
لَيدةدرَيتء مؤرَيکي چةند پَيشوةخت واتة
سيفةتَيکي خانةيةکةوةء ناو دةخرَيتة
لةو جياوازة کة پَيدةبةخشرَيت سياسي
ئةم هةَلگرَيتي. خؤي کة سياسييةي سيفةتة
عةقألء کة نايةت ئةوة بؤ تةنيا دواليزمة
هةموو بةَلکو بدات، گةمارؤ بيرکردنةوة
دةدات، گةمارؤ کؤمةآليةتييةکان داواکاريية
جووتياران ژنان، گةنجان، قوتابيان، چيتر
لةوةي بةر چونکة بکةن، هيچ داواي ناتوانن
خانةيةکي دواليزمة ئةم قسة بَينة ئةوان
مانايةکي لَيداونء مؤرَيکي  ــاونء دان بؤ 
توإةبوونء بةسةر ئايدؤلؤژي  سياسيء

سةپاندووة. داواکارييةکانياندا
خاَلَيکيديکةئةمدواليزمةترسناکةي .٤
ئَيمةية سياسييةکاني ترسي سةپاندووة،
نوخبةي تةواوي داهاتوو. ء رابوردوو لة
دةترسَيت. لة رابوردووي خؤي ئَيمة سياسي
کة وادةردةکةوَيت پَيدةچَيتء کة جؤرَيک بة
لة ناشيريني پَيکإا ئَيمة رابوردووي سياسي
هةموو دةبَيت راستييةکة ئةمة چنرابَيت،
نوَي شتَيکي لة بير بتوانين تا پيابنَيين داني
سياسيدا نوخبةي نَيوان لة ئَيستا بکةينةوة.
شةإي بة دةتوانين کة هةية شــةإَيــک
وةک ناويبنَيين. رابــوردوو نهَينييةکاني
«الشةيةکي هةريةکةو دةَلَين، ئةَلمانةکان
نايةوَيت کة هةية» ژَيرزةمينةکةدا لة
لةم دَيت. بؤني الشةکة بةآلم دةربکةوَيت،
کة دةکةن، ئةوة هةإةشةي هةموو شةإةدا
بإواي بة بةآلم دةکةن، ئاشکرا رابوردوو 
کاتي پاَلبداتةوةء تةواو دةتوانَيت مرؤڤ من
نةکوژَيت، بةتاآلنةوة هةإةشة بةو خؤي
الشةيان سياسييةکان لة زؤر بةوةدا چونکة
جورئةتي کةس هةية، زةمينةکةدا  ژَير لة
هةإةشةکاني لةگةأل کؤتايي تا نيية  ئةوةي
نيية ئــةوةي  تواناي کةس ــإوات. ب خؤيدا
بگةَينَيتة رابــوردوو ئاشکراکردني شةإي
جورئةتي نيية دةرگا کةس کؤتايي خؤي، واتة
کة بکاتةوة، چةپَينراوة سياسيية ئةو لةسةر
باريويژداني سياسيئَيمةي قورسکردووةء
ئَيمة هةتا بگةإَيتةوة. دةرَيء بَيتة دةيةوَيت
ئاستة ئةو نةگةيشتووينةتة کؤمةَلگةش وةک
رابوردووي سةيري بةإووني ئازايةتي، لة
خؤمان بکةينء چةپَينراوي سياسي خؤمان
نيية لةوةدا بةآلم کَيشةکة بچوک بکةينةوة،
دةيةوَيت دةکاتء کَي  لة  هةإةشة کَي کة
ئازايةتيء مــةوداي بَيتء ئاشکرا چي 
بةَلکو چةندة، ئاشکراکردنةدا لةو غيرةتي
ئاسان ئةم رابوردووة لةوةداية کة کَيشةکة
ماناي رابوردوو چةپاندني بيرناچَيتةوة. لة
گةإانةوةي ماناي بةَلکو نيية، نةبووني
ديکة، بةشَيوةي سَيبةرةکانَيتي تارماييء
خؤمان ئَيستاى بتوانين ئةوةي بؤ لَيرةوة
ئةو دةبَيت بگونجَينين دونــيــادا لةگةأل
بچةپَينرَيتء زياتر هةرچي رابـــوردووة
دابخرَيتء دةرگاکاني توندتر هةرچي
دروستبکرَيت، بؤ بةربةستي زؤرتر هةرچي
نةگاتةوة دووبارة الشةکان ئةوةي بؤني بؤ
چةپاندني قؤناغي قؤناغة ئةم لَيرةوة سةرَي.
قؤناغي بيربردنةوةيةتي، قؤناغي رابوردووة،
تَيکدانء قؤناغي  ــوردوو، راب لة هةَلهاتنة
ئةوةي شَيواندنَيتي. شَيوة رووگؤإينء
باسي هةَلبژاردنيدا  لة کوردستاني ليستي 
لة بوو بةشَيک دةکرد، رابوردوو جواني لة
گؤإيني شَيوة تَيکدانء شَيواندنء پرؤسةي
زياتر چةپاندنء زياتر پَيناوي لة رابوردوو
ئاشکراء ميکانيزمَيکي واتة يادکردنيدا، لة
بوو نةگةييو کاألء رادةيةک تا سايکؤلؤژيء
مةوداي زياتري هةرچي گةورةکردني بؤ
لة السياسي» ــ المکبوت سياسي «چةپَينراوي

کؤمةَلگةي ئَيمةدا.

لة رَيگةي مرؤڤ

لة بيرکردنةوةوة

پرسياري رَيگةي

رَيگةي لة بةردةوامةوة،

هةموو رةتکردنةوةي

ناونانَيکي هةميشةييء

رَيگةي لة موتَلةقةوة،

بةگژداچوونةوةي

هةر هَيزَيکةوة، کة

بؤتةء لةيةک بيةوَيت

يةک جوغزء يةک

ديلمانبکات ماَلدا

پؤلَينة لة دةتوانَيت

مؤراَلة موتَلةقةکانء

داخراوةکان دةربچَيت،

رَيگةي لة نةوةک

خؤدزينةوةء بَيدةنگيء

مرؤڤ خؤشاردنةوةوة.

ئةو ناو دةکةوَيتة کاتَيک

قةسريء دابةشکردنة

کة تيرؤريستييةوة،

بيري کة بوو، بَيدةنگ

بؤ کة نةکردةوة،

دةربازبوون ئةگةرةکاني

گةمةکةء کة نةگةإا،

دابةشبوونةکةي

قةبووَلکرد. بَيدةنگ بة
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رةخنةية کة دةبينن ئةوديوة  تةنيا واتة
رةخنةية کة نابينن  ئةوديوة دةسةآلتء  لة
مؤراَلي ميکانيزمء سياسيء کايةي کؤي لة
رؤشنبيرانيش هةروةها کايةية. ئةم ناو
جؤرَيکي قسةکردنياندا بة لة تَييکةوتوون کة
نوقومبوونء سياسةتدا لــة ــدي ــراژي ت
کايةکةء سروشتي بؤ رةخنةييان ديدگايةکي
کوشندةية دةردة ئةم نةماوة. چاالکييةکاني
لة ببينيتء سياسةت تةنيا  فيکردا لة کة
سياسي ئينتيماي تؤوي بؤ تةنيا نووسيندا
دةردَيکةپَيشترلةهةموووتارةکاني بگةإَييت،
لةسةر قسةم درَيژيي بةوپةإي پَيشوومدا
دؤگماتيزمي حيزبيء کوَيريء بةآلم کردووة،
خانةکردني خانة فيکرء لة تَينةگةيشتن
سياسي مةزاجي  بةپَيي پؤلَينکردني دونياء 
چةندة کوشندةية، کؤنء وةها دةردَيکي
مردووة، هةستبکةين وا چةندة الوازبَيت،
سةر دةگةإَيتةوة نوَيوة دةمامکي بة دووبارة
بَيدينء نَيوان لة کؤن خانةية خانة ئةم شانؤ.
دةخراية گووتارَيک  هةموو دةکرا، دينداردا 
لة تَيإامانَيک  هةموو النةيةوة،  دوو ئةو ناو
کورتبإء سةتحيء لؤژيکة لةو دونيا لة دينء
سةريهةَلدةدا، زؤرکارييةوة دابةشکردنة
دواليزمَيکي بة بووة ــةإاوةء وةرگ ئةمإؤ
«گؤإانء نَيوان لة نوآ دووالنةيةکي ديکةء
ئؤپؤزسيؤن»داء ــةآلتء «دةس نةگؤإان»
کــراوةتــة ــةم دابــةشــکــردنــةش خـــودي ئ
ئةم فؤإمي سياسي موتَلةق. دابةشکردنَيکي
جةوهةريدا لة «دووالنةسازيية» دواليزمة
دابةشکردني لةسةر کة دينيية فؤإمَيکي
ــ موسَلمان بإوا. بَي ــ «بإوادار بؤ دونيا
دابةشکردنَيکي واتة دروستبووة، کافر»
لةم کة دووبارة کؤنء کوشندةية، کالسيکي
سةردةمء فؤإمي دةگةإَيتةوةء چرکةساتةدا
لةژَير وةردةگرَيتء قؤناغةکة سروشتي
هةموو مةيدان. دَيتةوة نوَيدا دةمامکَيکي
رؤژگاري لة دينيية، دواليزمة ئةم کة دةزانين
دابةشکردني بؤ گؤإا مارکسيزمدا هاتني
بؤرژوازييةتدا، پرؤليتارياء  نَيوان  لة دونيا
دةباية نووسينَيکء هةموو گوتارَيک هةموو
هةر بوواية، خانةيةدا دوو لةو يةکَيک لة
بَيت پرؤليتار رؤشني بة نةيتوانيباية اليةنَيک
بة نووسةرَيکيش هةر بوو، بؤرژوازي ئةوا
بةرةي بة سةر ئةوا نةبوواية مارکسي رووني
بچَيت لةبيرمان «نابَيت  بوو  ئيمپرياليست
ئايدؤلؤژييةکاني مةکينة بةإَيوةبةري کة
مارکسييةکاني ــةر  ه ــإؤدا، ــةم ل حيزب 
عةقَليية دواليزمة ئةو فؤإمي کة دوَينَين
هةموو فؤإمي بةسةر ئؤتؤماتيکي دَيرينة،
دةسةپَينن». هاوچةرخيشدا ناکؤکييةکي
کورديشدا ناسيوناليستي بزاوتي ناو لة
لة ئيشيدةکرد، فؤإمة ئةم هةر ديسانةوة
رووني کةسَيک بة هةر شةإي ناوخؤدا کاتي
کةسَيکيش هةر بوو، پارتي نةبوواية يةکَيتي
کار بوو، يةکَيتي نةبوواية پارتي رووني بة
نَيوان لة نةتوانن نووسةران ئةوةي گةيشتة
ئةوةي بکةن، هاتوچؤ هةولَيردا  سلَيمانيء

لة ئــةوةي پارتيء دابنيشتاية هةولَير لة 
ئةوةي بوو، يةکَيتي دابنيشتاية  سلَيماني
بآلوبکردايةتةوة چيرؤکَيکي ــان» «رام لة
ئةوةي پاألو  دةخراية پارتيبووني تؤمةتي
بنووسيباية وتارَيکي نوآ» «گةالوَيژي لة
تاسةر عةقَلييةتة ئةم لَيدةدرا. يةکَيتي مؤري
گــةإاوةتــةوةء ئةمإؤ نةخؤشة ئَيسقان
هَيدي هَيدي ئَيستا ئيشدةکات، بَيشةرمانة
ئايدؤلؤژييةکاني قؤميسةرة پؤليسء خةريکة

دَيرينةي ئةو رؤَلة تا دةکةونةوة کار، عةقأل
هَيزي تيرؤرء تواناي لة کة ببينن خؤيان
پَيويست ديکةي  هيچي  زياتر  شَيواندن 
ئةم بةداخةوة ناوَيت. بةهرةيةکي هيچ نييةء
کةسي ديکةشدا زؤر زؤر دواليزمة لةسةري
ئةوةية ترسناکتر هةمووشي لة ئيشدةکات،
رؤشنبيردا نووسةرء هةندَيک لةسةري
جؤرَيک لة جؤرةکان بة ئيشدةکات کة خؤيان
نوقمبوون، وةها  بةرةکاندا لة بةرةيةک  لة
بيرکردنةوةي بؤ ئةخالقييان مةودايةکي
ئةوة ناچَيت، ال نةماوةء عةقَليشيان بؤ ئازاد
بيرکردنةوة ناوي دةشَيت هةية شتَيک کة
سةرجةم لة خؤيداء لة بيرکردنةوةيةک بَيت،
بةبآ گرفتةکان، سةرجةم لة ديمةنةکانء
تؤپزي بة زؤرةمــلــَيء بة بکرَيت ــةوةي ئ
بسةپَينرَيت. بةسةردا حيزبييةکاني پَيوةرة
بةوةدا تةسکبيرانة  ئايدؤلؤژيستة ئةم  الي
تردايتء خانةکةي لة کةواتة نيت، ئةو لةگةأل
نَيوان لة بةرةيية دوو ئــةم دوژمنيت.
ببَيتة ئةوةي بري ئؤپؤزسيؤندا لة دةسةآلتء
نيگا جؤرة پإؤژة، دوو نَيوان دوو جياوازي
خةريکة هَيدي هَيدي کؤمةَلگة، پاشةإؤژي بؤ
لة موتَلةق ديني دابةشبوونَيکي دةبَيتةوة
شةيتانء سپي، رةشء خراپة، چاکةء نَيوان
فريشتة،بةهةشتء دؤزةخدا. ئةمدابةشکردنة
لةگةأل ئةوانة تةنيا نةوةک خةريکة موتَلةقة
ئةوبةري لةمبةرء بةإاستي کة دةبات خؤيدا
هةموو بةَلکو سياسييةکةن، هاوکَيشة
ترس بَياليةنيء بةناوي کة دةبات ئةوانةش
نةکرَيتء تةفسير هةَلة بة قسةکانيان لةوةي
بةرةو بيربکةنةوة، ــةوةي ل بَيجورئةتي
دابةشکردني هةمان دووبــارةکــردنــةوةي
لة من بردوون. غةيبانيانةي ستةمکارانةء
کةسدا دةيان لةگةأل قسةم ماوةي رابردوودا
کردووةلةشاعيرانءنووسةرانءوةرگَيإاني
لةرزييةوة، لــةوة  لةشيان  هةموو کــورد،
لةوة ئةوةي بَي بةرةيةکةوة، نةکةونة کة
ئةم خودي راکردنة، ئةم خودي تَيبگةن
تةسليمبوونة پلةي گةورةترين بَيدةنگيية
تَيبگةن لةوة ئةوةي بَي  دابةشکردنة، بةو
ترسنؤکيية، ئةو بيرنةکردنةوةية، ئةو کة
تةواوي ناو لمةوة گةياندني سةرخستنة ئةو
خؤي. موتَلةقي دةسةآلتي بة دواليزمةکةية
بَيدةنگيء رَيــگــةي لة ناتوانَيت  ــرؤڤ  م
بَياليةني نةکردنةوة قسة خؤشاردنةوةو
خؤيبپارَيزَيت، وةکهةندَيک زؤرکؤميدييانة
قسةکردنء رَيگةي لة بةَلکو تَييگةيشتوون،
ئةو بيرکردنةوةوة ــدنء  وروژان ديالؤگء
مرؤڤ پَيويستة کة دةپارَيزرَيت، مةوداية
قةبووَلکردني من بؤچووني بة بيپارَيزَيت.
بَيدةنگبوون زؤرکارييةء دابةشکردنة ئةو
بة ئةوانةي شتن، يةک هةردووکيان لَيي
قةبووَلةء دابةشکردنةيان ئةم ئينتيماوة ناوي
دةيسةلمَينن، بَياليةنييةوة ناوي بة ئةوانةي
لة بةشدارييانةوة رووي لة هةردووکيان
وةکو هاوکَيشةکةدا بةرهةمهَينانةوةي
زؤر بة دةکةن قةبووَلي ئةوانةي وان. يةک
بَياليةنيء بسةپَينرَيت، بةسةردا بَياليةنيان
گةمژةيشيان بيرنةکردنةوةء بَيدةنگيء

وان ئةوانة وةک تةرازوةوة، يةک خستووةتة
کةقةبووَليدةکةنبةزؤراليةنَيکيانبةسةردا
بيرکردنةوةوة لة رَيگةي مرؤڤ بسةپَينرَيت.
رَيگةي لة بةردةوامةوة، پرسياري رَيگةي لة
هةميشةييء ناونانَيکي هةموو رةتکردنةوةي
هةر بةگژداچوونةوةي رَيگةي لة موتَلةقةوة،
يةک بؤتةء لةيةک  بيةوَيت کة هَيزَيکةوة 
لة دةتوانَيت ديلمانبکات ماَلدا يةک جوغزء
داخراوةکان مؤراَلة موتَلةقةکانء پؤلَينة

خؤدزينةوةء رَيگةي لة  نةوةک دةربچَيت،
کاتَيک مرؤڤ خؤشاردنةوةوة. بَيدةنگيء
قةسريء دابةشکردنة ئةو ناو دةکةوَيتة
بيري کة بوو، بَيدةنگ  کة تيرؤريستييةوة 
دةربازبوون ئةگةرةکاني بؤ کة نةکردةوة،
بة دابةشبوونةکةي گةمةکةء کة نةگةإا،
مرؤڤ دةبينن وا ئةوانةي قةبووَلکرد. بَيدةنگ
بةداخةوة «کة موتَلةقةدا دابةشکردنة لةم
هةَلدةستن» پَيي  ــةردووال ه لة کةسانَيک
بَيت، بةرةيةکدا لة  دةبَيت  کةس هةموو
دةرةنجامة ئةو گةياندووةتة هاوکَيشةکةيان
کة کةسةية ئةو تةنيا بَياليةن پإوپووچةي کة
الَلة، ئةوةية کة بَياليةن ناکات، قسة بَيدةنگةء
واتة کة تَيناگات، نيية، کة دةرکي نابينَيت، کة
ئةوةي سياسييةدا ماشَينة ئةم لؤژيکي لة
شَيتةکانء تةنيا نيية، دواليزمةکةدا ناو لة
ئةم لؤژيکي لة ترسنؤکةکانن. الَلةکانء
سةريان کة  ئةوانةي جةهلةدا بةرداشي 
کة بيرناکةنةوة، کة لمةوة، ژَير بة دةکةن
ناو مَيژووييةکاني ساتةوةختة بةشداري
بکةري دةبنة  ئةمانة  ناکةن،  خؤيان  دونياي 
بيردةکةنةوةء کة ئةوانةي هةموو باشء
بةشدارن واقيعدا شيکردنةوةي لة دةپرسنء
مرؤڤ هَيندة ئةمان پَيي بة بة گوناهبار. دةبن
بيرکردنةوةء ئيدي بيريکردةوة، قسةيکردء
شوَينة ئةو بةَلکو  نيية، نرخيان  قسةي
دةکةيت... لَيوة قسةي کة دةخوَينرَيتةوة
عةقَلة ئةم چونکة وندةبن، خؤيان قسةکان
ناتوانَيت خانةء دوو کردووةتة دونياي پَيشتر
دابةشکردنة ئةم دةسةآلتي لؤژيکء لة
ئةو دةربچَيت، جيهان بؤ خؤي وةهمييةي
وَينةي کةسَيکي ئةو ئةم دابةشکردنةية، ديلي
يةکَيک لة کيونَير» «هَير وةک بةآلم کَيشاوة،
لة وَينةکة نايةوَيت برَيختدا، چيرؤکةکاني لة
کةسةکة هةوَلدةدات بةَلکو بچَيت، کةسةکة
ئةمإؤ کورد سياسييةکاني بچَيت. وَينةکة لة
وةک هةموويان کَيشاوةء وَينةيةکيان
لة ئَيمة هةوَلدةدةن برَيخت  کيونَيري هَير
خؤمان ئَيمة ئيدي بچين. ئةوان وَينةکةي
هَير ئةوةية گرنگ نيية، گرنگ ئةوة چين،
لة ئَيمة رووخساري بکات کارَيک کيونَير
دابةشکردنةي ئةم بچَيت. ئةو هَيَلکارييةکةي
لة ئةوانةي کة نَيوان لة ئَيمة ئةمإؤي دونياي
لة دةسووتَيننء ئةوانةي گؤڤاري لڤين دهؤک
دةسووتَينن، پيرباأل فةرهاد کتَيبةکاني کةالر
زؤرکارييةية دابةشکردنة ئةم درَيژکراوةي
دينييء تةسکي عةقَلي ناو لة ساَلة سةد کة
فؤإمي دةبَيتةوة، دووبارة ئَيمةدا سياسي
کالسيکيء زؤر  گرفتَيکي نوَيي هاوچةرخء 
دواليزمي دروستکردني گرفتي کة دَيرينة،

کورديدا. عةقَلي لة رةهاية
بخزَينَيتة هةموومان دةيةوَيت ئةوةي
خؤيةوة، زؤرکارييةکةي دابةشکردنة ناو
دابــةشــکــردنء ــاو ن بچينة هــةمــوومــان 
ناتوانَيت کةسَيکة ئةوةوة، خانةسازييةکةي
ئةوةية چارةسةري گةورة تَيبگات، کة لةوة
دابةشکردنة دينيية عةقَلييةتي خؤي لةم ئةو
بيرکردنةوةي سيستمي  ئةو بکاتةوة،  پاک
ئةم کــة تَيبگات ــةو ئ بــگــؤإَيــت، ــؤي  خ

دةکات، پيادةي موتَلةقةي ئةمإؤ دابةشکردنة
کؤنةية دابةشکردنة ئةو درَيژکردنةوةي
«پرؤليتارياء ئيماندار» «کافرء نَيوان لة کة
بؤرژوازي»«جةالليءمةاليي»«کوردستانيء
کة هةبوو، يةکَيتي»دا «پارتيء عَيراقي»
هةرةسيان يةک لــةدواي يةک هةموويان
دابةشکردنانة ئةم  کة تَيناگات لةوة  هَينا...
ئايدؤلؤژينء کةمخايةنء درؤزنء وةهميء
عةقَلي عةقَلي ئةودا هةيةء بةرهةمي لة تةنيا

ديكةي سيستمَيکي بؤ ئةوةية چارة ئةوةء
ناگات راستيية لةو بگةإَيت. بيرکردنةوة
دزَيوةکانة، دووالنة کؤپي هةمان ئةمة کة
ئةو کوإاني دةستي لةسةر سةرلةنوَي کة
لة دروستدةکرَيتةوةء دزَيــوةدا کولتوورة
هةموو ژيانء هةموو هةوَلدةدرَيت رَيگةيةوة
هيچ هيچ ناَلَينء کة «جگة لةوانةي کؤمةَلگة
ئةو ناو بخرَيتةوة بيرناکانةوة» هيچ نابيننء
لةوةداية عةقَلييةتة ئةم کَيشةي خانةية. دوو

جيهان گةر ئةندازةيةکة بة ناکامَلي کاَليء کة
ناتوانَيت نةکات دابةش  دووالنةية  ئةم بؤ
ئةم سادةکردنةوةيةي دونياکؤمةکي تَييبگات.
رةخنةيةک لة هةموو پَيدةکات خؤي گةورةي
بةآلم دا البدات، دوژمن» ناوي «بةرةي ژَير لة
عةقَلييةتة ئةم کة نيية لةوةدا مةترسييةکة
تَيکستةکاندا مرؤڤةکانء بةسةر شوناسَيک
بةَلکو نيية، خؤيان شوناسي کة دةسةپَينَيت
پَيکهاتي لةوةدايةکةئةوتَيزةجةوهةرييةيکة
سةرةکيديموکراسييةتةءناوي«هةَلبژاردني
ئازادة» هةَلبژاردني «تواناي  ياخود ئازاد»
لَيرةوة دةکوژَيت.  ئاستةکاندا هةموو  لة
لة جؤرَيک ئةم گةمةية بة ئةوانةي کة هةموو
دووبارة تَيزةکاني قةبووَلدةکةن، جؤرةکان
دروستکةرانء قسةي تووتيانة دةکةنةوة،
لة جگة نين هيچ  دةکةنةوة وةگةإخةراني 
ئةوانةي بکةراني راستةقينةي ئةم دووالنةية.
ئاسايية، گؤإاندان يان دةسةآلت بةرةي  لة
نَيوانياندا لة چةشنة  لةو دووالنةييةکي  کة
کة ترسناکة ئةوةية ئةوةي بةآلم دروستبَيت،
رةهاء هةمةاليةنء لؤژيکة سروشتَيکي ئةم
ببَيتةوة دواليزمة ئةم وةربگرَيت. سةرتاسةر
گووتارَيکء هةموو کة  ميتادواليزم بة
ئةم رؤشنايي لة وشةيةک  رستةيةکء
بکوژاني لَيرةوة بکرَيتةوة. تةفسير دواليزمةدا
ئةوانة بة تةنيا ساتةدا ئازادي لةم سةرةکي
پةالماري دةسةآلتةوة مينبةري لة کة نين
لة ئةوان بإواي بة کة دةدةن شتَيک هةموو
ئةوانةشن بةَلکو نيية»، دةسةآلتدا «رکَيفي
گــةورةکــردنء لة ــةن دةک بــةشــداري کة 
ئةم چةسپاندني سةپاندنء فراوانکردنء
نَيوان جياوازي ئةمإؤ ئةوانةي دواليزمةدا.
دواليزمَيکي بؤ دةگؤإن دةسةآلت گؤإانء
رةها، بؤ سةنگةر بةرةييةکي داخراو، بؤ دوو
دةستة دوو تيايدا کة سةرتاسةري گيرييةکي
دانيشتوون، ئةوانةن يةکدا لة بؤسةي دوژمن
سياسي ملمالنَيي لؤژيکي سةرةتاکاني لة
سةرةتاييةکاني هــةرة پرةنسيپة ــازادء ئ
تةنيا ئةمانة تَيناگةن، ئازاد بيرکردنةوةي
هيچ نةوَيرَيت ناترسَينن لةوةي کة رؤشنبير
دووخانةيةوة، نةبا بکةوَيتة ئةو بَلَيت شتَيک
خواستي کؤمةآليةتييةکانء بةَلکو داواکاريية
دةبَيت کة ــوژن، دةک سادةکانيش مرؤڤة
خواستةکانيان داواکارييةکانء ــارة دووب
بخنکَينننةبابکةونةوة ئةودووخانةيةوةءنةبا
لَيبدرَيتء تايبةتي مؤرَيکي داواکارييةکانيان
نةيانکردووة کة گوناهَيک بةهانةي بة
بةم تةسليمبوون کورتي  بة  بخنکَينرَيت.
رانةوةستان دژي، لة نةکردن ئيش دواليزمة،
لة دةبَيت هةَلةيةکة گةورةترين روويدا لة
لةسةر دةرگا ئةوة چونکة بيکةين، ئَيستادا
سياسي فيکريء چةپاندني نوَيي قؤناغَيکي
ئايا نيية ئةوة ئَيستا کَيشةکة دةکاتةوة.
پارتيء لةگةأل ياخود گؤإانداية لةگةأل مرؤڤ
کَيشةکة ئةوةية کَيشةکة بةَلکو يةکَيتيداية،
فةزاي سةرةکي پرسياري  ئةوةي  نةبَيتة
بةوةي: ببَيت ئَيمة کؤمةآليةتي سياسيء 
پارتيء لةگةأل يان گؤإاندايت لةگةأل «ئايا 
لةمجؤرة ئةوةي ماناي گؤإان يةکَيتيدايت؟»...
نَيوان نةخرَيتة فةرد  دةرچين،  دواليزمة
پَيشوةختةوة، ــاريء زؤرک هةَلبژاردنَيکي
نوَي سياسي ئةگةري لةدايکبووني  دةرگاي
ئايدؤلؤژي شوناسي بَيت، کراوة بةردةوام
اليةنخوازي ناعةقآلنيء ئينتيماي داخراوء
چةندء بَي رةهاء ئينتيماي بمرَيت. دؤگمائي
نةبَيت مةحکوم کةس بَيت، کؤتايي چوون
مؤرکردني وةک هةَليدةبژَيرَيت ئةمإؤ بةوةي
نةبَيتةوة، ئةستؤي لة مردن تا بَيت عةقدَيک
وةها سياسييةوة بةرةيةکي نةخرَيتة کةس
بينينء تواناي گومانء تواناي بکات کوَيري
خودي گؤإان بکوژَيت. تَيدا تواناي رةخنةي
هةموو تَيکشکاندني ماناي جةوهةردا لة
لة چونکة تؤتاليتارة، رةهاء دواليزمَيکي
تا دةتوانَيت دواليزمَيک، وةها دايکبوونةوةي
ئازادي بيرکردنةوةء ديکة، نادياري زةمانَيکي
بکوژَيتء بيرکردنةوة شةرةفي بيرکردنةوةء

بيشَيوَينَيت.
ئةوةية، رةهاية دابةشکردنة ئةم کَيشةي
لة ئازاد هةَلبژاردني ئةگةري وةخت پَيش کة
دةخاتة هةموومان دةستَينَيتةوة. هةموومان
پَيشتر خؤي ئةگةرةي دوو ئةو ــةردةم ب
دروستکردنةوةيئةمدواليزمة دياريکردووة.
کالسيکييةلةکؤمةَلَيکجومگةيسةرةکييةوة
بونيادنانةوةي دروستکردنةوةء بة خزمةت
دةکاتء کؤمةَلگة کؤنزةرڤاتيڤةکةي پَيکهاتة
نوَيبوونةوةي بة خزمةت نوَيبوونةوة بري لة
يةکةم: ــات. دةک کــوردي کؤنزةرڤاتيزمي
هةوَلدةدرَيت دواليزمةوة  ئةم  رَيگةي لة
«ناکؤکي» ئةنتاگؤنيستي  سروشتي  کة
دووةم: دابپؤشرَيت. بکوژرَيتء کؤمةَلگة
کؤمةَلگةدا لة درؤزن بةرچاوإوونييةکي

هةموو شتَيک  پةالماري دةسةآلتةوة مينبةري لة کة تةنيا ئةوانة نين بة ساتةدا لةم ئازادي سةرةکي بکوژاني  
لة گةورةکردنء دةکةن بةشداري کة ئةوانةشن بةَلکو نيية»، دةسةآلتدا «رکَيفي لة ئةوان بإواي بة کة دةدةن
دةگؤإن دةسةآلت گؤإانء نَيوان جياوازي ئةمإؤ ئةوانةي دواليزمةدا. ئةم چةسپاندني سةپاندنء فراوانکردنء

دةستة دوو تيايدا کة سةرتاسةري سةنگةر گيرييةکي بؤ بةرةييةکي رةها، دوو بؤ داخراو، دواليزمَيکي بؤ
ئازادء پرةنسيپة هةرة سياسي ملمالنَيي لؤژيکي سةرةتاکاني لة ئةوانةن يةکدا دانيشتوون، بؤسةي لة دوژمن
شتَيک هيچ نةوَيرَيت کة لةوةي ناترسَينن رؤشنبير تةنيا ئةمانة تَيناگةن، ئازاد بيرکردنةوةي سةرةتاييةکاني

دةکوژن، سادةکانيش خواستي مرؤڤة کؤمةآليةتييةکانء داواکاريية بةَلکو دووخانةيةوة، ئةو بکةوَيتة نةبا بَلَيت
نةبا داواکارييةکانيان دووخانةيةوةء ئةو بکةونةوة نةبا بخنکَينن خواستةکانيان دووبارة داواکارييةکانء دةبَيت کة

بخنکَينرَيت نةيانکردووة گوناهَيک کة بةهانةي لَيبدرَيتء بة تايبةتي مؤرَيکي
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الضائعة الحقيقة من أفضل الشائع الغلط
عةرةبيية ثةندَيكى سةرةوة ئةمةى
رَيى كة دةكات طةشتيارَيك لة باس كة
هةَلة بة دةبينَيت  ناوضةيةك  دةكةوَيتة 
دةخؤنء توَيكَلةكةى دةخــؤن، ثرتةقاأل
هةوَلدةدات زؤر فــإَيــدةدةن، ناوةكةى
هيض بةآلم دةربخات، بؤ راستييةكةيان
لة طةشتيارةكة كؤتاييدا لة نابَيت، سوودى
تا دةستهةَلدةطرَيت راستييةكة دةرخستنى
دوذمن سةيرنةكرَيت ناوضةكةدا ءةك لة
لَيى ــتــةوة  دةطــةإَي طةشتةكةى لة  كة 
فَيربوويت ضى  طةشتةدا لةم  دةثرسن
أن (عرفت دةَلــَيــت ــإة دَي ئــةم ئةويش 
الضائعة)، الحقيقة من أفظل الشائع الغلط
باشترة باو هةَلةيةكى كة فَيربووم واتا
كورديدا كؤمةَلطةى لة  ون، لةإاستييةكى
ءنكراونء كة جوانانةى بةها ئةو زؤرن
ئةم قسةى دةدرَيــت، ءنكردنيان هةوَلى 
لةو دياردةية يةك لةسةر نووسينةم
(هةَلةيةكى دةبَيتة خةريكة  كة دياردانةى
ياساء ثَيشَيلكاريى دياردةى ئةويش باو)
طشتييةكان، رَينمايية لة بةدةر كاركردنة
هةندَيك كة رادةيةى ئةو طةيشتووةتة كار
باس دةستكةوتَيك ءةك اليةن طروثء
ماوةى لة توانيويانة كة دةكــةن لــةوة
كاربكةنء ياساوة  لةسةرو  ــردوودا  راب
ئةماني دةسةآلتي سنوورى ياسايةك هيض
كة لةبةرئةوةشة هةر ديارينةكراوة، ثآ
ئةطةر دةدةن سادة كةسانى  بة بةَلَين
دةستطيركرايت ئةنجامداء تاوانَيكيشت

بةرت بَلَيين  فآلن كةس بة دةتوانين ئَيمة
ئَيمةو اليةنطري ببَيتة مةرجَيك بة بدات،
وةك بكةن، ئَيمة بةرذةوةندى بؤ كار
داواى ليست فآلن لةوةدةكةن تانةش باس
خؤى ءةك ياساكان دةقى ئةوةدةكةن
خؤشياندا... بةسةر تةنانةت جَيبةجَيبكرَيت
دةبينمةوة لةوةدا رووداوةكة ترسناكيى
بخوَلقَينَيت دؤخَيك بيةوَيت دةستةيةك كة
يةكسانى ثةيامى هةَلطرتنى تَييدا كة
رَينماييةكان، ياساو لةبةردةم هةمووان
حةقَيك خاوةن  هةموو بة حةق ثَيدانى 
مةنسوبيةت) (مةحسوبيةتء  طوَيدانة  بآ
لةسةرىء بكرَيين لؤمة عةيبةو ببَيتة
رَينماييةكانةوة ياساو لةسةرو كاركردن
بةهَيز سيفةتَيكى خواستراوو خاَلَيكى ببَيتة
دياريكراو. اليةنَيكى يان حيزبَيك سيظى لة
دوذمن ءةك بيانةوَيت كة دةستةيةك
ثاساويشمان سةد بكةين، يةكترى سةيرى
دوذمنايةتيكردني بؤ  دةخةنةبةردةست
لةنَيوان نانةوة دووبــةرةكــى يةكترى،
لة بةر بؤية جياوازةكان، ليستة اليةنطرانى
جديى بة دةبَيت ديكة، هةَلبذاردنَيكى هةر
ترسناكة هةَلة ئةم بكرَيت  ئةوة بؤ كار
نةبَيتة ياساوة)،  لةسةروو (كاركردن 
دةرخستنى بة  ئةويش باو هةَلةيةكى 
بةَلَينانةو ــؤرة ج ئــةو تــاوانــي رووى 
هةروةها قَيزةونى ئةم كردةوةية لةإووى
دةرخستنى دينيشةوةء كؤمةآليةتىء
سةرجةم بةسةر خراثةكانى ئاكامة
(مابنية فيكرى بآلوكردنةوةى كؤمةَلطةدا،

ثَيمواية من باطل) فهوة الباطل على
زةمينى ئاسمانىء ياسايةكى هيض كة
تاوان هةَلةء روودانــى لة  رآ ناتوانَيت
بةآلم تةواوى، بة بكات بنةبإى بطرَيتء
بةثَيى تاوانباران هةَلةكارانء سزادانى بة
هةَلةء ئةو  تةشةنةكردنى لة رآ  ياسا
تةسكدا سنوورَيكى لة  دةطيرَيت  تاوانانة
ئةركة بةم ياسا ئةطةر ئةى دةيهَيَلتةوة،
ئةركى ئةوة  هةَلنةستا؟ خؤى طرنطةى 
ئةوةية ئؤثؤزسيؤنة هَيزى ثةرلةمانتارانى
طشتيىء راى بؤ ناياساييانة ئةو كة
ئةطةر خؤ دةربخةن. خةَلك كؤمةآلنى
هةَلطرانى رادةيـــةى ئــةو كاربطاتة نا 
راستييةكان ياساء سةروةريى دروشمى
ءةك ئةوا مامةَلةبكرَين،  دوذمــن  ءةك
كةسان كؤَلدةدةن لة طةشتيارةكة زؤرَيك
سةرئةنجام راستييةكانء دةرخستنى لة
كاريطةريي ــر ذَي دةكــةونــة ئةوانيش
كؤتاييدا لة كؤمةَلطةوةو باوةكانى هةَلة
(راستييةكة) ثرتةقاَلةكة دةخؤنء توَيكَلةكة
بةو تةنيا رؤذطارةوة،  زبَلدانى هةَلدةدةنة 
خؤيدا كؤمةَلطةكةى لةناو كة ثاساوةى
رؤذةى هةر سةيرنةكرَيتء دوذمن ءةك
خائين، (طَيرةشَيوَين، نةشياوى سيفةتَيكى

شوَينيان. نةخةنة بَيدين،...) كافر،
 لةكؤتاييدا...بةو ثةإىبإواىخؤمةوة 
لة هةميشةو نابَيت، ءن هةرطيز راستى كة
باشترة راستطؤيي راستىء كاتَيكدا هةموو
ءةك ئةطةر بةآلم باو، هةَلةى سةد لة
كةسانَيك لَيوةكردووة باسيان ثَيشينان

(هةَلةى هــةَلــبــذاردنــدا لةكاتى هةبن 
راستييةكى لة الباشتربووبَيت باويان
كؤمةَلطةدا لة ــةوةى ئ خاترى بة ءن)
ــن دوذم وةك بــذيــن، ئــاســودةيــي بــة 
حةقيان شتَيك دةبَيت ئةوة سةيرنةكرَين
ئةنجامى دةركةوتنى دواى بدةينآء
سةركةوتنة ئةو هةَلبذاردنةكانء كؤتايى
بةدةستيهَيناوة، طؤإان فيكرى طةورةيةى
نابَيت ءةككةسَيكىبآ ئيرادةمامةَلة لةطةأل
وةك يا بكةين، ليستَيكدا هيض اليةنطرى
قةَلةميان لة دياريكراو حيزبَيكى بؤ ثاشكؤ
ديكة جارَيكى بةثَيضةوانةوة بدةين،
جياواز بيروإاى ديموكراسيء دةركةوتنى
ضينءتوَيذَيك سةرجةم بةرذةوةنديى بؤ
نَيوانمان، هاوبةشى دةسكةوتي بكةينة
جياوازى بةو كة تَيبطةين راستيية لةو
توانيمان نَيوانمان ئيرادةى تواناى فيكرو
بارودؤخة طؤإينى هةوَلي بكةينء طؤإان
ئومَيدى دؤخةى ئةو بدةين، ناياساييةكان
ئةستةم، ئومَيدَيكى بة لَيكردبوون طؤإانى
بةيةكةوةذيان بيرؤكةى بة هةوَلبدرَيت
نانةوةبطرَيت، دووبةرةكي بيرؤكةى جَيى
هيض بة رَينةدةين هةمووشمانة ئةركى
ببنةوة ياسا  ثَيشَيلكاريى شَيوةيةك هةَلةى
ئةوةية طرنطتر لةويش باو)، (هةَلةى بة
راستى بةتايبةت راستييةك، هيض رَينةدةين
بنيادبكرَيت ثوضةأل ئةوةى لةسةر ئةوةى
بة بكرَيت خةَلك لةبةرضاو ثوضةَلة،

ءن). (راستيةكى
زانكؤى سلَيمانى مامؤستا لة

ءنبوو راستيةكى لة باشترة باو هةلَةيةكي
ئةحمةد* مستةفا سةرطوأل

رةوف شَيخ هاوار

، ك نيية ا يند ز )
بــووة ثؤليس كــة 
فرؤشتني لةسةر
دةمــانــضــةكــةي
شةش ــكء ــَي ســاَل
بةندكراوة، مانط
مانطء ضوار دواتر
بؤ ديكةيان نيوي
، ة و تة ة و و د َيكر نو

ــةواو ت حوكمةكةي مانطة  (١١)
ناكرَيت). ئازاد بةآلم كردووة،

لة دَيإَيكة سةرةوة ضةند  ئةمةي
يةكةمي ثةرةطرافى كؤتايي بةشي
(٢٠)ي الثـــةإة لــة كــة بابةتَيك
رَيــطــادا طــؤظــاري (١٦)ي  ذمــارة

بآلوبووةتةوة.
بةرضاو ئةمةم كة  راستييةكةي
بؤ خةياَلم راست  راستةو  كةوت
لةم دوورة زؤر كة ضوو، بابةتَيك
تةندروستيي، بابةتَيكي باسةوة،
ئةوانةي رَيذةي  بةإؤذ رؤذ  بؤضي
زؤر دةبَيت لة تووشيان دأل جةَلتةي

بوونداية؟!
يةكَيك لةوةي دَلنياين زؤر بةَلَى
بابةتء ئةمجؤرة هؤكارةكان، لة
طؤظارةكان رؤذنامةو كة باسانةية
ويذدانَيكي ضي ــن!!!  ــن ــوروذَي دةي
باسانةي ئةم بابةتي لة هةية زيندوو
خةفةت كؤَلَى بةرضاوبكةوَيتء

نةخوات.
ــةض ل ــة ــم ــَي ئ ـــة ـــوداي ئـــاي خ
ســةمــةرةدا ســةيــرو هةرَيمَيكي
ض لَيرة ذيان دةطوزةرَينين، ذيان

سةرووبةرةية. بآ مةهزةلةيةكي
مةحكةمةو حاكمء ــنــدانء زي
لة هــةمــوو ــةر ه يــاســا، ثؤليسء 
ضةسثاندني بةديهَينانء ثَيناوي
بة تةنيا كةضي هةن، دادثةروةريدا
طواستنةوةي ئاراستةي سةيركردنت
هةمان دةستثَيكي مانشَيتء بؤ
ض ناعةدالةتييةك دةزاني لَيرة الثةإة،

دةطوزةرآ.
تاوانبارة؟ ثؤليسة ئةم ئايا

بةَلَى. ـ
بؤضي؟ ـ

ــةكــي ــضــةي ــان دةم ــة  ــك ضــون ـ 
فرؤشتووة.

ئــةم ثــؤلــيــس ــي ــاك ــة ك ــت راس
دةبآ بؤ بةآلم ــردووة، ك تاوانةي
عادةت خةَلك  لة عيبرةتء ئةم  لة
ثيشة، كــارو لة خيانةتكردنة بآ،
بةآلم طشتى، موَلكى بؤ دةستبردنة
خيانةتكار تاوانكارو تةنيا ئــةو
لة خيانةتة هةموو  ئــةو  بؤ نية،
سوَيندانةى ئةو طةورةكانء ثيشة
بؤ نةبوون، ثابةند ثَيوةى خورانء
زةبةالحة دةستبردنة هةموو ئةو
لَيثرسينةوةو بؤ طشتيى،  موَلكى بؤ
دروست يان نيية. كردن زيندانيى
لة يــاســا ـــى حــوكــمــإانــىء رةوش
دواى ياسا وةها بووة كة كوردستان
تاوانبارة تةنيا بووةو جاَلجاَلؤكة

طرتووة. بضووكةكانى

ئةطةر سزاي
دةمانضةيةك
بَيت! ئةوةندة

مانطي (٢٥)ي (٢٣)ء رؤذي لــة
كوردستان لةهةرَيمي  رابــــردوودا 
دياريكردني ثةرلةماني بؤ هةَلبذاردن كرا
هةرَيم، سةرؤكي  كوردستانء داهاتووي 
سكاآلي طلةييء ضةندين هةَلبذاردنة ئةو
ئةو ــةوةي ــؤئ ب هَينا، خؤيدا ـــةدواي ب
ثَيويستةهةموو سكاآليانةدووبارةنةبنةوة
ضاككردني لةسةر جةختبكةنةوة ليستةكان

رووياندا. كة كةموكووإييانةي ئةو
جومطانةي لــةو هةندَيك  ــرةدا ــَي ل
من ــةراي ب كة دياريدةكةم ثرؤسةكة
ضاكسازييان ــيء ــاري وردةك ثَيويستة

وةك: تيادابكرَيت، لةوانةش
يةكالكةرةوة ــةواوء ت هةوَلي  -١
دةنطدةراندا، ناوي زانياري لة بدرَيت
لةثَيش دياريبكرَيت تؤمارة ئةو بةوردي
جؤرَيك بةهيض هــةَلــبــذاردنء رؤذي 
ناو ئيزافةكردني زةردء بةفؤإمي رَيطة
بةإاستي هةَلبذاردندا، رؤذي لة نةدرَيت
هَيشتنةوةيئةوئيزافةكردنةدةروازةيةكي
بةنيازي ليستانةي ئةو بؤئةوةي باشة
خؤيان تةزويري رَيطةيةوة لةو تةزويرن
بكةنة ئةمة ليستةكان دةبَيت بكةن،
كؤمسيؤنةوة، بةسةر سةرةكي مةرجَيكي
بة ثرؤسةكة كؤمسيؤنة كارى ضونكة
قبوَلنةكةن ئةو لَيي باشي بةإَيوةبةرَيتء
تةنانةتبةئيزافةكردني دةروازةيةبكاتةوة،

دةنطيش. يةك
ناوةكان هةموو كؤمسيؤنة كاري
دةنــطــدان رؤذي ــةك ن ئــامــادةبــكــات،
بؤئةوةي ناو،  ئيزافةكردني بة دةستبكات 
دةتوانرَيت دووبــارةنــةبــَيــتــةوة ــةوة  ئ
بطيرَيتةبةر، ضارةسةر شَيوة ضةندين

كاتي لة كؤمسيؤن ئةنداماني نموونة بؤ
دةتوانن دةنطدةراندا ناوي تازةكردنةوةي
ئالييةتَيكي يان بكةن،  ماَلةكان  سةرداني

بطرنةبةر. ديكة
يةكالكةرةوة ــةواوء ت هةوَلي  -٢
ناوخؤ هَيزةكاني  ناوي بؤئةوةي بدرَيت 
دةنطدةران طشتيي تؤماري ليستي لة
ناوَيك ضةند هَيشتنةوةي دةرةوة، بهَينرَيتة
دووبارة خؤشكردنة بؤ تةزويرء دةروازة
قــةوارةء نابَيت ئةمجارة دةنطدانةوة،
بَلَيت لة كؤمسيؤن قبوَلي بكةن ليستةكان
ناوخؤ هَيزةكاني لة كةس هةزار (٢٦)
بةَلكو نيية، تايبةتدا دةنطداني لة ناويان
كة كؤمسيؤن لة جةختبةكةنةوة دةبَيت

لةيادنةكةن. ناويش يةك تةنيا
يةكالكةرةوة ــةواوء ت هةوَلي  -٣
مةرةكةبي تاقيكردنةوةي  بؤ  بدرَيت
هةَلبذاردن لةثَيش ثةنجةمؤركردن
ليستةكان، قةوارةء ضاوي لةبةر ئةويش
كة لةوةي دَلنيابن هةمووان بةجؤرَيك
ئةسَلييةء مةرةكةبَيكي  مةرةكةبةكة 
زؤر هةروةها نةكراوة، تيادا طةندةَليي
دةنطداندا رؤذي لة ضاودَيرةكان  زةرورة
تا مةرةكةبةكة، بؤ بكةن تاقيكردنةوة
لَيدةبَيتةوة بةئاساني ئايا دةركةوَيت بؤيان

يان نا.
بةشداربووةكان ليستة قةوارةء -٤
بدةن يــةكــالكــةرةوة ـــةواوء ت هــةوَلــي 
ئةنداماني بؤيان روونبَيتةوة كة بؤئةوةي
ذَيربةذَير يــان بَياليةنن، كؤمسيؤن
كاري هةيةء ليستَيك  لةطةأل ثةيوةندييان
دَلنيانةبوون ليستةكان ئةطةر بؤدةكةن،
ثرؤسةي نةكةن لة بةشداريي ئةوا با لةوة،

مونحازةكان ئةندامة تا هةَلبذاردنةكةدا
لةهةرَلبذاردني(٧/٢٥) بؤنموونة الدةدرَين،
بة سةر وَيستطة بةإَيوبةري ضةندين
ليستةكان بؤية بوون، دةسةآلتدار حيزبي
ضؤنَيتي بؤ بكةن بةدواداضوون دةبَيت
بةدواداضوون بةإَيوةبةرانة، ئةو داناني
سةر ضةنديان  بزانن  بؤئةوةي  بكةن 
رَيذةكة ئةطةر فيسارن، فآلنء بةحيزبي 
هةَلبذاردنةكة بايكؤتي ئةوا بوو، زؤر

بكةن.
دابنرَيت ئالييةتَيك زةرورة زؤر -٥
وَيستطةكة بةإَيوةبةري بزانرَيت بؤئةوةي
ليستةي لةو دةدات سةح  ئةمانةتةوة بة
دةيانةوَيت، نةخوَيندةوارةكان كةسة كة
هةمووان بؤ دةبَيت هةية ئالييةتَيك ئةطةر
ــةك ــذةي رَي ضونكة ــتــةوة، روونــبــكــرَي
لة وآلتةكةمانداء لة هةية نةخوَيندةوار
سةحيان وَيستطةش بةإَيوةبةري كاتَيكدا
نيية. هيض ضاودَيرَيكي بةسةرةوة لَيدةدا بؤ
دواي نةخوَيندةوارةكة كةسة دةكرَيت
فؤإمةكةي لة سةح بةإَيوةبةرةكة ئةوةي
بَلَيت كة ئايا بَياليةن نوَينةرَيكي بة دةدات
يان نا، يان هةَلبذاردووة بؤ ليستةي ئةو

دابنرَيت. باشتر ئالييةتَيكي
هــةمــوو ــة ل زةرورة  زؤر   -٦
نوَينةري بةردةواميي بة وَيستطةيةكدا
هةبنء بَياليةن ضاودَيراني قةوارةكانء
كؤتايي فؤإمي لةسةر ئيمزا كؤتاييشدا لة

بكةن. سندوقةكة دةنطةكاني
هةَلبذاردني لة ضاودَيرَيك وةك -٧
دةكرد تَيبينيم ئةوةي بةشداربووم، (٧/٢٥)
كؤمسيؤن كارمةندةي ئةو كة ئةوةبوو
هاوآلتيان، بة دةدا دةنطداني فؤإمي كة

ئةو نةدةكردء هاوآلتييةكةي ئيرشادي
دةنط ئازادييت تؤ كة نةدةدا، ثآ ثةيامةي
ئةو زةرورة  زؤر دةدةيت، ليستَيك ض  بة
بوترَيت دةنطدةران يةكةيةكةي بة ثةيامة

دةنطداندا. فؤإمي ثَيداني لةكاتي

شتَيك بة هةَلواسيني رَيطةنةدرَيت -٨
بؤنموونة هةبَيت،  بانطةشةي شَيوةي  كة
وَيستطة لةهةندَيك (٧/٢٥) لةهةَلبذاردني
ثةتي كوردستاني ليستي نوَينةرةكاني
كة سةوز، بة زةردء طؤإي بوو باجةكانيان
كؤميسؤن ديارة ئةوةي لة بنةإةتدا خؤي

رةنطي ضؤنة.
كؤمسيؤن سةرثةرشتياراني -٩
ئةو بؤ وةربطرن ئيجرائات بنكةكاندا لة
هةر نموونة بؤ روودةدةن، كة الدانانةي
دواي سةوزدا ثةتي زةردء هةَلواسيني لة
ئاطاداركرد، بةآلم كؤمسيؤنم ئةوةي تيمي

نةبوو. هةَلوَيستَيكيان هيض
ئةوة ليستةكان دةبَيت بةإاستي -١٠
كة كؤمسيؤنةوة، بةسةر مــةرج بكةنة 
رؤذي لة زيادنةكات دةنطدان كاتذمَيري
بؤ ثَيويستةكان ئيجرائاتة دةنطدانداء
كؤمسيؤن نموونة بؤ بطيرَيتةبةر، ئةوة
لة بكات بةرفراوان بانطةوازي دةتوانَيت
هاوآلتيان هةموو بؤ هةَلبذاردنء ثَيش
كة لةوةي جةختبكاتةوة روونبكاتةوةء
جؤرَيك بةهيض دياريكراوةء دةنطدان كاتي
درَيذناكرَيتةوة،ئةوةيدرةنطبكةوَيتمافي
لةبةرئةوةي ئةويش دةفةوتَيت. دةنطداني

تةزويرضي. هَيزي لة رَيبطيرَيت

Hadi.ameen@yahoo.com

داهاتوو هةلَبذاردنةكاني بؤ ثَيشنياز
تةزويرضي هَيزي لة رَيطري

ئةمين هادى
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birura. rozhnama@gmail.com بؤضــــــــوون

لةسةر گــؤإانــيــش ليستي ـــةوةي  ئ
جوانکردني ئَيستاء واقيعي دةرخستني
بةبَي ــةآلم ب ـــرد، دةک ئيشيان ــوو ــات داه
بة دةرهةق روون هةَلوَيستَيکي وةرگرتني
رووني ئامادةگييةکي شَيوة هةمان رابوردوو،
ــوردوو، راب لةبيربردنةوةي بؤ دةرخست
هةَلنةيانةوةي بؤ فةرامؤشکردني، بؤ
رَيکةوتنَيکي گشتي بة واتة الپةإةکاني.
بؤ هةية، رابــوردوو  لةبيرکردني  بؤ نهَيني
بة دةرنةخستني بؤ لةگةَليدا، سةرةتاتکَي
بةکارهَيناني بؤ لةبيربردنةوةي، بؤ رووني،
ئاشکرا هةرگيز کة فشار  کارتَيکي وةک
هَيزء کرا ئاشکرا هَيندةي «چونکة ناکرَيت
من بؤچووني بة دةبَيتةوة». بةتاأل سيحري
لةبيري کة ناکرَيت دروست بةوة مَيژوو
تةنيا کاتَيک دةگؤإَيت ببةينةوة، بةَلکو مَيژوو
دةبَيت رابوردوو بَيت، يادمان لة هةميشة کة
لةوة فشاربَيت، دةبَيت بکةوَيت کارتَيکي لةوة
بةو ببَيت دةبَيت بَيت، تؤَلة گؤإةپاني بکةوَيت
کة تَيبگةين شتانة لةو رَيگةيةوة لة جَيگةيةي
ئاستَيکي لة تةنيا رةنگة دووبارةببنةوة. نابَيت
گوناهةکاني لة تؤَلة بتوانين بچوکدا رةمزيء
ئاستي واقيعدا لة بةآلم بکةينةوة، رابوردوو
ئةم دووبارةببنةوة. نةهَيَلين دةتوانين
کة رابوردوو، چةپاندني ترسناکةي پرؤسة
دووبارةکردنةوةي بةرةو  دةژين  تيا ئَيستا
لةيادکردني. نةوةک دةبات،  رابوردوومان
بَيت ترسناک ناشيرينء چةندة رابــوردوو
زووش يان درةنگ دةرَي، بَيتةوة دةبَيت
يان زيندووبن بکةرةکاني دةرَي، دَيتةوة هةر
يةک شَيوةشدا لة دةرَي، هةر دَيتةوة مردوو
بة جؤراوجؤرء بةشَيوةي  دةرَي،  نايةتة
شانؤ، سةر دةگةإَيتةوة جؤراوجؤر فؤإمي
هةر بووة دةمامکةکانيشةوة ژَير لة گةر
لةبةر خؤيء پَيناوي لة تةنيا دةرَي، دَيتةوة
ء لةپَيناوي داهاتوو بةَلکو نايةتة دةرَي، خؤي

دةرَي. دَيتة دي نةوةکاني لةبةر
رابوردوو، بة دةرهةق ترسناکة فؤبيا ئةم
بةداهاتوو. دةرهةق ديكة فؤبيايةکي هاوشاني
دوامان ترسء کة چرکةساتَيکدا دةژين ئَيمة لة
تاريکيء پَيشيشمان چةپاندنة، لةيادکردنء
گووتم وةک تاريکيية ئةم  لَيَليية،  ناديارييء
رانةهاتووة. چاومان پَيي نوَيية کة تاريکييةکي
هَيزء ماناء ئةندازةيةک تا گؤإان زاراوةي
کةس دةستکاريکرد ... ستراتيژي داشةکاني
هَيزء خؤيء سبةينَي نازانَيت دروستي بة
هةموو هةنگاوَيکي دةبن، لة کويادا بإواکاني
زؤربةي بؤية تاريکي.  ناو بؤ هةنگاوة  نوَي
ترسيان چةندة ئَيمة سياسييةکاني هَيزگةلة
لة ترسيان ئةوةندةش هةية، رابــوردوو لة 
دةمَينَيتةوة ئةوةي  لَيرةدا هةية.  داهاتوو
ئابلؤقةداني گةمارؤدانء ديلکردنء ئَيستاية.
لة وا ئةوةي هةوَلداني ئَيستادا، لة شتةکانة
لَيرةدا بچةقَيت، ئَيستادا لة بکةيت، مَيژوو
خؤيدا دةوري بة  پنتَيکدا لة  بوةستَيت،
دوورو قؤناغَيکي ــارة دووب بسوإَيتةوة،
هةر تيايدا کة دروستبکةين، بؤشايي درَيژي
خؤيدا دةوري  بة قايم  شورايةکي  هَيزةء 
دؤإاني سةرکةوتنء هَيزةء هةر بکَيشَيت،
ئةمة بوةستَيت. رابگرَيتء جَيگةيةکدا لة خؤي
دواليزمة بة ئيشکردنةوة تيايدا کة ساتةية ئةو
بةوةدا کارابن. دةتوانن کؤنةکان رةهــاء
سنووري لة تةنيا  يارييةکانء ستراتيژةکان
رابوردوو لة هةموو گيريانخواردووة، ئَيستادا
خؤپاراستنةوة بة پاَلنان دةترسن، داهاتوو ء
خودء لة بةرگريکردن سنوورةکاني، دوا تا
ميکانيزمَيکي تاکة قايمکردني جياکردنةوةيء
بةر. بيگرنة هَيزةکان کة بةردةستة ئاسانء
بة دةنَيت هَيزةکانةوة زؤربةي بة پاأل ئةمة
توندکردنةوةي لةإَيگةي قايمء شــوراي
زياتر زياترء  خزاني تايبةتيء گوتاري 
ئةم بکةن. خؤيان لة  بةرگري  نــاوةوة بؤ 
هَيزةکان دةردةکةوَيت، الي هةموو ميکانيزمة
يةکَيتي الي زياتر هةمووان لة لةمإؤدا بةآلم
ئةو ــي وةآلم کة زةقبؤتةوة، نيشتيماني
دةداتةوة بةوة هةَلبژاردن دةرةنجامانةي
پيادة ــدإةو ــون ت دؤگماييء  گوتارَيکي
سةر بخاتة شةإانگَيز کةساني پتر بکات،
ميانةإةو خةَلکاني  راگةياندنء دةزگاکاني 
خةياَلي پــرؤژةي دووربخاتةوة، خؤي لة 
دابإَيژَيت، يةکَيتي دروستکردنةوةى بؤ
سزا سيستمي پتر ناوخؤي، بخزَيتةوة پتر
شوراي ماوة کة ئةوةي  پتر بةکاربهَينَيت، 
دينةمؤي ئةم دؤخة دروستبکات. خودي بؤ
دواليزمة ئةو بةرهةمهَينانةوةي سةرةکي
«ياريت دواليزمي کوشندةيةية، کالسيکيية
دوژمنيت» ياخود «لةگةَلمدايت نةيار» ياخود
من «مةبةستت بَياليةن» يان «اليةنداري
دةنووسيت من «الي دي» ئةواني يان بوو

لةوبةر». يان «لةمبةريت دوژمن» الي يان
ناتوانَيت شوراکانةوة پشت بخزَيتة ئةوةي
ئةمجؤرة بيرنةکاتةوة... عةقَلييةتة بةم
عةقَلي گةورةکاني کؤَلةکة دابةشکردنانة
ئَيمةيان سياسي تاريکستاني ئايدؤلؤژيء
ئةم رستانة وادةکاتئةوانةي دروستکردووة.
هةَلدةسوإَينن، حيزب ئايدؤلؤژي مةکينةي
نةخوَيننةوة ئةوة چي، دةَلَييت تؤ تَينةگةن
ئةوة هةية، نةبينن کة دةنووسرَيت، ئةوة کة
وإَينة دواي تةنيا گوتراوةء کة نةکةن راڤة
لَيرةوةية بکةون. خؤيان ئايدؤلؤژييةکاني
دابگرمةوة ئةوة لةسةر پَي دووبارة دةبَيت
ماناي دوالــيــزمــة ــةم ل ــوون ــةچ کــة دةرن
گةإانةوة ماناي مَيژوو،  دووبارةکردنةوةي 
نوقمبوونةوة ماناي دَيرينةکان، فؤإمة بؤ
سوإَيکي مَيژوو ئةوةي ماناي بؤشاييدا، لة
کة وةستايةوة جَيگةدا هةمان لة و خواردء

پَيکردبوو. دةستي
دواليزمة لةم دةرچوون بؤ رَيگة تةنيا
دةسةآلتدا لةگةأل جياوازييةکان کة ئةوةية،
پنتةوة شوَينء جَيگةء فؤإمء رةنگء لةيةک
مانايان يةک مةرجةعييةتء يةک هةَلنةقوَلَين،
کوشندةي رؤحي بة تةسليم واتة نةبَيت،
ناو نةچينة نةبين، دواليزمةکة  ئامَيري
مةکينةکةي،لؤژيکءدابةشکردنةکةيقةبووأل
ناإازييةکان، هَيزة بکةين کارَيک نةکةين،
توإة، گةنجاني ئؤپؤزسيؤن، گروپةکاني
دةرةوةي لة مةسةلةکانيان سياسي سيفةتي
دابإَيژن. لؤژيکة دژ بةو دواليزمةکةء لؤژيکي
سياسي سيفةتي داواکارييةکانء لةسةر
بهَيَلن ئةوةي بَي رابوةستن، داواکارييةکان
جوغزَيکي ناو بخزَينرَيتة داواکاريانة ئةم کة
خودي دواليزمةکةوة...  ئامَيري بچوکي 
بکةري بة ببن داواکــان خاوةن ــانء  داواک
سياسي ئةبستراکتي ــةوةک ن سةرةکي،
گوتارةکان سةرةکي، بکةري  ببنة داواکان
ئةبستراکتي نةوةک گةورة گةمةکةري بة ببن

گوتارةکان. سياسي
لةو دةتوانَيت کاتدا لةيةک سياسةت
دواليزمةدؤزةخييةدةرچَيت،کةهَيزَيکنةبَيت
هةموومان ئةبستراکتي نوَينةري بة خؤي
هةبَيت هَيزَيک بةَلکو بزانَيت، زؤربةمان يان
زمانء هاتنة بةرجةستةبوونء کةرةستةي
جياوازييةکانء کؤنکرَيتيانةي دةرکةوتني
نةبَيت هَيزَيک بَيت، هاوارةکان داواکــانء
خؤي پَيي جَي قايمکردني خةريکي تةنيا
هَيزَيک بةَلکو سياسيدا، ملمالنَيي لة  بَيت
گةياندنء بةرجةستةکردنء خةريکي بَيت
خةَلکاني داواکارييةکاني جَيکردنةوةي
هَيزَيک گشتيدا. فةزاي ناو لة بَيت خوارةوة
لةواقيعدا کة لةبيربةرَيتةوة ئةوةمان نةبَيت
رووي کؤمةکمانبکات بةَلکو روودةدات،

بةالوةنانةکان، دابةشبوونةکان، راستةقينةي
فةرامؤشکردنةکانببينين.

کؤمةَلگةي گةورةي هةرة کَيشةي .٥
الوازي کَيشةي نيية، گةندةَلي کَيشةي ئَيمة
مةوداي بچوکي کَيشةي نيية، پةرلةمان
قووَلترء کَيشةيةکي بةَلکو نيية. ئازادييةکان
«حيزب فؤإمي بة کة گةورةترة، بونياديترء
... دةَلَيم «فؤإم» ناويدةبةم. يا ـ کؤمپانيا»  ـ
ئةم راستةقينةي ناوةإؤکي پَيمواية چونکة
دةستنيشانيدةکات باآلتر  چينَيکي پَيکهاتة
ئةوةي نوَيية. ئةرستؤکراتييةتي چيني کة
ئَيمةي دونياي ديموکراتيزةکردني پرؤسةي

تازةيةية. فؤإمة ئةم ئيفليجکردووة تةواو
سيفةتيسةرةکيليبراَليزمجياکردنةوةي
ئةم ديارة يةک، لة ئابووريية سياسيء کايةي
خؤرئاواييةکانيشدا وآلتة لة جياکردنةوةية
بةآلم ــةورة، گ کَيشةي  ناکؤکيء  لة پإة
دةکات قةيراني کارَيک ئةم جياکاريية خودي
سياسي کايةي  ناو کَيشةکاني  سياسيء 
نةبن ئؤتؤماتيک راستةوخؤء جؤرَيکي بة
نوخبة گرفتي واتة ئابووري، قةيراني بة
بازاإ ئيشکردني راستةوخؤ سياسييةکان
ليبراَليزمدا لة مةترسييةوة، بةر نةخةنة
قةيراني بة نابَيت راستةوخؤ سياسي قةيراني
راستةوخؤ ئابووريش  قةيراني و  ئابووري
جؤرة ليبراَليزم سياسي. قةيراني بة نابَيت
تووشي دةشَيت کة حوکمة  مؤدَيلَيکي
دةزگا ئةوةي بَي بَيت، ئابووري قةيراني
ببن، گةورة قةيراني  تووشي سياسييةکاني 
قةيراني تووشي دةشَيت پَيچةوانةوة بة يان
ئابووريان بونيادي ئةوةي بَي ببَيت، سياسي
مؤدَيلي لة  بــةآلم مةترسييةوة. بکةوَيتة
ئابووري قةيرانَيکي هةموو کؤمپانيادا حيزب
سياسةتةوة بة پةيوةندي يان راستةوخؤ
لةسةر خراپي زؤر کاريگةريي يان هةية
گؤإينَيکي هةموو ئيدي دةبَيت، سياسةت
چاکسازي پإؤژةيةکي  هةموو ئابووريء 
رووبــةإووي بَيت بچوک چةندة ئابووري
هةموو دةبَيتةوة،  گةورة سياسي رَيگري 
دةرةنجامء دةرکةوتةي قةيرانَيکي سياسيش
دةبَيت. ئابووري کايةي لةسةر ترسناکي
بواري لة گؤإانکاري ناکرَيت مؤدَيلةدا لةم
قازانجةکاني چونکة ــدات،  رووب ئابووريدا
مةترسييةوة، دةخاتة  سياسي  نوخبةي
رووبدات، لة بواري سياسيدا گؤإان ناشکرَيت
نوخبةية ئةو ئابووري دةسةآلتي چونکة
سياسيدا، کايةي  لة دةسةآلتَيتي گرَيدراوي
کة بازنةيةکي داخراوةوة دةکةوينة ناو واتة
تيايدا لةسةرةخؤ گؤإاني ريفؤرمء ئةگةري

ئةستةمة.
ئةوةية مؤدَيلة ئةم سةرةکي کَيشةي

لةسةرئيفليجکردنيتةواوةتيکايةيسياسيء
لةسةر هةإةشةيةک هةموو دةژي، ئابووري
لة دةسةآلتة هةإةشةشة دةسةآلتي سياسي
لة هةإةشةيةکيش هةموو ئابوورييةکة،
لة هةإةشة دةبَيتة ئابووري باآلدةستي
ئةم مانةوةي لَيرةوة سياسي، دةسةآلتي
چةقبةستني هةردوو ئيفليجکردنء مؤدَيلة بة
تَيدةپةإَيت، ئابووريدا سياسيء کايةي
دووکايةکةدا هةر وَيرانکردني بةسةر
کة ئاساني بَلَيين، بة ئيدي دةکرَيت دةإوات.
بة کوردستانء بووني دواکةوتني ئابووري
لةگةأل سةد دةر سةد وابةستة، ئابوورييةکي
ئيفليجيپةرلةمانءخةساندنيئؤپؤزسيؤنء
ديوَيکي چةند سياسي ملمالنَيي نةماني
چاکردنيان گؤإينء کة ديـــاردةن، يةک 
خةباتي لــَيــرةوة جيانابَيتةوة. يــةک لة 
دژ خةباتة ئَيمةدا کؤمةَلگةي لة سةرةکي
فؤإمَيکي کة کؤمپانيا» ـ «حيزب مؤدَيلي بة
فيوداَليزمة، پَيشکةوتووي گةشةکردوء
سةرةتاييء فؤإمَيکي هةمانکاتيشدا لة بةآلم
سةرمايةدارييةتة، پريميتيڤي ء دواکةوتوو
ئابووريية سياسيء  فؤإمي تةنيا  ئةمة
بژي. ديموکراسييةتدا لةگةأل ناتوانَيت کة
دةيةوَيت کة ئةوةية سيستمة ئةم کَيشةي
جَيبهَيَلَيت، فيوداَلييةکة فؤإمة ئةوةي بةبَي
جوَلةي گَلؤباَليانةي بازنةي ناو بچَيتة
بةپَيي سةرماية جوآلندني سةرمايةشةوة.
سةرماية گَلؤباَلي جوَلةي کة ئةگةرانةي ئةو
بة بوون بؤ هةوَلدان پَيدةداتء رَيگةي
هةندَيک وةرگرتني جوَلةيةء لةو بةشَيک
سةرمايةدارَيتيية ئةم  رووکةشي  ئةتةکَيتي
فؤإمة «سياسي ئةم گرنگي لةاليةک ديوَيکي
بةآلم پَيکدةهَينَيت، ئَيستا  ئابوريية»ـي ـ
بة دةزگاکان بةإَيوةبردني ديدا بةديوَيکي
وةک حيزب مامةَلةکردني فيوداَلي، عةقَلي
مامةَلةکردني فيوداَلي، موَلکييةتي لة بةشَيک
کؤمةأل ناگرنگةکاني گرنگء ئؤرگانة کؤي
فيوداأل، نوَيي سةرمايةي لة بةشَيک وةک

مانايةکي  بة سيستمةکةن.  ديوي ئةو ديوي
کــوردي»ء نوَيي «ئةرستؤکراتييةتي دي 
لةسةر تَيکةَلکردني ـ کؤمپانيا» «حيزب فؤإمي
سةرمايةداري بة  سياسي «فيوداَليزمي 
ــةرة جــةوه ئــةمــة دةژي. ــي» ــووري ــاب ئ
گةيشتنء وايکردووة کة ناکؤکةكةيةتي،
يان ديموکراس ليبراأل فؤإمي هَينانةدي
يؤتؤپي، رةهةندي وةک ديموکراس سؤسيال
ناو مةحاَلي ديوي سياسيء خةوني وةک
ئَيستا شةإةي ئةو دةربکةوَيت. سيستمةکة
گرنگي بةشَيکي هةية، ئَيمةدا  کؤمةَلگةي لة
سيستمي ناو کؤسپةکاني  الدانــي  شةإي
ئيشکردني پَيناوي لة فراوانة» «فيوداَليزمي
جَيگةيةي بةو بؤ گةيشتن سةرمايةدا، ئازادي
بکاتةوة، ليبراَلةکة ئابووريية فؤإمة بؤ دةرگا
ناديارء سةختء ئةندازة بَي شةإَيکي بةآلم
فراوان» «فيوداَليزمي نوَينةراني چونکة توندة،
ياخودبکةرةسياسييةکاني«ئةرستؤکراتييةتي
ئازادي ئاَلوگؤإي مةسةلةي نة کوردي» نوَيي
ديموکراتيزةکردني شياوة، نة اليان دةسةآلت
ئازاد بــازاإي نة مومکينة، لةاليةن حيزب
لة کورتي بة بکات. کار دةتوانَيت لةاليان
ديموکراسييةت مةحاَلة. ئةم مؤدَيلةدا سايةي
دؤخةي لةو بريتيية، ديموکراسييةت مةحاَلي
ببةين، سيستمةکة  بةشَيکي هةر بؤ  دةست
شةإء لةيةکترازانء دؤخي بةرةو دةشَيت
گؤإانکاري دؤخَيکة ببات، وَيرانکاريمان
تَيدةپةإَيت، شةإي ناوخؤدا کةناَلي بة تةنيا
دوابــخــات، ــةإة ــةم ش ئ ــرؤڤ دةشــَيــت م
دووريبخاتةوة، دواي رؤژ رؤژ لةسةرةخؤء
سةرةکي، چةکَيکي وةک  هةميشة بــةآلم
هةَلبژاردنَيکي وةک گةورة، ئةگةرَيکي وةک
خةياَلي فةنتازياء لة گةمةکة ناو گرنگي
مةحاَلي دةمَينَيتةوة. سياسييةکاندا بکةرة
هةر تيايدا کة دؤخةية ئةو ديموکراسييةت،
سيستمةکة تةواوي دةشَيت گؤإانکارييةک
لة تةنيا سيستمةکة واتة مةترسييةوة. بخاتة

بمَينَيتةوة. دةتوانَيت نةگؤإاندا دؤخي
دةزگاکانةوة رَيگةي لة سيستم لَيرةدا
رَيگةي لة بةَلکو ناکرَيت، نوَينةرايةتي
رَيگةي دةکرَيت، لة کةسةکانةوة نوَينةرايةتي
نوَيکان دةزگــا نوَيکانةوة. ئةرستؤکراتة
فيوداَليزمَيکي چةشنة موَلکيةتي شَيوةي
تةنيا فيوداَلةکاني کة ـــرن، وةردةگ نــوَي
نيية، بةراويان رةزء گوندء زارء زةويء
نةگؤإء هَيزَيکي نةگؤإء  شوَينَيکي  بةَلکو
دةوَلـــةتء نــاو لة  پلةداريان  پؤستَيکي
تةنيا هةية.  سياسيدا ئابووريء سيستمي 
خاَلةکاني کارگةکانء کؤشکء سوپاء
وةرزشييةکانء يانة موَلکييةتي گومرگء
موَلکييةتي ئوتَيلةکانء موَلکييةتي
نةوتء کؤمپانياکاني تةلةفونء کؤمپانياکاني
بةَلکو نيية، گوزاريان گةشتء کؤمپانياکاني

ــژدانء وي هوشياريء  بيرء موَلکييةتي 
خؤشيان هةر  هةيةء خةَلکيشيان مؤراَلي 
راديؤکانء راگةياندنء دةزگاکاني خاوةني
ئاسمانييةکانء کةناَلة  تةلةفزيؤنةکانء 
زانکؤء رؤژنامةنووسةکانء رؤژنامةء
دةستکاري لَيرةوة دادةوةرةکانيشن. دادگاء
هةريةکلةمانةوةکپرؤسةيةکيگؤإانکاري
کؤمةَلگة ئؤرگانييةکاني دةزگا ناو سروشتي
گةورةي پةالمارَيکي وةک بةَلکو ناکةوَيتةوة،
لة فيوداَلَيک ماَلي  موَلکء سةر  بؤ لَيدَيت
ليژنةي لة ريفؤرم هةتا  ئيدي  فيوداَلةکان.
ئؤَلؤمپيدايانسةرکردايةتييانةيةکيوةرزش
دةالکةکان بؤ سةنديکايةک دامةزراندني يان
سةوزةفرؤشان، بؤ ئةنجومةنَيک داناني يان
ئةويش کة بارؤنَيکدا لةگةأل شةإ دةگؤإَيت بؤ
مةحاَلي پشتة. لة ديکةي بارؤني کؤمةَلَيک
دروستيکردووة، دؤخة ئةم ديموکراسييةت
لة خانةيةک هةر لةدةستداني تَييدا کة
دةسةآلت فؤإمةکاني لة فؤإمَيک خانةکانء
شکؤي سةر بؤ هةإةشةيةکي رةمزي دةبَيتة
رةنگةکة. فيوداأل پةتريارکيء سيستمة کؤي
سةرةکي کَيشةي «مةحاَلبوون»ـة ئةم
لة جةوهةردا، لة ئَيمة سياسي ژياني ئَيمةية.
ديموکراسييةتة مةحاَلي ئةم لةسةر قووآلييدا
کؤمةآليةتيء ژياني کؤي دروستبووة...
مةحاَلَيکي لةسةر مَيژوويمان خةوني ئاواتء
کؤي لــَيــرةشــةوة گــةورة بــونــيــادنــراوة،
پةرلةمان، الوازي وةک  دي،  دةرکةوتةکاني
مةحاَلةن، ئةم دياردةي تةنيا گةندةَلي، وةک
ئةون. الوةکي دةرکةوتةي  دةرةکيء  ديوي
کة نيية، الواز ئةوة  لةبةر تةنيا  پةرلةمان 
لةبةر بةَلکو نين، باش پةرلةمانتارةکان
ناو بة سيستمةکة ئيشکردني کة ئةوةشة
نــاإوات. ئةواندا ياساکاني بإيارء هَيزء
چونکة نيية، سةروةر ئةوة  لةبةر گةندةَلي
هةن تةماحکار الوازء دةروون کةسانَيکي
لةبةر بةَلکو ناخؤن، تَير نييةء ئةخالقيان کة
لة فيوداَليدا، پاأل فؤإمي لة سةرماية ئةوةي
تةنيا سياسيدا ديموکراسييةتي نةبووني پاأل
بژي. هةبَيتء ئيشبکاتء دةتوانَيت جؤرة بةو
مؤراَلي سروشتي سةرمايةدارييةتة گةندةَلي
لة فؤإمَيکةوة  بندةست بکةوَيتة کات هةر 
بؤ سياسييةوة. فيوداَليزمي فؤإمةکاني
خؤي دةرنةکةوَيت، مةحاَلة  ئةم ئــةوةي
دواليزمَيکي دةبَيت لةبيربچَيتةوة، بشارَيتةوة،
سيستم رَيگةيةوة لة کة دروستبکرَيت گةورة
ناوخؤي گةورةکاني ناکؤکيية هةموو بتوانَيت
گةورة، سياسي ناکؤکي يةک بؤ کورتبکاتةوة
مةحاَلي دةشَيت دژةکان «کة ئةگةرة هةموو
گةورةترء قؤناغ دواي قؤناغ ديموکراسييةت
لةيةک بدرَينء گةمارؤ بکات» گةورةتريان
دةنگدا يةک شوناسء شَيوة يةک فؤإمء
ديموکراسييةت مةحاَلي کورتبکرَينةوة.
وا کة هةبَيت دوژمنَيک بةردةوام وادةکات،
وَينادةکرَيت،توانايپَيکةوةژيانيديموکراسي
ئةواني دةبَيت نةکردةية.  کاري  لةگةَليدا
هةية، شوناسَيکيان کة بکرَين، وَينا وا دي
«مةحاَلبووني ئةوة کورتي بة دوژمنة. نةيارء
دروستدةکات، کة دوژمن ديموکراسييةت»ـة
مةحاَلي بَيت دوژمن دةرکةوتني نةوةکو
رةخنة ئةوانةي دروستبکات. ديموکراسي
بةآلم نين، دوژمــن  دةگــرن سيستمة لةم 
خودي ناو  لة ديموکراسييةت ئةوةي لةبةر 
دوژمن، بکرَينة دةبَيت مةحاَلة، سيستمةکةدا
دوژمندا وَينا شَيوةي دوژمنء قاَلبي دةبَيت لة
دواليزمَيکي ناو اليةنَيکي وةک دةبَيت بکرَين،
سةر بؤ مةترسييان تا  بخرَينةإوو،  گةورة
رابگيرَيت. جَيگةيةکدا لة سيستمةکة کؤي
کة دةخولقَينَيت، دؤخَيک مةحاَلة ئةم خودي
هؤي بة دوژمنة. دروستکردني پيشةسازي
سياسي کورد مةحاَلةوة، ئةم هَيزء گةورةيي
دروستکردني هونةرمةندَيکي گةورةي بؤتة
بوونةتة سيستم ئايدؤلؤژيستةکاني دوژمن،
کؤمةَلگة کوناوکوني کة گةإؤک دکتؤري
هةندَيک ئيدي دةگةإَين، دوژمندا بةدواي
لة هةندَيک دةدرَيـــن، قةَلةم لة شَيت بة 
خائين، دةکرَينة هةندَيک دةردةکرَين، کار
جةوهةري لة بير دةوَيرن کة رؤشنبيرانَيکيش
خاوةن تةرةفدارء بة بکةنةوة، سيستمةکة
الي بَياليةني چونکة دةکرَين، وَينا اليةن
گةر بير نةکةيتةوة، سيستم ئةوةية دةزگاکاني
چونکة بکةيتةوة، بير ئةو بؤ کردةوة بيرشت
هةموومان ئةودا نةنووسراوي فةرهةنگي لة
دةبَيت بيرکردنةوةشمان فيوداَلين، موَلکي
ئةم رؤَلي موَلکداريية بسةلمَينَيت... ئيدي ئةو
دوژمنةکان هةموو کة  ئةوةية  دواليزمةش
کؤبکرَينةوة... الدا يةک لة بةرةداء لةيةک
بةسةردا شوناسمان يةک پَيکإا هةموو
مةحاَلي دؤخةدا، لةم تةنيا چونکة بسةپَينرَيت،
ژَير لة خؤي دةتوانَيت  ديموکراسييةت 
شةإي ديموکراسييةتدا بشارَيتةوة. پةردةي

««

بخزَينَيتة هةموومان دةيةوَيت ئةوةي

خؤيةوة، زؤرکارييةکةي دابةشکردنة ناو

دابةشکردنء ناو بچينة هةموومان

ناتوانَيت کةسَيکة ئةوةوة، خانةسازييةکةي

ئةوةية چارةسةري گةورة تَيبگات، کة لةوة

دابةشکردنة دينيية عةقَلييةتي خؤي لةم ئةو

خؤي ئةو سيستمي بيرکردنةوةي بکاتةوة، پاک

دابةشکردنة ئةم کة تَيبگات ئةو بگؤإَيت،

دةکات، پيادةي ئةمإؤ موتَلةقةي

کؤنةية، دابةشکردنة ئةو درَيژکردنةوةي

«پرؤليتارياء ئيماندار» «کافرء نَيوان لة کة

«کوردستانيء مةاليي» «جةالليء بؤرژوازي»

کة هةبوو، يةکَيتي»دا «پارتيء عَيراقي»

هَينا هةرةسيان يةک لةدواي يةک هةموويان
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اعالن
االقتراع بشكاوى واخلاصة ادناه في تسلسالتها املدرجة الشكاوى قراراته برد املفوضني مجلس اصدر

: اآلتية لالسباب وذلك والعام اخلاص

. الشكلية الشروط استيفاء ١-عدم

. االدلة كفاية ٢-عدم

. انتخابية مخالفة اليشكل ٣-الفعل

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

املفوضني  مجلس .
















































































































































































  



































































































































































































































































  






























































































ئةندازةى بة  بوونةوةرَيك هيض  رةنطة
سياسىء مَيذوويى يادةوةريى ثَيشمةرطة لة
لة ثَيشمةرطة نةمابَيتةوة، ثيرؤزى بة ئَيمةدا
ئةفسانة تاكى كورددا هةميشة ئةو كؤنةستى
ئامادةء بـــةردةوام كة بــووة فريادإةسة
مةوجودييةتى مانء لة ديفاع بؤ لةسةرثآ
طيانفيداييةك جؤرة هيض لة سَلى نةتةوةييمان
ضنط (ثَلنطة ئةو هةميشة نةكردووةتةوة،
رةشةباوة باَلى سوارى  بة كة  بووة طإة) بة
هةَلمةتىدةبردةسةردوذمنءلةوسةريشةوة
بة سةركةوتنى ــذدةى م شنةبا ضةشنى 
ءابوو، راستيش بة هةر دةضرثاند طوَيماندا
بآ دةطمةنةبوو، كائينة ئــةو ثَيشمةرطة
طوَيدانة بآ دوذمن، جةبةروتى لة سةنطرينةوة
ءَيَلى هةلومةرجى خةبات، بةردةوام سةختيى

بووة. زةوتكراوةكانمان مافة سةندنةوةى
تا ساتةوةختى ثَيشمةرطة راستيدا هَيزى لة
لة طَيإا بايةخدارى طرنطء رؤَلَيكى راثةإين
بةرطريكردن دوذمنء رووبةإووبوونةوةى
سةختء قةآليةكى هةميشة ميللةتةكةمان. لة
ــزةرى ــارَي ث بــةرزى قايمء شــوورايــةكــى
دةستكةوتةكانبووة، بةآلملةدواىراثةإينةوة
ميليشيايىء طؤإا بؤ هَيزَيكى زؤرتر هَيزة ئةو
دةستكةوتةكانى لة ثارَيزطاريكردن جياتى لة
كة ئةستؤ خراية ديكةى ئةركَيكى راثةإين،
قةوارةى لة ثارَيزطاريكردن  ئةركى  ئةويش
بوو تايبةتييةكانى بةرذةوةنديية  حيزبء
هةميشة، بؤ نةَلَيم ئةطةر  جار زؤربةى كة
ناتةبابوونة ناكؤكء بةرذةوةندييانة ئةو
باآلكانى كورتة باآلء بةرذةوةنديية  لةطةأل
نموونة بة ثَيويستيش ءابزانم ميللةتةكةمان!.
هةموومان ناكات، سةلماندن هَينانةوةء

بيرة!. لة تائَيستامان راثةإين دواى مَيذووى
نيشتمان لةنَيوان ضةكدارةكان هَيزة

ثةروةرَيتيدا حيزب ثةروةرَيتىء
كوردستاندا لة ئةمإؤ ضةكدارةى هَيزة ئةو
يةكَيتىء سةربازيى باَلى بنضينةدا لة هةية،
حيزبة دوو لة سةركردايةتى ئةو جطة ثارتينء
كاغةزى ءةرناطرنء اليةنَيكةوة هيض ئةوامر لة
حكومةت ثارةى لة بةآلم  ناخوَيننةوة، كةس
ءةردةطرنء مووضة ميللةتةكةية ثارةى كة
ئامادة ســازء دةكــرَيــنء ــةرداخ  ث ثؤشتةء 
(نةك حيزب كة  شةإانةى ئةو بؤ  دةكرَين

ثَييةتى!! ثَيويستى نةتةوة) حكومةتء
هةموو دةردى بة  نووسينة ئةم  بَيطومان
ثؤليسء ءةك ديكةى ضةكدارةكانى  هَيزة
باآلى بة ثإ  كــاآلى دةخــواء ئاسايشيش 
ضةكدار، هَيزى دةَلَيين  كة بؤية  ئةوانيشة،

خإيانة! مةبةستمان
دةكةونة كة ضةكدارةى هَيزة ئةو هةموو
ثارتى تةنيا  تةنياء مةرجة  ثارتى، سنوورى 
هةبَيت، جيايان سياسى مةيلَيكى ئةطةر خؤ بن
ثَييبزانَيت، كةس نةهَيلن  بيشارنةوةء  دةبَيت
نانبإانيانء دةركــرانء هؤى دةبَيتة ضونكة
ئةو نةبَيت. نةجاتيان ئةوةندةش بة رةنطة
يةكَيتيشبةهةمانشَيوةيةء حاَلةتةسةبارةتبة

نيية. جياوازيةكييان هيض
هةردوو لة جطة ضةكدارةكان هَيزة لةناو
حيزبايةتى نيية هيض اليةنَيكى ديكة بؤى حيزب،
مةَلبةندء دةتــوانــن ــةوان ئ تةنيا بكاتء 
هَيزى بة تايبةت ناوضةى كؤميتةء لــق،
ئابوونةى مانطانةش هةبَيتء  ضةكدارييان
الى موحاسيبةكان لة يةكسةر هةر ئةندامان

ببإن!!. (مووضةكانيان) لة
لة ئةمإؤ ضةكدارانةى هَيزة ئةو ئايا
هَيزى ءةك دةتــوانــن  هــةن  كوردستاندا
بطرين؟ نةزةريان لة كوردستانى  نيشتمانىء
بؤ سةر مةترسييةكدا هةر بوونى ئايا لةكاتى
بؤ طةرةنتية هَيزانة ئةو بوونى كوردستان،
بَيطومان بةرطريكردن؟! بةرثةرضدانةوةء
سةرةوةدا كةى ئايا دوو هةر بةرامبةر لة
هَيزة ئةو ضونكة نةخَير،  نةخَير،  دةَلَيين
بة ــدراون ــرَي ط بنةإةتةوة لة ضةكدارانة
سةنطةرطرتنيان ضؤنيةتى حيزبةكانةوةء

تَيإوانينى سياسىء مةيلى بة بةستراوةتةوة
بةرذةوةنديخوازانةىثارتةكانةوة،بةءاتايةكى
رووى بةرةو كوردستان هةرَيمى ئةطةر ديكة
ثارتيش يةكَيتىء بووةوةء ثَيشهاتَيك هةر
مامةَلةكردن ضؤنيةتى بؤ جياوازيان ديدى
هةَلوَيستى ئةوا هةبوو، رووداوانةدا ئةو لةتةك
هَيزةضةكدارةكانيشدةكةوَيتةذَيركاريطةريى
حالةتَيكى لة  حيزبةكان، سياسى هةَلوَيستى 
ئةو هَيزانة بؤ ئةوةى هيض طةرةنتيةك نيية ءادا
هاوسةنطةرى ضجاى نةوةستنةوة يةكتر دذى

بوون!!.
كؤمةَلَيك كــوردســتــانــدا ــة  ل ــةمــإؤ  ئ
كؤليذى ءةك هةن، سةربازيى ئةكاديمياى
ئةكاديمياى قـــةآلضـــواالنء ــازى ــةرب س
لة ثؤليس كؤلَيذةكانى زاخــؤء سةربازى
ديكةى بنكةى ضةندين سلَيمانىء هةولَيرء
حاَلى بةآلم سةربازيى، راهَينانى مةشقء 
بة ناكرَيت سةربازييانة دامةزراوة ئةو حازر
ياخود ئةذماربكرَين، نيشتمانى دامةزراوةى
لَيبكريت، ضاويان حكومةت ئينجازَيكى ءةك
ثشتيوانى بةخَيوكردنيانء راستة ضونكة
هةميشة بةآلم حكومةتةوةية، لة داراييان
هةَلسوكةوت حيزب، ثَيداويستييةكانى بةثَيى
لةوَيدا كة ئةفسةرانةش ئةو هةموو دةكةنء
ياخود يةكَيتى تةزكييةى بة دةرضـــوون

بنضينةيى مةرجى ءاتة ءةرطيراون!. ثارتي
مةرجى نةك بووة، حيزبايةتى قةبوَلكردنيان

خاكء نيشتمان! دَلسؤزيى بؤ
ملمالنَيى لة ضةكدارةكان هَيزة رؤَلى

سياسيدا
لة طلةيى بـــةردةوام  ئَيمة حيزبةكانى
دةكةن تاوانباري دةكةنء عَيراقى حكومةتى
بطلَينَيتة عَيراقى سوثاى دةيةوَيت كة بةوةى
ئةو ثَيويستة دةَلَين سياسييةكانةوةء كَيشة
كاروبارى تَيكةآلوى  سةربازيية دامةزراوة
ثارَيزطاريكردن تةنيا ئةركى نةبَيتء سياسى
بةرامبةر لة عَيراقدا، سنوورةكانى لة بَيت
ناكؤكيية ءة دةرةكييةكان ثةالمارة هَيرشء
ميكانيزمة لةرَيطةى  ثَيويستة  سياسييةكان 
ثةيإةوكراوةكان شارستانية مــةدةنــىء

الباطل). بها يراد حق (كلمة ساغبكرَينةوة،
ديموكراسيدا، دنياى لة نيية تَيدا طومانى
ئاوةدانىء لة  دوور هةميشة سوثا  ئةركى
لة بةرطريكردن بؤ سنوورةكان لةسةر
ملمالنآء ــووةء ب ــى دةرةك دةستدرَيذيى
طفتوطؤى لةإَيطةى سياسييةكان جياوازيية
ثةرلةمانيىيانلةإَيطةىماسميدياءجوآلندنى
طةإانةوة لةإَيطةى جاريش دوا طشتيىء راى
ساخكراوةتةوة، طةل، قةزاوةتى  ئيرادةء بؤ
ديموكراسى كلتوورى نامؤ بة ءآلتانى لة بةآلم
يةكترء خوَيندنةوةى دانوستانء سةليقةى ئةو

طفتوطؤى جياوازييةكانء بوونى بة بإواهَينان
هةميشة نييةء ئامادةيى مةدةنيانة، هَيمنء
بةربةستء ثيالنطَيإ ءَيناكراوة، ءةك بةرامبةر
جياوازييةكان، بةالداخستنى بةردةوام بؤ بؤية
قسةى دوا براوةء كآلشينكؤف ضةك ثةنا بؤ

فةرمووة!.
كوردستانةى ئــةم  نزيكى  دوَينَيى لة 
دةمإاستى ضةك زؤر، ساآلنَيكى بؤ خؤشمان،
باآل لَيزانء كارَيكى طفتوطؤ سياسةتء
بــووة!. الفصل) (القول خاوةنى ــتء دةس
هَيزى ئَيمةش الى  لة بَلَيم مةبةستمة ءاتة
رؤَلــى جؤرةكانيةوة هةموو بة ضةكدار
سياسييةكان جياوازيية دانى ئيدارة لة طرنطى
سنوورداريش (ئةطةر دةكةم طومان هةبووةء
ــارة دووب ــة رؤَل ئةو داهاتووشدا لة بَيت)
هَيزة رؤَلى لة ديكةشم طومانَيكى نةكاتةوة!.
لة ئاراستةكردنء بةإَيوةضوونى ضةكدارةكان
لة لةبةرئةوةى ئةويش هةية، هةَلبذاردنةكاندا
ضاو لة خراثيان هَيزانة دةورى ئةو رابردوودا
خةَلكىء هةإةشةلَيكردنى سووركردنةوةء
هةَلبذاردن ثرؤسةى تةزويركردنى ثاشان
بؤيان بلوَيت ئةطةر دَلنياييةوةش هةبووةء بة

ناكةن. درَيغي ئايندةشدا لة
سايةى لة ثارتى يةكَيتىء تةوافوقى

ضةكداردا هَيزى

حيزبةكة، دوو ثاساوى ء بيانوو سةرةإاى
سةلماند ئةوةى  رابردوو ساَلةى ضةند  ئةو
كوردستان بةإَيوةبردنى بؤ (تةوافوق) كة
بةَلكو نيية،  ئةلتةرناتيظ باشترين هةر  نةك
هةرَيم حكومةتى فاشيليشة. ئةزموونَيكى
ساَلةى تةوافوق ثارةى ئةو ضةند بة قةد قةت
هاوآلتيانيش لةهةمانكاتدا دةست، نةهاتووةتة
ساَلةى تةوافوق ثةستء ئةو ضةند بة قةد قةت
كارايىء نا لة رةخنة نةبوون! رةخنة ثإ بَيزارء
ثةرلةمانء بةستةزمانى دةستةثاضةيىء
نةبوونى حكومةتء ئةداى لة كةمتةرخةميى
دارايىء طةندةَليى بآلوبوونةوةى شةفافيةتء
خةَلكء قووتى  بةسةر دةستطرتن ئيدارىء 
تَيكةآلوبوونى طشتيىء دارايى فيإؤدانى بة

طيرفانى حيزبء حكومةت.
ثارتى يةكَيتىء تةوافوقى راستيدا لة
كوردايةتىء بة ثةيوةندى نزيك دوورء
مةترسيى ضارةنووسسازةكانء مةسةلة
دةرةكيةوة نيية، بةَلكو تةنياء تةنيا ثةيوةستة
ئاَلوطؤإى ديموكراسييةتء بة بإوايان كزى بة
بآ كورتىء نةفةس بة ثةيوةستة دةسةآلت.
دواى يةكتر.. قةبوَلكردنى  لة  حةوسةَلةيى
ئةو طةيشتنة هةردووال خوَيناوى، شةإَيكى
لةاليةكء نَيوانيان هَيزى هاوسةنطى بإوايةى
هاوكَيشة بةرذةوةندىء ديكةش لةاليةكى
اليةكيان هيض ــادةن ن رَيطة ئيقليمييةكان،

بإيارياندا بؤية ديكةدا. ئةوى سةر بة زاَلببن
ذيانى ثَيكةوة بؤ فؤإمَيك ءةك تةوافوق
رَيز رازيبوون هةردووال بسةلمَينن. هةردووال
بنَين دان بطرنء يةكتر بةرذةوندييةكانى لة
ضوار تةوافوق ءاتة يةكتر. نفوزى ناوضةى بة
ثةيوةندى داإشتنى  ضؤنيةتى بؤ ضَيوةيةكة 
كة دةطوترَيت ئةمةى حيزبء هةر دوو نَيوان
خوازيارى كوردستان بةرذةوةنديةكانى
بنةمايةكى هيض بَيت، ضةشنة لةو رَيككةوتنَيكى

نيية. راستةقينةى
ثارتى يةكَيتىء نَيوان  رَيككةوتنةى  ئةو
بة ستراتيذيى) (رَيككةوتنى  ناوة  ناويان كة
نيية، ستراتيذيى رةهةندى شَيوةيةك هيض
رَيككةوتنة ئةو دةبوو كةم اليةنى ضونكة
ضوارضَيوةيةكبؤروانينءبةرنامةىهاوبةش
هةنطاو دياريكراو ئاراستةيةكى بة دابإَيذَيتء
داوةتآ، سةرنجمان هَيندةى بةآلم هةَلبطرن،
ضوونيةك ديدى هةر نةك اليةنة دوو  ئةو
دوو بة جاران زؤر بةَلكو ناكاتةوة، كؤيان
جياوازيشةوة كاردةكةن ميكانيزمء ئاراستةى
هةنطاوةكانى ئــاطــادارى  هيضيان ياخود
هةرَيمى تيمةى ئةو نموونة بؤ نيية. ئةويتر
لةذَير ــر زؤرت بــةإَيــوةدةبــةن كوردستان 
لة رةخنةيان هةميشة ثارتيدايةء كؤنترؤَلى
تاَلةبانييةوة لةاليةن كة  بةغدا هةية تيمةكةى

دةكةن تؤمةتباريان دةكرَيتء  سةرثةرشتى
بؤ كار جديى بة كةمتةرخةمنء كة بةوةى
زؤرتر ناكةنء كــورد بةرذةوةندييةكانى
بارودؤخةكةن. موسايةرةكردنى خةريكى
بةرثرسى هةندَيك هةية ءا جارى تةنانةت
كة بةوةى تؤمةتباردةكرَين بةغدا لة كورد
عَيراقى حكومةتى عةرةبةكانى هاوشانى
(بةرذةوةنديةكانى ــةردةم  ب لة ئاستةنط
ئةوةشدا بةرامبةر لة دروستدةكةن. هةرَيم)
كة زياتر هةذموونى يةكَيتى طروثةكةى بةغدا
هةرَيم كاربةدةستانى لة رةخنة سةرةوةية، بة
ئاطايان هةرَيم كاربةدةستانى دةَلَين دةطرنء
تةسريحاتى خؤيان كةيفى بة نييةء بةرينايى لة
نامةسئوالنةدةدةنءبةمكارةشيانراستةوخؤ
جؤرةها دروستبوونى هــؤكــارى دةبنة
ريسى هةولَيرء بةغداء لةنَيوان قةيران
دةكةنةوةبةخورى!. دةسكةوتةكانمانلةبةغدا
راطةياندنى هؤيةكانى بؤ  بطةإَيينةوة ئةطةر
زؤر ئةوا رابردوودا، ماوانةى  لةو هةردووال
ئةو دةكةوَيت. ضاو بةر حةَلةتة ئةو زةقى بة
باسكردن بؤ يةكء قورستريش كة ثالرطرتنة
حيزبييةكانةوة لة ئؤرطانة ناشَيت، ميدياكان لة

دةبيسترَيت!.
ئةو كة دةرئةنجامةى ئةو دةطةينة لةمةوة
ريزةكانء يةكَيتى (ثاراستنى ثروثاطةندةى
ءةك هةميشة كة ستراتيذيى) رَيكةوتنى

ميللةتةكةمان، ضاوى بة دةيدةنةوة منةتَيك
هةموو نييةء  ديكة شتَيكى ءةهمَيك لة  جطة
ئةوةى بوونى بة ثةيوةستة مةسةلةكةش
توازن ترس- (هاوسةنطيى دةطوترَيت ثَيى
ئةوةى ءاتة  الدا. هــةردوو لةنَيوان الرعب)
لة ترسة يةكتر، لة ترسة  كؤيكردونةتةوة
حيزبييانة، خوَيناوى  شةإَيكى هةَلطيرسانى 
لةطةأل نيشتمانى!. ثــرؤذةى بوونى نــةك
ناوى بة شتَيك بةآلنسةش ئةو  تَيكضوونى

نامَينَيت. ستراتيذييةوة رَيكةوتنى
داهاتوو ثةرلةمانى ئةركى

ئةزموونى طةالنىدنياءئةزموونىئةوضةند
راستييةمان ئةو حوكمإانى خؤشمان  ساَلةى
بوونى سايةى هةرطيز لة رووندةكةنةوة كة بؤ
تةماى دؤخَيكى بة ناتوانين ميليشياى حيزبيى
لةوةى دَلنيابين ناتوانين ئارامبين، سةقامطيرء
بؤ ميليشيايية هَيزة ئةو زوو يان درةنــط
كَيشةء ئاساييترين سادةترينء بةالداخستنى
لة قسةكردن بةكار نابرَيت. ناوخؤيي ناكؤكى
ديموكرات، كراوةء كؤمةَلطةيةكى بنيادنانى
حيزبى سايةى لة تاك ئازادييةكانى ثاراستنى
نيية، ديكة شتَيكى ءةهم لة جطة ميليشيايى
ثرؤذةء جؤرة هةر ئَيمةدا كوردستانةى لةم
طةندةَلىء دذايةتيكردنى بؤ رَيطةيةك نةخشةء
راســتء ســةر حكومةتَيكى دامــةزرانــدنــى
هةر فيإؤدانة، بة كات خؤشخةياَلىء شةفاف،
ياساء سةروةركردنى بؤ هةوَلدانَيك جؤرة
كارَيكى بَيهودةء قةزايى سةربةخؤيى دةزطاى

نةكردةنيية.
هةبَيت، ضةكدارى ميليشياى حيزبةى ئةو
جيابكرَيتةوة، حكومةت لة بتوانرَيت مةحاَلة
سنطى لةسةر ئةذنؤكانى بتوانرَيت قورسة زؤر
ناتوانرَيت هةرطيز ثَيبةرزبكرَيتةوة، كؤمةَلطة
دوور طشتيى  دارايى لة  طةورةكانى دةستة 
هةبَيت، ياسايى نا ضةكدارى يةك تا بخرَيتةوة،
بَيطةردء ثاكء هةَلبذاردنى ئَيمة ءآلتةى ئةم
بة تةزويركردن دةستتَيوةردانء لة دوور
بةردةم لة ضوونيةك ضانسى  نابينآء خؤوة

نابَيت. فةراهةم ركابةرةكاندا سياسيية هَيزة
بة حيزبةكان ضةكداريى هَيزى بوونى
نا بَيت  تايتَلَيكدا هةر لةذَير بيانوويةكء هةر 
جَيبةجَيكردنى بؤ بنةإةتةوة حيزب لة قانونييةء
ئةجَيندا تايبةتييةكانى رايطرتوونءبة مةبةستى
بةكارياندةهَينَيتء بةرامبةرةكانى ثةالماردانى
ضاو بؤ طرفت بَيزاركراء حيزب كوَييةك هةر لة
باَلى ئةركى ناياساييةكانى دروستكرا، تَيبإينة
لولةى حيزب دةستثَيدةكاتء دةبَيت سةرباريى
شوَينة ئاراستةبكةن. ئةو تفةنطةكانيان رووةء
سةرةوةدا راستييانةى ئةو رؤشنايى لةذَير
ئةركى كة سةرئةنجامانةى ئةو دةطةينة
ئايندةء ثةرلةمانى مَيذوويى طرنطء يةكةمء
كؤمةآليةتيانةى سياسىء هَيزة ئةو هةموو
حوكمإانييةكى كؤمةَلطةء بيناكردنى نيازى بة
ضةكدارة هَيزى دةرةوةى هَينانة جياوازترن،
(ثَيشمةرطة،ثؤليسءئاسايش)لةذَيرهةيمةنةى
ثةسةندكردنى لةإَيطةى ئةويش حيزبدا،
ميكانيزمى داإشتنى ثةيوةستدارء ياساى
ثشتيوانيكردنى بؤ كؤمةَلطة هاندانى طونجاوء

ضةشنة. هةنطاوَيكى لةم
بكرَيت، حيزب ضإنووكى توانرا ئةطةر
جياكرانةوة، لةيةك  ضةك) (حيزبء  ئةطةر
حيزبء (جياكردنةوةى كَيشةى ئةوسا
دامةزراندنى دةبَيتء  ئاسان زؤر  حكومةت)
مؤدَيرن، سةروةربوونى كؤمةَلطةيةكى كراوةء
تاكةكةسييةكانء ئازاديية ثاراستنى ياساء
ءاتة بةإَيوةدةضَيت، طرفت بةبآ ....تـــاد،
هةنطاوةكانى دةسثَيكى دةبَيت ثَيويستةء
حيزبء (ضةككردنى بة رَيطةية نةخشة ئةو
ئةطةر دةستثَيبكات. نينؤكةكانى) هةَلكَيشانى
هةنطاوةكانى ئةوا سةركةوتووبوون، لةوةياندا
نةكردة خوا ئةطةر خؤ دةبن، خَيراتر دواتر
هانى شكستى هةنطاوةش ئةم جَيبةجَيكردنى
بَينرخء ئةو دواى هةنطاوةكانى هةموو ئةوسا

دةبن. بايةخ كةم
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حكومةت بتوانرَيت لة مةحاَلة هةبَيت، ضةكدارى حيزبةى ميليشياى ئةو

كؤمةَلطة سنطى لةسةر ئةذنؤكانى بتوانرَيت قورسة زؤر جيابكرَيتةوة،

دوور طشتيى دارايى لة طةورةكانى دةستة ناتوانرَيت هةرطيز ثَيبةرزبكرَيتةوة،

هةبَيت نا ياسايى ضةكدارى تا يةك بخرَيتةوة،

ثارَيزةرى دةستكةوتةكانةوة ثَيشمةرطة لة هَيزى
هةأةشةى سةر ديموكراسى! بؤ

ميليشياية!؟ ثَيشمةرطة هَيزى ئايا
عةبدولََال شؤإش

بة ثةيوةندى نزيك دوورء ثارتى يةكَيتىء تةوافوقى راستيدا لة

بةَلكو نيية، دةرةكيةوة مةترسيى ضارةنووسسازةكانء مةسةلة كوردايةتىء

دةسةآلت. ئاَلوطؤإى ديموكراسييةتء بة بإوايان كزى بة ثةيوةستة تةنيا تةنياء

يةكتر لة قةبوَلكردنى حةوسةَلةيى بآ نةفةس كورتىء بة ثةيوةستة
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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

ئــــاطـادارى info.rozhnama@gmail.com

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

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

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

ـ أوالً: ملء و ألستالم
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 ً وعذرا

.ً 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

١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
١٣١٥/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/٩ بةروار:

«ئاطاداري»
محمد ناصر ثةرذين راكردوو تؤمةتباري بؤ

(سزادان) ياساي لة (٤٣٣) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (رزطاري) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

 ٢٠٠٩/١٠/٦ رؤذي لة  كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نيية 
لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت دادطايي دةكرَييت بةبآ ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا
دادوةر

محمد محمد شريف

العراق كوردستان/ اقليم عَيراق                   كوردستان/ هةرَيمي
القضاء مجلس دادوةري               ئةنجومةني

سلَيماني/١ بةرايي دادطاي
١٠١٦/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/٩ بةروار/

ئاطاداري
بة سةبارةت (٢٠٠٩/٦/٣٠) دةرضووة لة بةرواري لةم دادطاية كة بةستن بة بإيارَيك ثشت
بة هاتووة لة خوارةوة كة ثَيكراو ئاماذة موَلكي لةسةر شيوع) بةشةكاني (ازاله نةهَيشتني
موَلكةكة ئةوة لةبةر دا بةسةر هاوبةشةكاني دابةش بكرَيت ناتوانرَيت ئةوة لةبةر فرؤشتني
لة ئةم ئاطادارية بآلوبوونةوةي دواي لة رؤذ (٣٠) ماوةي بؤ ئاشكرا زيادكردنَيكي لة دانرا
هاوبةشةكاني لة ئارةزووي كإيني هةية هةركةسَيك دا لةبةر ئةوة رةسمي رؤذنامةيةكي
١٠٪ي مةرجَيك بة بكات دادطاية سةردانى ئةم لة هاوبةشةكاني بَيجطة تر كةسَيكي هةر يان
هاوبةشةكاني لة ئةطةر بةآلم نةبوو، هاوبةش ئةطةر خةملَينراو نرخي لة بهَينَيت بارمتةي
تةواوبووني ماوةي لةكاتي موَلكةكةي لة هةيةتي كة بةشةي ئةو بةثَيي كآ ئةبوورَيت بوو
و دةكات  ثآ دةست زيادكردنةكة رؤذي دواهةمين نيوةرؤ (١٢)ي  كاتذمَير لة  ياسايدا
ئةطةر دةكرَيت ثةيمانةكةيةوة ئاشكرا بة كؤتايي بؤ ئارةزوومةندي بنبإةش رةوانةكردني
دَيت ثشوو دواي رؤذةي ئةوا ئةو بكات رةسمي رَيكةوتي ثشوويةكي زيادكردنةكة رؤذي

لةسةر كإيارة. بانطةوازيش و تؤماركردن رةسمي دادةنرَيت، رؤذي زيادكردن بة

يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

م٢)ية. ٢٠٠) رووبةرةكةي قرطوغان، م٦ ٤٤/٦٤٠ موَلك/ ذمارةي *
نزيكةي رووةو رؤذهةآلتة نيية هيضي لةسةر زةوييةكي نيشتةجآ ثارضة لة / ثَيك هاتووة *

با. كاني الي ضاوةكةية نةخؤشخانةي بة بةرامبةر ضاَلة ثشتي ٤م
دينار هةزار ضوارسةد و مليؤن ضواردة خةملَينراو/ (١٤٤٠٠٠٠٠) * نرخي
بَيت. مصرف كةفالةتي ثةسةندكراو يان ضةكي ياسايي بة بارمتةي تَيبيني/

العراق كوردستان/ اقليم عَيراق                   كوردستان/ هةرَيمي
القضاء مجلس دادوةري               ئةنجومةني

سلَيماني/١ بةرايي دادطاي
١٠١٤/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/٩ بةروار/

ئاطاداري
بة سةبارةت (٢٠٠٩/٦/٣٠) دةرضووة لة بةرواري لةم دادطاية كة بةستن بة بإيارَيك ثشت
بة هاتووة لة خوارةوة كة ثَيكراو ئاماذة موَلكي لةسةر شيوع) بةشةكاني (ازاله نةهَيشتني
موَلكةكة ئةوة لةبةر دا بةسةر هاوبةشةكاني دابةش بكرَيت ناتوانرَيت ئةوة لةبةر فرؤشتني
لة ئةم ئاطادارية بآلوبوونةوةي دواي لة رؤذ (٣٠) ماوةي بؤ ئاشكرا زيادكردنَيكي لة دانرا
هاوبةشةكاني لة ئارةزووي كإيني هةية هةركةسَيك دا لةبةر ئةوة رةسمي رؤذنامةيةكي
١٠٪ي مةرجَيك بة بكات دادطاية سةردانى ئةم لة هاوبةشةكاني بَيجطة تر كةسَيكي هةر يان
هاوبةشةكاني لة ئةطةر بةآلم نةبوو، هاوبةش ئةطةر خةملَينراو نرخي لة بهَينَيت بارمتةي
تةواوبووني ماوةي لةكاتي موَلكةكةي لة هةيةتي كة بةشةي ئةو بةثَيي كآ ئةبوورَيت بوو
و دةكات  ثآ دةست زيادكردنةكة رؤذي دواهةمين نيوةرؤ (١٢)ي  كاتذمَير لة  ياسايدا
ئةطةر دةكرَيت ثةيمانةكةيةوة ئاشكرا بة كؤتايي بؤ ئارةزوومةندي بنبإةش رةوانةكردني
دَيت ثشوو دواي رؤذةي ئةوا ئةو بكات رةسمي رَيكةوتي ثشوويةكي زيادكردنةكة رؤذي

لةسةر كإيارة. بانطةوازيش و تؤماركردن رةسمي دادةنرَيت، رؤذي زيادكردن بة
يةكةم دادوةري

محمد حسن خدر
م٢)ية. ٣٠٠) رووبةرةكةي قرطوغان، م٦ ٤٤/١٤٥ موَلك/ ذمارةي *

نزيكةي رؤذئاواية رووةو نيية لةسةر هيضي نيشتةجآ زةوييةكي ثارضة / لة هاتووة ثَيك *
لةسةر شؤإش نةخؤشخانةي بؤ دةضَيت كة سةرةكي شةقامي لةسةر دوورة ١٢٠م

هةية. خزمةتطوزاري ضاَلة كةمَيك ثشتي بةرزاييةكدايةو
دينار مليؤن شةش و سي خةملَينراو/ (٣٦٠٠٠٠٠٠) * نرخي

بَيت. مصرف كةفالةتي ثةسةندكراو يان ضةكي ياسايي بة بارمتةي تَيبيني/

العراق كوردستان/ اقليم عَيراق                   كوردستان/ هةرَيمي
القضاء مجلس دادوةري               ئةنجومةني

سلَيماني/١ بةرايي دادطاي
١٠١٥/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/٩ بةروار/

ئاطاداري
بة سةبارةت (٢٠٠٩/٦/٣٠) دةرضووة لة بةرواري لةم دادطاية كة بةستن بة بإيارَيك ثشت
بة هاتووة لة خوارةوة كة ثَيكراو ئاماذة موَلكي لةسةر شيوع) بةشةكاني (ازاله نةهَيشتني
موَلكةكة ئةوة لةبةر دا بةسةر هاوبةشةكاني دابةش بكرَيت ناتوانرَيت ئةوة لةبةر فرؤشتني
لة ئةم ئاطادارية بآلوبوونةوةي دواي لة رؤذ (٣٠) ماوةي بؤ ئاشكرا زيادكردنَيكي لة دانرا
هاوبةشةكاني لة ئارةزووي كإيني هةية هةركةسَيك دا لةبةر ئةوة رةسمي رؤذنامةيةكي
١٠٪ي مةرجَيك بة بكات دادطاية سةردانى ئةم لة هاوبةشةكاني بَيجطة تر كةسَيكي هةر يان
هاوبةشةكاني لة ئةطةر بةآلم نةبوو، هاوبةش ئةطةر خةملَينراو نرخي لة بهَينَيت بارمتةي
تةواوبووني ماوةي لةكاتي موَلكةكةي لة هةيةتي كة بةشةي ئةو بةثَيي كآ ئةبوورَيت بوو
و دةكات  ثآ دةست زيادكردنةكة رؤذي دواهةمين نيوةرؤ (١٢)ي  كاتذمَير لة  ياسايدا
ئةطةر دةكرَيت ثةيمانةكةيةوة ئاشكرا بة كؤتايي بؤ ئارةزوومةندي بنبإةش رةوانةكردني
دَيت ثشوو دواي رؤذةي ئةوا ئةو بكات رةسمي رَيكةوتي ثشوويةكي زيادكردنةكة رؤذي

لةسةر كإيارة. بانطةوازيش و تؤماركردن رةسمي دادةنرَيت، رؤذي زيادكردن بة

يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

م٢)ية. ١٨٠) رووبةرةكةي قرطوغان، م٦ ٤٤/٥٠ موَلك/ ذمارةي *
شةقامي لةسةر هةر  باكورة رووةو  نيشتةجآ زةوييةكي ثارضة  / لة هاتووة  ثَيك *

شؤإش. نةخؤشخانةي بؤ دةضَيت كة سةرةكييةكةية
دينار هةشت مليؤن و ضل خةملَينراو/ (٤٨٠٠٠٠٠٠) * نرخي

بَيت. مصرف كةفالةتي ثةسةندكراو يان ضةكي ياسايي بة بارمتةي تَيبيني/

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٢ دادطاي كةتن/
١٤٧٦/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٧/٢٨ بةروار:

«ئاطاداري»
باويله جمعة عبدالعزيز راكردوو تؤمةتباري بؤ

ياساي لة (٥٠) مــاددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئــةوةي بؤ نَيردراوي ئــةوةي لةبةر 
جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (سةرا) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (دةرماشاذي)
لة رؤذي بكةينةوة كة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نيية دياري كراوت 

بؤ  بنكةي ثؤليس نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة ٢٠٠٩/٩/٦ لةبةردةم دادطاكةمان
ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

دادوةر
امين محمد طةشاو

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٢ دادطاي كةتن/
١٢٦٤/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/٤ بةروار:

«ئاطاداري»
احمد سليم دلَير راكردوو تؤمةتباري بؤ

ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي  بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزادان) ياساي لة (٤٤٦)
دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة تاوان) نةهَيشتني (بةإَيوةبةرايةتي
لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نيية كراوت

بطةيةنيتة  خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان ٢٠٠٩/١٠/٦ لةبةردةم رؤذي
دادطايي ثَيضةوانةوة  بة  رؤذةدا  لةو هَينانت بؤ  ثؤليس  بنكةي نزيكترين 

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت
دادوةر

امين محمد طةشاو

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٣ دادطاي كةتن/
١١١٧/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/٩ بةروار:

«ئاطاداري»
محمد عزيز هةندرَين راكردوو تؤمةتباري بؤ

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

لةبةردةم   ٢٠٠٩/٩/٢٩ رؤذي لة كة بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان 
بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان
ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي
دادوةر

محمد محمد شريف

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٢ دادطاي كةتن/
٤٩٨/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩// بةروار:

«ئاطاداري»
فتالى عبدالقادر جليل راكردوو تؤمةتباري بؤ

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

لةبةردةم   ٢٠٠٩/٨/٣٠ رؤذي لة كة بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان 
بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان
ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي
دادوةر

امين محمد طةشاو

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٢ دادطاي كةتن/
٣٩٤/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٦/٣٠ بةروار:

«ئاطاداري»
احمد عبداهللا على راكردوو بؤ تؤمةتباري

(٤٧٩) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو عَيراقي) (سزاداني ياساي لة
لة بإيارماندا نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (عةربةت)

 ٢٠٠٩/٩/٢ رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة
بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم
بةبآ دةكرَييت  دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس 

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت
دادوةر

امين محمد طةشاو

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٢ دادطاي كةتن/
٧١٨/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٦/١١ بةروار:

«ئاطاداري»
عبود جبار محمد راكردوو تؤمةتباري بؤ

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

لةبةردةم   ٢٠٠٩/٨/٢٧ رؤذي لة كة بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان 
بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان
ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي
دادوةر

امين محمد طةشاو

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٢ دادطاي كةتن/
٢٢٥٦/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٦/٢ بةروار:

«ئاطاداري»
كريم محمد انور هاموون راكردوو تؤمةتباري بؤ

(٢١) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
(-) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي  لةو (هاتووضؤ) ياساي لة
رؤذنامة لة  بإيارماندا نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر  وة

لةبةردةم   ٢٠٠٩/٩/٢٨ رؤذي لة كة بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان 
بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان
ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي
دادوةر

امين محمد طةشاو
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ئاطاداري

ئاسايى  كؤنوسى ى (  ٢٩ ذمارة( بِريارى كؤميسياران ئةنجومةنى
دةركرد. شَيوةية بةم ١٨\٧\٢٠٠٩ ِرَيكةوتى لة ذمارة(٥٠)

وة ضاكسازى و خزمةتطوزارى ليستى ثابةندكردنى بة ِرازيبوون
بارةى  لة طشتى جاِردانى بة هةَلسان بة كاتذمَيردا (  ٢٤) ماوةى لة
بةبةكارهَينانى ثةيوةست لَيدوانةكانى بة ليستةكة ثةيوةندى نةبوونى
ميانةى ) لة كوردستان زةحمةتكَيشانى حزبى ) كيانى سياسى ناوى
يةكةيان هاوثةيمانَيتي نَيو لة ئةو كيانة وة هةَلبذاردنياندا، ثِروثاطةندةى
دانية.وةثَيشكةشكردنىبةَلطةىسةلمَينةربةكؤمسيؤنوبةثَيضةوانةوة

هةَلدةوةشَينرَيتةوة. ية هاوثةيمانَيتى ئةو ثةسةندكردنى
دادوةرى دةستةى لةبةردةم  ثَيداضونةوةية شياوى  بِريارةكة
لة كة ِرؤذدا سآ ماوةى لة كوردستاندا  هةرَيمى  لة هةَلبذاردنةكان

دةستثَيدةكات. بآلوكردنةوة دواى ِرؤذى
كؤمسياران ئةنجومةنى

اعالن
(٢٩) املرقم ــراره ق املفوضني مجلس اصــدر

 ٢٠٠٩/٧/١٨ في املؤرخ (٥٠) االستثنائي للمحضر
/ مايلي

االصالح و اخلدمات  قائمة الزام على املوافقة
عن عدم باالعالن العام خالل(٢٤)ساعة و بالقيام
باستخدام املتعلقة بالتصريحات القائمة عالقة
ضمن ( كردستان كادحي (حزب الكيان اسم
من االخير ليس الكيان ان و الدعائية حمالتهم
للمفوضية ذلك يثبت ما تقدمي ائتالفهم و ضمن

اعاله االئتالف على املصادقة الغاء يتم بخالفه و
القضائية الهيئة امام لالستئناف  قابال قرارا
ايام خالل ثالثة كوردستان اقليم في لالنتخابات

للنشر. التالي اليوم من تبدا
املفوضني مجلس

ئاطادارى
كؤنوسى  ى ( ١٨ ذمارة( بِريارى كؤمسياران ئةنجومةنى
شَيوةية  ٢٤\٧\٢٠٠٩ بةم ِرَيكةوتى لة ئاسايى ذمارة(٥٩)

دةركرد.
سريانى كلدانى سكاآلى (ئةنجومةنى طةلى ِرةتكردنةوةى
لة هةندَيك هةندَيك دِراندنى  بة  سةبارةت ( ئاشورى
نةكردنى دةستنيشان بةهؤى هةَلبذاردن ثؤستةرةكانى

سكاآللَيكراو. كةسى
دادوةرى دةستةى لةبةردةم ثَيداضونةوةية قابيلى بِريارَيكة
سآ ماوةى لة كوردستاندا هةرَيمى لة هةَلبذاردنةكان

دةست ثَيدةكات. بآلوكردنةوة دواى ِرؤذى لة كة ِرؤذدا
ئةنجومةنى كؤميسياران

اعالن
قراره (١٨) املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر

 ٢٠٠٩/٧/٢٤ في واملؤرخ (٥٩) رقم للمحضراالعتيادي
 : االتي

الشعبي الس قائمة قبل من املقدمة الشكوى رد
بعض متزيق بخصوص االشوري السرياني الكلداني 
املشكو جهة حتديد لعدم االنتخابية  بوستراتهم

منه.
ًقابالًلالستئنافامامالهيئةالقضائيةلالنتخابات قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل
املفوضني مجلس

ئاطاداري
كؤنوسى  ى ( ١٨ ذمارة( بِريارى كؤمسياران ئةنجومةنى
شَيوةية  ٢٥\٧\٢٠٠٩ بةم ِرَيكةوتى لة ئاسايى ذمارة(٦١)

دةركرد.
ليستى دذى كوردستانى ليستى سكاآلى ِرةتكردنةوةى
(طؤِران ليستى هةوادارانى هةَلسانى دةربارةى ( (طؤِران
كوردستانى ليستى ئةندامانى لة يةكَيك برينداركردنى بة (
بة ِرووكةشةكان مةرجة لة  كردن  سةرثَيضى بةهؤى ،
ِرَيكةوتى لة ِرؤذ  سآ دواى سكاآل كردنى ثَيشكةش

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

دةست ثَيدةكات. بآلوكردنةوة دواى ِرؤذى لة كة ِرؤذدا
كؤميسياران ئةنجومةنى

اعالن
قراره (١٨) املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر

 ٢٠٠٩/٧/٢٥ في واملؤرخ (٦١) رقم للمحضراالعتيادي
 : االتي

الكردستانية القائمة قبل  من  املقدمة الشكوى رد
قائمة مؤيدي بعض قيام  حول التغيير  قائمة ضد
وذلك الكردستانية القائمة اعضاء احد بجرح التغيير
اكثر مرور بعد لتقدميها الشكلية الفتها للشروط

احلادثة. وقوع تاريخ من ايام ثالثة من
ًقابالًلالستئنافامامالهيئةالقضائيةلالنتخابات قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل

املفوضني مجلس

ئاطادارى
ئاسايي نوسي َكو (٢١)ي ذمارة برياري كومسياران ئةنجومةني

دمركرد شيؤة بةم ٢٠٠٩/٧/٢٤ مَيذووي بة (٥٩) ذمارة
رةتكردنةوةيسكاَاليثيشكةشكراولةاليةنليستي خزمةتطوزاري 
ئةوةي بارةي لة ليستي كوردستاني  /دهوك دذي ضاكسازي و
هةلبذاردن ثروثاطندةي حكومييان لة لَيداني فةرمانطةكاني كة دواي

سةَلماندن بةَلطةي نةبووني بةر لة كارهَيناوة بة
داد دةستةي ــةردةم ب لة ثَيداضونةوةية شياوي بريارةكة
دواي روذي بة كة رؤذدا سَي ماوةي لة هةلبذاردنةكان وةري

ثَيدةكات. دةست ئةم ئاطاداري ية بالوكردنةوةي
ئةنجومةني كؤميسياران

اعالن
ــراره ق (٢١) املــرقــم قـــراره املفوضني مجلس اصــدر 
 : ٢٠٠٩/٧/٢٤ االتي في واملؤرخ (٥٩) رقم للمحضراالعتيادي
ضد /دهوك واالصالح اخلدمات من قائمة املقدمة الشكوى رد
الدوائر باستخدام االخيرة قيام حول الكردستانية القائمة 
االدلة تقدمي لعدم  االنتخابية دعايتها لصق  في احلكومية

الثبوتية.
خالل لالنتخابات الهيئة القضائية قابالً لالستئناف امام ً قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة
املفوضني مجلس

ئاطاداري
ئاسايي كؤنووسي (٢٠)ي ذمارة برياري كؤميسياران ئةنجومةني

دةركرد: شَيوةية بةم ٢٠٠٩/٧/٢٤ رؤذي (٦٠)ي ذمارة
و كوردستاني ليستي بة دذ طؤِران ليستي رةتكردنةوةي سكاَالي
ثرؤثاطةندةي ئةنجامداني بة سةبارةت مةعسوم) (فؤئاد بةرَيز
ثَيشمةرطةدا، كةئةوة ثرؤثاطةندةيَيكيرَيطةثَيدراوة هةَلبذاردنلةطةَل

لةكةدار نةكات. تر وليستةكاني نةبَيت هةرةشةيَيكي وئةطةر هيض
دادوةري دةستةي لةبةردةم  ثَيداضوونةوةية شياوي  بريارَيكة
لة كة رؤذدا سَي ماوةي دا لة هةرَيمي كوردستان لة هةَلبذاردنةكان

دةستثَيدةكات. بَالوكردنةوة دواي رؤذي
كؤميسياران ئةنجومةني

اعالن
اصدر مجلساملفوضنيقرارهاملرقم(٢٠)قرارهللمحضراالعتيادي

: ٢٠٠٩/٧/٢٤ االتي في واملؤرخ (٦٠) رقم
القائمة ضد كــوران قائمة قبل من املقدمة الشكوى  رد
االنتخابية بالدعاية لقيامة معصوم فؤاد والسيد الكردستانية
الدعاية قبيل من ذلك يعد حيث البيشمركة افراد بعض مع
االخرى ولم ميس القوائم تهديد اي لم يتضمن اذ بها املسموح

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

املفوضني مجلس

راطةياندن
ئاسايى كَونوسى لة (٩) ذمارة خَوي بِريارى كَوميسياران ئةنجومةنى

خوارةوة: شَيوةي بةم دةركرد ٢٠٠٩/٧/٢٤ بةروارى لة ذمارة(٦٠)
ليستى لةاليةن ثَيشكةشكراوة كة  سةرةوة سكاآلى رةتكردنةوةى
اليةنطرانى بة هةَلسانى ليستى كوردستانى سةبارةت لةدذى طَوِران
بةر ليستةكة بانطةشةكردن بَو هةَلواسينى الفيتةى بة دواييان ئةوةى
نةسةلماندنى هَوى بة هةَلمةتى هةَلبذاردن وادةى ثَيكردنى دةست لة

كوردستانى. ليستى ئاِراستةكردنى يان هاندان بة كارةكة روودانى
دادوةرى دةستةى لةبةردةم تَيهةَلضونةوةية شياوى بِريارة ئةم
بآلوكردنةوةى لة رَوذى دواى كة رَوذ لة ماوةى سَى هةَلبذاردنةكان

بِريارةكة دةست ثَيدةكات.
كَوميسياران ئةنجومةنى

اعالن
ــراره ق (٩) املــرقــم قـــراره املفوضني مجلس اصــدر 
٢٠٠٩/٧/٢٤ االتي: في واملؤرخ (٦٠) رقم للمحضراالعتيادي
التغييرضد قائمة قبل من واملقدمة اعاله  الشكوى رد
االخيرة مؤيدي  بعض قيام بشأن الكردستانية القائمة 
احلملة موعد  انطالق قبل للقائمة دعائية الفتة بتعليق
بتوجية او بتحريض  الفعل حصول ثبوت االنتخابية لعدم

. الكردستانية القائمة من
لالنتخابات القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل
املفوضني   مجلس

ئاطاداري
ئاسايى كَونوسى لة (٨) ذمارة خَوي بِريارى كَوميسياران ئةنجومةنى

خوارةوة: شَيوةي بةم دةركرد ٢٠٠٩/٧/٢٤ بةروارى لة ذمارة(٦٠)
لة ثيشكةوتن ليستى لةاليةن  ثَيشكةشكراو سكاآلى رةتكردنةوةى
و كَومثانياكانى ريكالم لة هةندَيك نةبوونى قايل بة سلَيمانى سةبارةت
نةبوونى تايبةتمةند بةهَوى ليستةكة لةطةَل مامةَلةكردن و راطةيةياندن

كَوميسيَون.
دادوةرى دةستةى لةبةردةم تَيهةَلضونةوةية شياوى بِريارة ئةم
بآلوكردنةوةى لة رَوذى دواى كة رَوذ لة ماوةى سَى هةَلبذاردنةكان

بِريارةكة دةست ثَيدةكات.
كَوميسياران ئةنجومةنى

اعالن
قراره (٨) املرقم ــراره ق املفوضني مجلس اصــدر

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

في التقدم قائمة قبل من  املقدمة الشكوى  رد 
الدعاية شركات بعض امتناع بشأن السليمانية

. اختصاص املفوضية لعدم معها واالعالن التعامل
ًقابالًلالستئنافامامالهيئةالقضائيةلالنتخابات قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل

املفوضني مجلس

ئاطاداري
ئاسايى كَونوسى لة (٢٤) ذمارة خَوي بِريارى كَوميسياران ئةنجومةنى

خوارةوة: شَيوةي بةم دةركرد ٢٠٠٩/٧/٢٤ بةروارى لة ذمارة(٥٩)
و طَوِران ليستى اليةن لة ثَيشكةشكراوةكان سكاآل رةتكردنةوةى
سةبارةت الطالباني الدين جالل حسام بةِرَيز لةدذى ثَيشكةوتن ليستى
وتارةكةيدا لة ئةوةى ئةوةى بةهَوى هةَلةبجة شارى بَو سةردانةكةى بة
و بةرنامةى هةَلبذاردن بانطةشةى دةستثَيكردنى لة بةر بة  هاتووة

دادةنرَيت. ثَيدراو رَيطة هةَلبذاردنى
دادوةرى دةستةى لةبةردةم تَيهةَلضونةوةية شياوى بِريارة ئةم
بآلوكردنةوةى لة رَوذى دواى كة رَوذ لة ماوةى سَى هةَلبذاردنةكان

بِريارةكة دةست ثَيدةكات.
كَوميسياران ئةنجومةنى

اعالن
قــراره (٢٤) املرقم قــراره املفوضني مجلس ــدر اص
٢٠٠٩/٧/٢٤ االتي:  في واملؤرخ (٥٩) رقم للمحضراالعتيادي
بشكة وقائمة التغيير قائمة قبل من املقدمة الشكاوى رد
زيارته حول الطالباني الدين حسام جالل ضد السيد وتي
الدعاية قبيل يعد من خطابه في كون ماورد حلبجة ملدينة

بها. االنتخابية املسموح والبرامج االنتخابية
لالنتخابات القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل

املفوضني مجلس

ئاطاداري
ئاسايى كَونوسى لة (١٠) ذمارة خَوي بِريارى كَوميسياران ئةنجومةنى

خوارةوة: شَيوةي بةم دةركرد ٢٠٠٩/٧/٢٤ بةروارى لة ذمارة(٦٠)
لة ليستى طَوِران اليةن سكاآلى ثَيشكةشكراو لة هةردوو رةتكردنةوةى
يونس،عبدالرحمن عبداهللا ليستةكةيان(سهام ثاَلَيوراوانى هةردوو دذى
بابةتَيكى ئةمة و كَوميسيَون تايبةتمةنةبوونى بكر)بةهَوى ابا حسين

ليستةكةية. بة تايبةت ناوخَويى
دادوةرى دةستةى لةبةردةم تَيهةَلضونةوةية شياوى بِريارة ئةم
بآلوكردنةوةى لة رَوذى دواى كة رَوذ لة ماوةى سَى هةَلبذاردنةكان

بِريارةكة دةست ثَيدةكات.
كَوميسياران ئةنجومةنى

اعالن
قراره (١٠) املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر

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

التغيير قائمة قبل من املقدمتني الشكوتني اعاله رد
اهللا عبد (سهام قائمتهم مرشحي  من  كل ضد
اختصاص لعدم ابا بكر) حسني الرحمن يونس,عبد

. يخص القائمة داخلي موضوع املفوضية وكونه
ًقابالًلالستئنافامامالهيئةالقضائيةلالنتخابات قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل
املفوضني مجلس

راطةياندن
ئاسايى كَونوسى لة (٢٦) ذمارة خَوي بِريارى كَوميسياران ئةنجومةنى

خوارةوة: شَيوةي بةم دةركرد ٢٠٠٩/٧/٢٤ بةروارى لة ذمارة(٥٩)
كوردستانى/ ليستى لةاليةن ثَيشكةشكراو سكاآلى رةتكردنةوةى
بة طَوِران ليستى اليةنطرانى لة هةندَيك هةَلسانى سةبارةت بة سلَيمانى
بة سةر ئَوتَومبَيلةكانى لة ذمارةيةك بةسةر تيزاب ماددةى ثِرذاندنى
و كَوميسيَون تايبةتمةندنةبوونى بةهَوى كوردستانى ليستى اليةنطرانى

تَوماربكرَيت. سزايى داواى دةتوانرَيت
دادوةرى دةستةى لةبةردةم تَيهةَلضونةوةية شياوى بِريارة ئةم
بآلوكردنةوةى لة رَوذى دواى كة رَوذ لة ماوةى سَى هةَلبذاردنةكان

بِريارةكة دةست ثَيدةكات.
كَوميسياران ئةنجومةنى

اعالن
قــراره (٢٦) املرقم قــراره املفوضني مجلس ــدر اص
٢٠٠٩/٧/٢٤ االتي: في واملؤرخ (٥٩) رقم للمحضراالعتيادي
الكردستانية القائمة قبل  من  املقدمة الشكوى رد
برش التغيير قائمة مؤيدي بعض قيام حول /السليمانية
القائمة ملؤيدي العائدة السيارات من عدد على التيزاب مادة
حتريك وباالمكان املفوضية اختصاص لعدم الكردستانية

. اجلزائية الدعوى
لالنتخابات القضائية الهيئة امام لالستئناف قابالً ً قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل
املفوضني مجلس

ئاطاداري
ئاسايى كَونوسى لة (٢٥) ذمارة خَوي بِريارى كَوميسياران ئةنجومةنى

خوارةوة: شَيوةي بةم دةركرد ٢٠٠٩/٧/٢٤ بةروارى لة ذمارة(٥٩)
لةدذى طَوِران ليستى لةاليةن ثَيشكةشكراو سكاآلى رةتكردنةوةى
بةَلَينةكانى بة سةبارةت كوردستانى ليستى و ساَلح بةرهةم بةِرَيز
بة ضاوثَيكةوتنى ميانةى لة خانوبةرة قةرزى ثَيشكةشكردنى بة
بةرنامة لة ئةوة ئةوةى بةهَوى دةرمانسازةكان و ثزيشكان لة هةندَيك

هةَلبذاردنة. رَيطةثَيدراوةكانى
دادوةرى دةستةى لةبةردةم تَيهةَلضونةوةية شياوى بِريارة ئةم
بآلوكردنةوةى لة رَوذى دواى كة رَوذ لة ماوةى سَى هةَلبذاردنةكان

بِريارةكة دةست ثَيدةكات.
كَوميسياران ئةنجومةنى

اعالن
قراره (٢٥) املرقم قــراره املفوضني مجلس اصدر

 ٢٠٠٩/٧/٢٤ في واملؤرخ (٥٩) رقم للمحضراالعتيادي
: االتي

السيد قائمة التغيير ضد قبل املقدمة من الشكوى رد
بتقدمي وعوده حول الكردستانية والقائمة صالح برهم
والصيادلة االطباء ببعض  لقاءه اثناء  عقارية قروض

بها. املسموح االنتخابية البرامج من كونها
ًقابالًلالستئنافامامالهيئةالقضائيةلالنتخابات قرارا

. للنشر التالي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل
املفوضني مجلس
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