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تةنيا لة ١٨ مانطدا بة بةهاى ٤٦ مليار دينار 
بةشةخؤراك نةطةيشتووةتة كوردستان

ل٨-٩

كوردة فةيلييةكان (كؤتا)يان دةوَيت
رؤذنامة

لة  دةيانةوَيت  كوردةفةيلييةكان 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى عَيراقدا ثشكيان 
هةبَيت،  (كؤتا)يان  داوادةكةن  هةبَيتء 
هةينى  رؤذى  ئــةوةى  دواى  ئــةوةش 
رابردوو كؤنطرةيةكيان لة شارى بةغدا 

ئةنجامدا.
حةكيم  عةممار  كؤنطرةكةدا  لة 
ئيسالميي  باآلي  ئةنجومةني  ئةندامي 
كردووة  فةيلييةكان  كوردة  لة  داواي 

بضنةثاأل ئةو ئيئتيالفة نوَييةي كة بإيارة 
رابطةيةنرَيت  مانطةدا  ئةم  (٢٤)ي  لة 
كؤضء  ـــري  وةزي لةبةرامبةريشدا، 
ــرد؛  ــك داواي عَيراقيش  كؤضبةراني 
ــوردة  ك ـــي  رؤَل بــة  زيــاتــر  طرنطي  
سياسيي  ثــرؤســةي  لة  فةيلييةكان 
عَيراقء دروستكردني بإياردا بدرَيتء 
لة  كورسييان  زياتريش  ذمارةيةكي 
بةثَيي  بكرَيت  دابين  بؤ  ثةرلةماندا 

سيستمي كؤتا.
ثَيشووي  بةثرسي  قاسم،  كوردؤ 

يةكَيتيي  نيشتمانييةكاني  ثةيوةنديية 
ئةو  طرنطي  لة  كوردستان،  نيشتمانيي 
ئيئتيالفَيكي  هةر  ثَيكهَيناني  كؤنطرةيةو 
بؤ كوردة فةيلييةكان، كة مكردةوةو بة 
رؤذنامةي وت: «كؤنطرةكة لة كؤمةَلَيك 
كةساني سةر بة دةسةآلت ثَيكهاتووةء 
نييةء  كةسايةتيان  قورسايي  هَيندة 
ذمارةي فةيلييةكان لة بةغدا كةمةء لة 
دةرةوةي ئةوروثاء ئَيران زؤرن، بؤية 

كاريطةرييان نابَيت».
وردةكاريى لة ل٣داية

ئارام جةمال

حكومةتى بةغدا لَيكؤَلينةوة لةو فةرمانبةرانة 
دةكات كة فؤإمى راثرسييان بؤ كوردستانيبوونى 
حكومييةكاندا  فةرمانطة  لــةنــاو  كــةركــوك 
ضةند  ميانةيةشدا  ــةو  ل دابــةشــكــردووة، 
فةرمانطةكانى  بة  سةر  ثلةدارى  فةرمانبةرَيكى 

وةزارةتى شارةوانى لَيكؤَلينةوةيان لةطةَلدا كرا.
ــادار لــة ئــيــدارةى  ــاط ســةرضــاوةيــةكــى ئ
«وةزارةتــة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كةركوك 
ناوةندي  حكومةتى  بة  ســةر  جياوازةكانى 
سةرجةم  لةطةأل  لَيكؤَلينةوة  بةنيازن  بةغدا 
طشتييانةدا  بــةإَيــوةبــةرة  فةرمانبةرو  ئــةو 
ثإكردنةوةى  بة  تؤمةتبارن  كة  ئةنجامبدةن 
كوردستانييةتى  لةسةر  راثرسيى  فؤإمى 
شارى  حكومييةكانى  فةرمانطة  لةناو  كةركوك 
رؤذى  مةبةستة  ئةو  «بؤ  وتيشى:  كةركوكدا». 
لَيكؤَلينةوة  ليذنةيةكى  رابردوو  ثَينجشةممةى 
هاتووةو  عَيراقةوة  شارةوانى  ــى  وةزارةت لة 
ثلةداردا  فةرمانبةرى   (١٠) لةطةأل  لَيكؤَلينةوةى 
لَيكؤَلينةوةكان  ضاوةإوانيشدةكرَيت  كردووةو 
هةموو  طشتيى  بةإَيوةبةرى  فةرمانبةرو  لةطةأل 
لةسةر  سكاآليان  كة  بكرَيت،  فةرمانطانةدا  ئةو 

تؤماركراوة بةوةى بةو كارة هةَلساون».
سةر  فةرمانبةرانةى  لةو  يةكَيك  هاوكات 
كة  كةركوك  شارةوانيى  بةإَيوةبةرَيتى  بة 

رؤذنامةى  بة  كــراوة  لةطةَلدا  لَيكؤَلينةوةى 
راطةياند: «ليذنةكة ثَييانإاطةياندين كة سكاآلمان 
بة  هةَلساوين  ــةوةى  ب تؤماركراوة،  لةسةر 
كوردستانييةتى  راثرسيى  فؤإمى  ثإكردنةوةى 
ئةو  بؤ  شارةوانيدا،  فةرمانطةى  لةناو  كةركوك 
مةبةستة ئيفادةمان لَي وةرطيراوةو ضاوةإوانى 

ئةنجامى لَيكؤَلينةوةكان دةكةين».
ثَييانإاطةياندووين  «ليذنةكة  وتيشى:   
جارَيكى  بؤ  نابَيت  هةَلسابن  كارةش  بةو  ئةطةر 
هةركارَيكى  ضونكة  بكةنةوة،  دووبارةى  ديكة 
حكومةتدا  فةرمانطةى  لةناو  حيزبى  سياسيىء 

ناياساييةو سةرثَيضيكار سزا دةدرَيت».
ئةوةشى روونكردةوة، كة ئةو فةرمانبةرانةى 
عةرةبء  كراوة ضواريان  لةطةَلدا  لَيكؤَلينةوةيان 

توركمان بوون.
ذمارةيةك  ئةمساَلدا  ــازارى  ئ مانطى  لة 
ديموكراتىء  رَيكخراوة  بة  سةر  رَيكخراوى 
فؤإمَيكى  كوردييةكان،  ثارتة  جةماوةرييةكانى 
يان  كوردستانيبوون  لــةبــارةى  راثرسييان 
ــردةوة،  ــآلوك ــةركــوك ب نــةبــوونــى شــارى ك
نيطةرانيى  مايةى  بووة  هةوَلة  ئةو  لةوكاتةشدا 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  توركمانةكانى  عةرةبء 
بةوهؤيةوة  عــَيــراق،  ثةرلةمانى  كــةركــوكء 
دوو  ئةو  لةاليةن  ناإةزايي  سكاآلو  ضةندين 
نةتةوةيةوة بةرزكرانةوة بؤ حكومةتء وةزارةتة 

جياوازةكان، تاكو ئةو هةوَلة رابطيرَيت.  

كـؤلَـيـنـةوة بةغـدا لـيـَ
لة راثرسييةكى كوردستانيبوونى كةركوك دةكات

رذَيمى 
بووكةشووشة

ل٥

ئةمأؤ كؤمسيؤن 
ئةنجامى تانةكان رادةطةيةنَيت

هةستيار قادر 

بإيارة ئةمإؤ كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنةكان 
ئةندامَيكى  رابطةيةنَيتء  تانةكان  دةرئةنجامى 
ثةرلةمانيش  ــى  دووةم خولى  ياسايي  ليذنةى 
جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة، كة وادةى دانيشتنى 
سةرؤكى  سوَيندخواردنى  ــوَيء  ن ثةرلةمانى 
دةرئةنجامةكانةوة  راستاندنى  دواى  لة  هةرَيم 

دةستثَيدةكات.
ئةنجومةنى  ئةندامى  عةبدولكةريم  سةردار   
رؤذنامةى  بة  هةَلبذاردنةكان  باآلى  كؤمسيؤنى 
رَيطةى  لــة  ئــةمــإؤ  زؤرة  «ئــةطــةر  راطــةيــانــد 
دةرئةنجامى  كؤمسيؤن  رةسميةوة  بةياننامةيةكى 
هةرَيم  ثَيداضوونةوةى  ــاى  دادط لَيكؤَلينةوةى 
بة  سةبارةت  تانانةى   ئةو  لةسةر  رابطةيةنَيت 
هةَلبذاردنةكانى  راطةيةندراوى  دةرئةنجامى 

ثةرلةمانء سةرؤكى هةرَيم لة كؤمسيؤن دراون».
 ئةو ئةندامةى ئةنجومةنى كؤمسيؤن ئاماذةى 
كاريطةرييان  لَيكؤَلينةوةكان  «ئةطةر  بةوةشدا 
راستةوخؤ  نةبووبَيت،  دةرئةنجامةكان  لةسةر 
ئةطةرنا  دةكرَيت،  دةرئةنجامةكان  بؤ  راستاندن 

رايدةطةيةنن كة كَيشةى تياية».
سةرؤكايةتى  ياساي  هةردوو  لة  هةرضةندة 
كوردستانيشدا  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  هةرَيمء 
كة سوَيندخواردنى سةرؤكى  كراوة،  بةوة  ئاماذة 
هةرَيم دواى (٧) رؤذ لة هةَلبذاردنيةوةو دانيشتنى 
ــةدواى   ل رؤذ   (١٠) مــاوةى  لة  ثةرلةمانيش 
راطةياندنى دةرئةنجامةكانى هةَلبذاردنةوة دةبَيت، 
ليذنةى  ئةندامى  جامباز،  تاريق  راى  بة  بةآلم 
ياسايى خولى دووةمى ثةرلةمان، ئةو دوو وادةية 
لة دواى راستاندنى دةرئةنجامةكانى هةَلبذاردنةوة 

لةاليةن دادطاى ثَيداضوونةوةوة دةستثَيدةكات. 

زيندانييةك لة طرتنء طواستنةوةى سلَيمانى ليَيدةدرَيتء دةبةستريَتةوة
رؤذنامة

طواستنةوةى  طرتنء  ثؤليسى  بنكةى  لة 
ثؤليسةكانةوة  لةاليةن  طةنجَيك  سلَيمانى، 
بةنديخانةدا  شيشةكانى  بة  لَييدةدرَيتء 
ضاودَيريى  لَيثرسراوى  دةبةسترَيتةوة، 
رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةنديخانةكانيش 

ثشتإاستدةكاتةوة.
طرتنء  ثؤليسى  بنكةى  لة  كة  (س،س،م) 
لة  بــةنــدكــراوة،  سلَيمانى  طواستنةوةى 
لة  كة  بؤئةوةدةكات  ئاماذة  بةياننامةيةكدا 

كة  ــةوةى  ئ دواى  (٢٠٠٩/٨/١٤)دا  رؤذى 
ثاشةإؤى  نةيتوانيوة  نةخؤشييةوة  «بةهؤى 
لةاليةن  كة  فإَيبدات،  بنكةكة  هؤَلةكانى 
ضوار  لةاليةن  لَيكراوة،  داواى  بةَلَيندةرةوة 
تا  لَييدةدرَيت  بةخراثى  بنكةكةوة  ثؤليسى 
ضاوو  ــةروو  س جةستةء  شكانى  بةهؤى 
لوتء دةمء ددانييةوة تووشى خوَينبةربوون 
دةبَيت، دواتريش هةَليانواسيوة بة شيشةكانى 
كةسوكارى  بةوهؤيةشةوة  بةنديخانةدا»، 
لَيكؤَلينةوة  كــة  ــــةن  داوادةك بةندييةكة 
كارمةندةى  ضوار  ئةو  بكرَيتء  لةوبارةيةوة 

راذةكةيان  بة  كؤتايى  دادطاو  بدرَينة  بنكةكة 
بهَينرَيت.

عةميد  (س)،  بةكَيشةى  ــارةت  ــةب س
بنكةى  بةإَيوةبةرى  فةتاح،  عــةبــدوإلةزاق 
بة  سلَيمانى  طواستنةوةى  طرتنء  ثؤليسى 
رؤذنامةى راطةياند: «ئةو بةنديية ويستوويةتى 
مةبةستةش خؤى  ئةو  بؤ  هةَلبَيت،  بنكةكة  لة 
كة  ئامادةنةبووة  دواتر  خستووة،  نةخؤش 
محاجةرةكانى نزيك ثزيشكةكة كة ضارةسةرى 
رابكات،  هيوايةى  بةو  ضؤَلبكات  كردووة  بؤ 
رَيطةى  ثؤليسةكانمانةوة  لةاليةن  بــةآلم 

شوَينة  ئةو  كة  لَيكراوة  داواى  لَيطيراوةو 
كردووةتةوةو  دةستى  ئةو  بةآلم  ضؤَلبكات، 
رةنطة  داوة،  ثؤليسةكانى  لة  دووان  لة 
بةآلم  لَيكردبَيتةوة،  دةستيان  ثؤليسةكانيش 
نيم، ضونكة ئةوة لةدواى دةوامى  ئاطادار  من 

فةرميى بووةو من لة بنكة نةبووم.
بةوةشكرد،  ئاماذةى  بنكةكة  بةإَيوةبةرى 
لةبةرداية،  ثؤليسييان  جلى  ئةوان  راستة  كة 
هةية،  مافيان  مرؤظنء  ئةوانيش  خؤ  بةآلم 
مافى  مةكتةبةكانى  ــةداخــةوة  «ب وتيشى: 
مرؤظ ئةوةندة ثشتى بةندييةكانيان طرتووة، 

بة  بةندييةكان  ئةطةر  كة  لَيهاتووة  وامــان 
بةرضاويشمانةوة رابكةن نةتوانين قسة بكةين، 
ثَيويستة  هةية،  مافمان  مرؤظينء  ئَيمةش  خؤ 

مافى مرؤظ ثشتى ئَيمةش بطرَيت».
لَيثرسراوى  عةبدوَلآل،  ميديا  هاوكات 
بةإَيوةبةرَيتى  لة  بةنديخانةكان  ضاودَيريى 
سلَيمانى،  لــة  ــرؤظ  م مافى  ضــاودَيــريــى 
ثشتإاستكردةوةو  رؤذنامةى  زانيارييةكانى 
(س)نء  كَيشةكةى  «ئـــاطـــادارى  وتـــى: 
دواتــر  دةكــةيــنء  لــةبــارةوة  لَيكؤَلينةوةى 

ئةنجامةكةى ئاشكرا دةكةين».

 فؤتؤ: كؤضةر كةركوكى
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عةبدوإلةحمان شارا

نوَيى ثةرلةمانى هةَلبذاردنى ئةنجامى
اليةنة كة كوردستان، دةريخست هةرَيمي
بةهةَلةداضوون دةسةآلتبةدةستةكان
ئةداى خراثي ئاستى هةَلسةنطاندنى لة
دةسةآلتةكةيانء ناإةزايي خةَلكيهةرَيم
حساباتةكانيشيان ــةروةك ه ــةوان. ل
جةماوةرييانء ئاستى ثاراستنى بؤ
لةدةستنةدانى كورسيةكانيان ناواقيعيانة

بووة.
هةَلبذاردنةكانى ثرؤسةى ثَيش
هةرَيمى سةرؤكايةتى ثةرلةمانء
دةسةآلت بة سةر ميدياكانى كوردستان،
وتارو بةرثرسانء  لَيدوانى ضةندين 
بآلودةكردةوةو رؤذنامةوانييان بابةتى
ليستى كة دةكــرد،  ــةوة ب ئاماذةيان
ليستة ئــةو  سةركردةكانى ــؤإانء ط
بةآلم نيية، جةماوةريان دةهَيننء شكست
ئةو هةَلبذاردن ئةنجامةكانى راطةياندنى
دةركةوت كردةوةو ئاوةذوو وتانةى
بةشَيوةيةكى جةماوةرييان ئاستى ئةوان
لةبةرامبةريشدا كــزبــووةو بةرضاو
بةهَيزو ثَيطةيةكى بة ئؤثؤزسيؤن
الى ضاوةإواننةكراو سةرةتايةكى
بةوثَييةي ثَيشةوة، هاتة ــةآلت دةس
دةسةآلت ليستى كورسييةكانى ذمارةى
كورسى. بووة (٥٩) (٧٨) كورسييةوة لة

سةنطى كةمكردنةوةى ميانةى لة
بة هةَلبذاردنةكانء بؤ طؤإان ليستى
لة خةَلك ثةشيمانكردنةوةى مةبةستى
شَيخ جةعفةر شَيخ ليستة، بةو دةنطثَيدانى
يةكَيتيى سةركردايةتى ئةندامى مستةفا
رايطةياندبوو؛ كوردستان نيشتمانيى
ئةوانة هةَلبذاردن لةثَيشةو دةيبينين كة
دةهَيننء شكست ضؤن طؤإان) (ليستى
ثةشيمانى بة  زؤريشيان هةرة  بةشى

يةكَيتى. ناو دةطةإَينةوة
نورى شَيخ ئاسؤى نَيوةندةدا لةو هةر
يةكَيتيى سةركردايةتى ثَيشووى ئةندامى
لَيدوانيكيدا لة كوردستان نيشتمانيى
طؤإان «ليستى كردبوو، بةوة ئاماذةى
مسؤطةرة». دؤإاندنيان ئَيستاوة لة هةر
دوودَلييةكى بة كوردى دةسةآلتى

لة سةركةوتنى خؤيان باسيان زؤرةوة 
بانطةشةى كاتى لــة ــةر ه ـــردء دةك
بردنةوةيان لة باسيان هةَلبذاردنةوة
وا كؤتايشدا لة دةكــردو سلَيمانى لة 

دةرنةضوو.
مةكتةبى لة تايبةت  سةرضاوةيةكى 
كوردستان ديموكراتى ثارتى سياسيى
ليستى راطةياندبوو؛ ضاودَيرى سايتى بة
لة ترسى كلؤجَيك بايى كوردستانى
ثارَيزطاى لة هةَلبذاردنةكان ئةنجامى
بةرضاو سةركةوتنَيكى نييةو سلَيمانى

دَينن. بةدةست ثارَيزطاية لةو
كة سياسيى  مةكتةبى ئةندامةى ئةو 
ضاودَيرةوة سايتى لة ناوى نةيويستووة
كردووة، بةوة ئاماذةى بآلوبكرَيتةوة،
كوردستانى ليستى سلَيمانى لة كة

هةموو ســـةرووى لة  بةدَلنياييةوة
جةالل خودى دةبَيتء ليستةكانةوة
ديكةى سةركردةى ضةندين تاَلةبانىء
بوونةتة سلَيمانى لة كوردستانى ليستى
يةكةم ثلةى كة وادةكات ليستةكة، بؤ هَيز

بةدةستبهَينَيت.
ئيبراهيم جــةعــفــةر ثَيشتريش
ثارتى هةَلبذاردنى ناوةندى بةرثرسى
لة سةركةوتنيان كة رايطةياندبوو،
كة وتبووشى؛ مسؤطةرةء سلَيمانى
(٦٥) لة ئةطةر كوردستانى ليستى
ئةنجامى ئةوا بهَينَيت، كةمتر كورسى

بةدةستهَيناوة. خراثى
طؤإان ليستى سةنطى كةمكردنةوةى
يةكَيتىء هةوادارانى ليستةكةى لةاليةن
نةطرتةوة، ليستةكةى هةر تةنيا ثارتى

طرتةوةو ليستةكةشى سةرؤكى بةَلكو
ذيانى كؤتايى بة سةبارةت لَيدوان

سياسيى ئةويش دةدرا.
سيفةتى بة كة باغستانى  داود
ضاوثَيكةوتنَيكيدا لة سياسيى» «ضاودَيرى
راثؤرت كوردستان رؤذنامةى لةطةأل
ئةمساَلدا بآلوكرايةوة مانطى ئابى لة كة
ئةم هةَلبذاردنة كة ئاماذةىبةوة كردبوو،
نةوشيروان سياسيى ذيانى بة كؤتايى
دةيتوانى ئةو ثَيشتر ضونكة دَيت، مستةفا
بجوَلَينَيتء ثةرلةمان ئةندامةكانى نيوةى
ئيتر بةآلم بوو،  بإيار خاوةنى  خؤى

دةرفةتى ئةوةى نابَيت.
كــؤتــايــيــهــاتــنــى بـــــةدواى  دوا 
كوردستانء ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى
كوردستان، هةرَيمى  سةرؤكايةتى 
تةنيا بة طــؤإان ليستى كة دةركــةوت
ثارتى يةكَيتىء لة  يةك  هةر بةقةدةر
بةدةستهَيناوة، ثةرلةمانى كورسييةكانى
ثَيشوو لَيدوانانةى ئــةو ســةرجــةم
رؤذنامة دةست كة ديكةيش ضةندانى
ئةوة بووةوة، لةبةر ثوضةأل نةكةوتنةوة،
لةو سياسيى سةركردايةتى ثَيويستة
بزانَيت، بَيتةوةو بةخةبةر  قوَلة خةوة
بووةتة طؤإان ليستى سةركةوتنى كة
ليستة ئةو كة ئةوةى واقيعء ئةمرى
بةدةستى رؤذدا (٩٠) تةنيا ماوةى لة
لةو هةريةك مَيذووى هَيندةى هَيناوة،

كوردستانة. زلهَيزةى دوو

بوو حساباتى دةسةآلتةوة زؤر لةسةرووى ئؤثؤزسيؤن

ثارتى: هةَلبذاردنى ناوةندى بةرثرسى ئيبراهيم جةعفةر

بهَينَيت، كةمتر كورسى (٦٥) لة كوردستانى ليستى ئةطةر

بةدةستهَيناوة خراثى ئةنجامى ئةوا

عارف ستارة

فةيلييةكان كوردة رابردوو، هةيني رؤذي
راطةياندني مةبةستي بة كؤنطرةيةكيان
لة بةشداريكردن بؤ هاوثةيمانَيتييةك
بةستء عَيراقدا ثةرلةماني هةَلبذاردني
رَيكخراوانةي ئــةو قـــةوارةء سةرجةم
فةيلييةكان كـــوردة نوَينةرايةتي كــة 
بة ثَيكهَيناوة، نوَييان كوتلةيةكي دةكةن
نةعماني، شَيخ محةمةد سةعيد سةرؤكايةتي
لة بةشداريكردن  بؤ ئامادةكارييةك وةك 

عَيراق. داهاتووي ثةرلةماني هةَلبذاردني
ئةندامي  كؤنطرةكةدا عةممار حةكيم  لة
كوردة ئيسالميي داواي لة باآلي ئةنجومةني
ئيئتيالفة ئةو بضنةثاأل كردووة فةيلييةكان
مانطةدا ئةم (٢٤)ي لة بإيارة كة نوَييةي
وةزيري بةرامبةردا، لة رابطةيةنرَيتء
داوايكرد؛ عَيراقيش كؤضبةراني كــؤضء
فةيلييةكان كوردة رؤَلي بة زياتر طرنطي
دروستكردني عَيراقء سياسيي ثرؤسةي لة
زياتريش ذمارةيةكي بدرَيتء بإياردا
بكرَيت دابين بؤ ثةرلةماندا لة كورسييان

كؤتا. سيستمي بةثَيي
ثَيشووي بةثرسي قــاســم، كـــوردؤ
ثةيوةنديية نيشتمانييةكانييةكَيتي نيشتمانيي
كؤنطرةيةو ئةو طرنطي لة كوردستان،
كوردة بؤ ئيئتيالفَيكي هةر ثَيكهَيناني
رؤذنامةي بة كةمكردةوةو فةيلييةكان،
سةر كةساني كؤمةَلَيك لة «كؤنطرةكة وت:
قورسايي هَيندة ثَيكهاتووةء دةسةآلت بة
لة فةيلييةكان ذمارةي نييةء كةسايةتيان
ئَيران ئةوروثاء دةرةوةي لة كةمنء بةغدا
عَيراق لة نابَيت،  كاريطةرييان بؤية  زؤرن،
كوردي بة فةيلييةكان دةيانةوَيت شيعةكان
كاتي لة بؤئةوةي قةَلةمبدةن لة شيعة
لةاليةكي بهَيننء ثَي دةنطيان  هةَلبذاردندا
بةهةمانشَيوةء لةثَيناو لة هةرَيميش ديكةوة

دةكةن». خؤياندا كاريان لةسةر دةنطي
هةَلبذاردني لة جطة كؤنطرةكةدا لة
(كؤنطرةي هاوثةيمانَيتي بؤ سةرؤكَيك
فةيلييةكان) كوردة بؤ  طشتيي نيشتمانيي
ــةوةي ــن ــرت وةرط ــةســةر ل ــرا  ك طفتوطؤ 
سةردةمي لة كة عَيراقي، رةطةزنامةي
وةرطيراوةتةوةو لَييان ثَيشووةوة رذَيمي

كراون. ئَيران ئاوارةي
لة هةرَيم رَيكخةري شةمشير سةآلح
كةسايةتييةكي كة طواستنةوة، وةزارةتي

راطةياند: رؤذنامةي بة فةيليية كــوردي
بوو قسةكردن كؤنطرةكة ديكةي تةوةرَيكي
نيشتةجَيبوون، رةطةزنامةء مافي لةسةر
زؤربةي هةرَيميشدا عَيراقء لة ئَيستا تا كة
نيية، رةطةزنامةيان فةيلييةكان كــوردة
سةدامدا سةردةمي لة كة لةوانةي بَيجطة
زؤريــان ــةكــي ذمــارةي ـــزراونء ـــوَي راط
ئَيستاش ئةوروثا ئَيرانء روويانكردووةتة

ثَينادرَيت. رةطةزنامةيان دةطةإَينةوة كة
ئايين مةزهةبء  ثابةندي «ئَيمة وتيشي: 
مةزهةب وةك عَيراقدا لة هةرضةندة نين،
ئَيمة بؤ بةَلكو دةكةن، لةطةَلدا مامةَلةمان
لة فةيلي ــوردي ك وةك كوردبوونمان 
سةر كة هةية، بةوة بإوامان ئَيمة ثَيشترة،
ئةنجامدا لة بين مةزهةبَيك دينء هةر بة

كوردين».
توَيذَيك وةك نةبوو باش ثَيي شةمشير،
فةيلي ضونكة دةكرَيت، لةطةَلدا مامةَلةيان
لة بةشَيك بة خؤيان نييةء ماناي تةنيا بة
كورد نةتةوةي بة كوردستانء هةرَيمي
وةك ئــةوان كة مامةَلةيةي ئةو ــن، دةزان
ناكةن، ثةسةندى دةبينَيت مةزهةبي توَيذَيكي
(١٤٠)ةوة مادةي بة خؤمان «ئَيمة وتيشي:
هةرَيم دةرةوةي ناوضةي بة كة نابةستينةوة
هةموو لة  بةشَيكين بةَلكو دةبةن، ناومان 
شيعةكان كة نةشاردةوة ئةوةشي كورد».
بةم نزيكدةبنةوة، لَييان  مةزهةب وةك
ئيئتيالف ئةواندا لةطةأل دةيانةوَيت هؤيةوة
لة دةيانةوَيت ئةوان هَيشتا بةآلم بكةن،

سةربةخؤبن. هةَلبذاردندا
كرد، كوردة هةرَيم حكومةتي داواشي لة
بؤ رابكَيشن خؤياندا بةالي فةيلييةكان
خؤياندا بةالي عةرةبييةكان اليةنة ئةوةي

راياننةكَيشن.
كوردي مليؤن (١) نزيكةي ئَيستادا لة
ساَلي لة نيشتةجَينء بةغدا لة فةيلي
(١٠٦)هةزار كوردي نزيكةي رذَيم (١٩٨٠)دا
ذمارةيةكيشيان راطواستء ئَيران بؤ فةيلي
بةغدا بؤ ديكةوة شارةكاني خانةقينء لة
كوردييةكانيان عةشيرةتة ناوي راطواستء
نزيكةي كردبةعةرةبيءلةسةردةميرذَيمدا
بَيسةرءشوَين فةيلي كوردي (١٦)هــةزار
ديارنييةء ضارةنووسيان تائَيستا كراونء
طةإاونةتةوة ئَيرانةوة لة كة ئةوانةشي
بؤ طةإانةوةشيان  دواي  رةطةزنامةن،  بَي 
لة رةطةزنامةيان كةسيان (١٨٠٠) عَيراق،

وةرطرتووة. هةرَيم

فةيلييةكانيش كوردة
دةوَيت (كؤتا)يان

ئارام جةمال

هَيزةكانى ثاشةكشةى لــةطــةأل
شارةكانى نــاوةنــدى  لة ئةمريكادا
حوزةيرانى مانطى كؤتايي  لة عَيراق
شارةكانى ئةمنيى رةوشى  ئةمساَلدا،
رؤيشتوونء خراثى ــةرةو ب عَيراق
يةك ماوةى  لة كة  كةركوكيش  شارى 
رةوشى تاإادةيةك رابــردوودا ساَلى
ئةم لةماوةى جَيطيربووبوو، ئةمنيى
رةوشةكةى كؤتاييدا  دوومانطةى 
ثاشةكشةى مةترسيدار بةشَيوةيةكى
ماوةى لة تةنيا كة جؤرَيك بة كردووة،
كردةوة بةهؤى رابردوودا دوومانطى
(٥٠٠) لة زياتر توندوتيذييةكانةوة
برينداربوون، كـــوذراونء هاوآلتى
ئةمنيةدا ثاشةكشة ئةم بةرامبةر لة
ئةمنييةكانى هَيزة  ديكة  جارَيكى
كؤنكرَيتء ثةنايان بردةوة بةر كةركوك
زؤربةى ديكة جارَيكى  بةربةستةكانء 
بةو طشتييةكان شوَينة شةقامء بازاإو
ئَيستا ئةوةى لةطةأل تةنران، ئامرازانة
دؤخَيكى كةركوك لة هاوآلتييانى شارى
ئاماذةش دةذين، نالةباردا دَلةإاوكآء
شةقامء داخستنى كة  ئةوةدةكةن بؤ
لةسةر خراثى كاريطةريى بازاإةكان
بَي دروستكردووةو ذيانيان بذَيويى
ئةمنييةكانيش دةزطــا  ئيدارةو ثالنى

نيطةرانيكردوون.
(٤٥) تةمةن عةلى، حسَين سةآلح
رؤذنامةى بة تةكسية شؤفَيرى كة ساأل
كاريطةريى بازاإةكان «داخستنى ءت:
شارةكة خةَلكى تَيكإاى لةسةر خراثى

بازاإةكانى سةرجةم دروستكردووة،
هاتوضؤى بة رَيطة داخراونء شارةكة
ثلةى بة ئةمةش نادرَيت، ئؤتؤمبَيل
شؤفَيرى لةسةر كاريطةريى يــةك
ضونكة دروستكردووة، تةكسيةكان
داهاتى ثةيداكردنى شوَينى بازاإانة ئةو
لةطةأل سةآلح ءتيشى: «زؤرجار ئَيمةن».
سةردةكةون لةطةَلمان نةفةرانةى ئةو
ئةوان دةيانةوَيت كَيشة دةبين، تووشى
بكةينةوة، نزيكيان كارةكانيان شوَينى لة
ناتوانين ئَيمة داخراونء رَيطةكان بةآلم

بيانطةيةنين».
ساأل، (٢٢) تةمةن عومةر، محةمةد
شةقامى لة جلءبةرط فرؤشيارى
«هةرضةندة ءت: رؤذنامةى بة كؤماريى،
هاتوضؤى لة بــازاإةكــان داخستنى
كارةكانمان بــة زيــانــى ئؤتؤمبَيل
باشيش تاإادةيةكى بةآلم طةياندووة،
كةمدةكاتةوة، تيرؤريستييةكان كردةوة
زؤر فــرؤشــمــان بةطشتيى بـــةآلم 
روو ءةك جاران دابةزيووةو خةَلكيش
لة مةترسييان بةهؤى ناكةن بازاإ لة

تيرؤريستييةكان». كردةوة
ساأل (٤١) تةمةن محَيدين، ئــازاد
فرؤشتنى دووكانَيكى خاوةنى كة
كؤماريي، جؤرةكانى ثَيآلوة لة بازاإى
تةنيا تيرؤريستييةكان كردةوة ثَييواية
نايةت، كؤتاييان بازاإةكان داخستنى بة
«ئةطةر تيرؤريستان رؤذنامةى ءت: بة
لةوة ئةنجامبدةن تةقينةوة بيانةوَيت
هاتوضؤى بازاإةكان كة ناطةإَينةوة
قةدةغةكراوة، ئَيستا ئؤتؤمبَيليان
ثالنى بَي ئةنجامى ئةمة بةثَيضةوانةوة
هيض كة ئةمنيةكانة  دةزطا حكومةتء 

هاوكارى بؤ بازاإةكان نييةو ثيالنَيكيان
كة ناكةن، فرؤشيارةكان دوكاندارو
دووكانَيكدا هةر لةبةردةم نموونة بؤ
ضةنديندةستطَيإوعةرةبانةدةوةستنء
ئةمةش دةفرؤشن، جؤراوجؤر شتى
ئاطايان دووكاندارةكان ءايكردووة
كآ كة نةبَيت دووكانةكانيان لةبةر

دةوةستَيت».
كردةوة ديكةى هؤكارَيكى ئــازاد
ئينتيمايي بآ بؤ تيرؤريستييةكان
«هةموومان دةَلَيت: دةطةإَينَيتةوةو
خؤشةويستيمان ئينتيماو لة داضؤإاوين
هةركةس ءآلتــةكــةمــان،  ــارو ش بــؤ 
ــةرى دةورووب ضاودَيريى دةتوانَيت
هؤشيارييء ئةو بةآلم بكات،  خؤى

نيية». بوونى لةالمان ئَيستا ئينتيماية
ساأل، (٤٩) تةمةن مامةند، ئةحمةد
ئةولةبارةىداخستنى شؤفَيرىتةكسية،
«خراثبوونى دةَلَيت: بازاإةكانةوة
بازاإةكان داخستنى ئةمنيىء رةوشى
كاسبكارانيشى تةكسىء شؤفَيرانى
خــراثء ــــارى كــاريــطــةريــى دووض
هيض لة ناتوانى كردووة، زيانثَيطةياندن
هةَلبطريت، نةفةر بووةستيت  شوَينَيك
ناتوانيت دةهَينيت نةخؤش زؤرجار يان
ئةم راستة خؤى،  شوَينى بيطةيةنيتة 
خةَلكة، ذيانى ثاراستنى بؤ رَيوشوَينانة
ناتوانَيت خةَلك تَيكداوةو ذيانى بةآلم
ثةيدابكات». جاران ءةك ذيانى بذَيويى
داخستنى بةرامبةر «لة ءتى: زياتر
بةديلى حكومةت ثَيويستة بازاإةكاندا
دابإَيذَيت، تؤكمة ئةمنيى ثالنى هةبَيتء
بةمجؤرة ذيان هةتاية هةتا خؤناكرَيت

بإوات».

سستدةكات كةركوك بازاأي نائاراميي

جةمال ئارام فؤتؤ: دةشكَينرَين؟ بةربةستةكان كةى
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عةلى ئيبراهيم

هةَلبذاردنى دةرئةنجامةكانى
هةرَيمى كوردستان تةمموز لة (٢٥)ى
سياسيي هاوكَيشةى لة ــؤإان ط
هَيزى ذمارةى  ئاراو دَينَيتة هةرَيم 
زياد لة ثةرلةماني نوَيدا ئؤثؤزسيؤن

دةكات.

دةرطاى طؤإان

راستةقينة ئؤثؤزسيؤنبوونى

دةكاتةوة

طــؤإانء ليستى ثَيكهَينانى
كورسى (٢٥) بةدةستهَينانى
ثةرلةمانييةكةى هةَلبذاردنة لة
ــــــردوودا، راب مــانــطــى (٢٥)ى 
هةرَيمى لة  سياسييةكانى هاوكَيشة 
بةشَيوةيةك طــؤإي، كوردستاندا
بة بوو  طــؤإان سةركةوتنةى ئةم
رةهاى دةسةآلتي شكستى سةرةتاى
رابردوودا، لة ماوةى ثارتى يةكَيتىء
ثةرلةمانيية ليستة ئةم كة بةتايبةت
هَيزَيكى بــة ببَيت ــداوة ــاري ــإي ب
ثةرلةماندا، لةنَيو ئؤثؤزسيؤن
ئةمجارة ثــةرلــةمــانــى ــةش  ــةم ب
دةبَيت جياواز بةرضاو بةشَيوةيةكى

رابردوو. ثةرلةمانى لة
رؤَلي لةبارةى محةمةد، كاردؤ
دروستبوونى لة  ــؤإان  ط ليستي
رؤذنامة بؤ راستةقينة ئؤثؤزسيؤنى
كة طؤإانكارييانةى ئةو «دواى وتى:
دةبَيتة روويدا، تةمموزدا (٢٥)ى لة

رؤَلي بة ثةرلةمان كة ئةوةى مايةى
ليستى هةستَيتء خؤى راستةقينةى
ئؤثؤزسيؤنى دةبَيتة طؤإانيش
كوردستان ثةرلةمانى  لة راستةقينة 
ئةمةشرؤَلَيكى لةبةرامبةردةسةآلت،
تةندروستبوونى لة دةبينَيت كاريطةر
كوردستان». لة حوكمإانى سيستمى
بةشداريى ــارةى ــةب ل ـــاردؤ ك
«لة وتى: حكومةتدا لة ليستةكةيان
دةيةوَيت طــؤإان ليستى ئَيستادا
ثةرلةمان، لة بَيت ئؤثؤزسيؤن
دةستى هــةمــانــكــاتــدا ــة  ل ـــةآلم  ب
درَيذ كةسَيك هةموو بؤ هاوكارى
دةسةآلتيش تَيإوانينى ــاتء دةك
دةبَيت كاريطةريى ئؤثؤزسيؤن بؤ
ثةرلةماندا». لة ئَيمة مامةَلةى لةسةر

ترسيان حيزبةكة ضوار

دةشكَيت

لة ثةرلةمانى رابردوودا ئةطةرضى
كؤمةأل، (يةكطرتوو، حيزبةكة ضوار
سؤسياليست) زةحمةتكَيشان،
كورسييان بةرضاو  ذمارةيةكى 
وةكو نةيانتوانى ــةآلم ب هــةبــوو، 
ببينن، ئؤثؤزسيؤن  رؤَلى ثَيويست 
ضوار ئةو  ئةوةبوو لةبةر ئةمةش 
حكومةت لةناو ثَييةكيان حيزبة
ديكةش لةاليةكى لةاليةكء بوو
ئؤثؤزسيؤن، بة ببن دةيانويست
مةيدانى هاتنة بةهؤى ئةمجارة بةآلم
حيزبةش ضوار ئةم طؤإان ليستى
دةيانةوَيت شكاوةو ئةوةيان ترسي
ئؤثؤزسيؤنبوونيانةوة رَيطةى لة
لة ثةرلةمانداو لة بطَيإن رؤأل
ثَيويست كورسي بتوانن داهاتوودا

كة داوة ئةوةيان بإيارى بهَيننةوةو
نةكةن. حكومةت لة بةشداريى

كانديدَيكىليستىخزمةتطوزارىء
ناوى نةيويست كة ضاكسازيى،
بةشدارييان لةبارةى بآلوبكرَيتةوة
حيزبةكة «ضوار وتى:  حكومةت لة
بةشداريى كة داوة ئةوةيان بإيارى
بة ضونكة نةكةن، حكومةتدا لة
لة بةشداريكردنيان ئةوان بإواى
زيانى رابردوو  ساآلنى لة حكومةت

ثَيطةياندوون». زؤرى
لَيدوانة بةثَيي ديكة لةاليةكى
سةركردةكانى رؤذنامةوانييةكانى
ضاكسازيي، خزمةتطوزاريء ليستي
ئةمجارة كة داوة ئةوةيان بإيارى
نةكةن، حكومةت لة بةشداريى
بةرامبةر هةَلوَيستَيك  وةك  ئةمةش
لةماوةى كة يةكَيتى ثارتىء بة
راستةقينةى بةشداريى رابردوودا
ضةند ثــَيــنــةكــراوة، حكومةتيان

ثَيدراوة. وةزارةتَيكيان

بزووتنةوة دةيةوَيت

هةبَيت بةهَيزى ثشكَيكى

ديكةى ليستةكانى  لة يةكَيك 
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لة بةشدار
ئيسالميية بزووتنةوةى  كوردستان، 
كــورســي دوو تــوانــيــويــانــة ــة  ك

بةدةستبهَينن.
ئةوةى ئَيستا ماوةتةوة ئةوةية ئايا
لة بةشداريى ئيسالميى بزووتنةوةى
هَيزَيكى وةك يان دةكات حكومةت
شوراى دةمَينَيتةوة، ئؤثؤزسيؤن
ئيسالميى بزووتنةوةى ناوةندى

بةشداريكردنء بؤ  بــإيــاريــداوة
حكومةتى لة حيزبةكةيان نةكردنى
كاديرانيان بؤضوونى هةرَيم، ئايندةى
مةبةستةش ئــةم  بؤ ــتء ــرَي وةرط
بؤئةوةى ثَيكهَيناوة ليذنةيةكيان
لةناو راثرسيي كةمدا ماوةيةكى لة
بزووتنةوةى بكةن، كاديرانياندا
وتةبَيذةكةيةوة زارى لة ئيسالميى
بةشداريش ئةطةر رايطةياندووة،
خؤيان مةرجى حكومةت لة بكةن
ــتء بــةشــَيــوةيــةكــى ســادة ــَي دةب

ناكةن. حكومةت لة بةشداريى
ليستى كانديدى  وةرتي، ئةحمةد 
بؤ ثةرلةمانى ئيسالميى بزووتنةوةى
سةركردايةتى ئةندامى كوردستانء
لة بــارةيــةوة  ــةم ل حيزبة، ــةو  ئ
لة «ئَيمة بؤ رؤذنامة وتى: لَيدوانَيكدا
لةنَيو قؤناغى راثرسيداين لة ئَيستادا
ئايا بةشداريي كة ئةندامانى خؤمان،
هةركاتَيك نا؟ يان حكومةت لة بكةين
ئةو ئةوا كؤتاييهات راثرسيية ئةو
كؤدةبينةوةو شوورا مةكتةبي كات
بارةيةوة كؤتايى خؤمان لةو بإيارى
بإيارَيكى هيض تائَيستاش دةدةينء

نةداوة». ثَيشوةختمان

دوودَلة شيوعى

عــةدالــةتــى ــــازادىء ئ ليستى 
هَيزة لة ثَيكهاتووة كة كؤمةآليةتى،
لةم كوردستان، هةرَيمى ضةثةكانى
رَيذةيةكى نةيانتواني هةَلبذاردنةدا
يةك تةنيا بهَينن، دةنــط بةرضاو 
بـــردةوة، ثةرلةمانيان كــورســي
شيوعى حيزبى ئَيستادا لة بةآلم
ليستةكةياني كورسييةكةي تاكة كة
ئايا كة دَلةإاوكَيداية لة بةركةوتووة،
نا. يان حكومةت لة بكات بةشداريى
لة زانيارييانةى ــةو ئ بةثَيي
دةست تايبةتةوة، سةرضاوةيةكى
يةكَيتى ثارتىء كةوتوون، رؤذنامة
مةكتةبي بــاَلــى ئـــةوةى بــةهــؤى 
زةحمةتكَيشان حيزبى سياسيي
نةهَيناوةو ثةرلةمانيان كورسي
ليست يةك شيوعى حيزبى لةطةأل
رَيــطــةى ــت لــة ــةوَي ــان ـــوون، دةي ب
حكومةت لــة بةشداريكردنيان
باَلى بؤ كورسى نةهَينانى قةرةبووى
ثؤستة بكةنةوةو سياسيي مةكتةبي
زةحمةتكَيشان، بة بدرَيت حكومييةكة
شيوعى حيزبى ئةمةشدا لةبةرامبةر
حكوميةى ثؤستة  ئةو دةيــةوَيــت 

خؤيان كاديرَيكى وةريدةطرن كة
زةحمةتكَيشان. نةك وةريبطرَيت،

بةشداريى كؤتا

دةكات حكومةت لة

كؤتايان كورسي كة هَيزانةى ئةو
ئةو هةَلبذاردنةكان، لة بردووةتةوة
دةسةآلت لة نزيك بة كة هَيزانةن
جووَلة بة فةرمانى ئةوان دادةنرَينء
كة دةكرَيت ضاوةإآ  بؤية  دةكةن،
حكومةت لة بةشداريى هَيزانة ئةم

بكةن.
كة ــاخ، ــةرم ب ئالتى كــةرخــى
كؤتاي كورسي سآ حيزبةكةى
لةبارةى بــردووةتــةوة،  توركمانى
بة حكومةتدا لــة بــةشــداريــيــان
هيض «تائَيستا راطةياند: رؤذنامةى
كابينةى بةشداريى  داواى اليةنَيك 
هةرَيمى حكومةتى شةشةمى
بةشداريكردن بةآلم لَينةكردووين،
باش بةكارَيكى داهاتوو كابينةى لة
حكومةتدا لة ثَيشتريش دةزانينء
دةبــَيــت بـــةآلم ــن، ــووي ــدارب ــةش ب
كاراتربَيت ئةمجارةمان بةشداريى
طةلى خزمةتى بتوانين بؤئةوةى
كوردستان طةلى تةواوى خؤمانء

بكةين».
سةبارةت بةرماخ ئالتى كةرخى
بةشداريكردنيان مةرجةكانى بة
وتى: ــامــة رؤذن بؤ حكومةت  لة 
بةآلم نيية، دياريكراومان «مةرجَيكى
ئَيمة بة كة مةرجةى ئةو دةمانةوَيت

بَيت». كارا وةزارةتَيكى دةدرَيت

زياد دةكات هَيزة ئؤثؤزسيؤنةكان ذمارةيان

بَيت لة دةيةوَيت ئؤثؤزسيؤن ليستى طؤإان «لة ئَيستادا

هةموو هاوكارى بؤ دةستى هةمانكاتدا لة بةآلم ثةرلةمان،

ئؤثؤزسيؤن بؤ دةسةآلتيش تَيإوانينى درَيذ دةكاتء كةسَيك

ثةرلةماندا» لة ئَيمة مامةَلةى لةسةر دةبَيت كاريطةريى

عةبدوإلةحمان شارا

سةنديكاى بإياربوو هةرضةندة
ــةو ئ ــــاوى ن ـــان ـــووس ـــةن ـــام رؤذن
كة بآلوبكاتةوة رؤذنامةنووسانة 
هةَلبذاردندا بانطةشةى هةَلمةتى لةماوةى
رؤذنامةطةريى ياساى لة ثَيشَيلكارييان
تةنيا سةنديكا دواتــر بةآلم ــردووة،  ك
خؤى تَيبينييةكانى راطةيةندراوَيك بة

ئاشكراكرد. هةَلمةتةكة لةسةر
ــاى ــك ــدي ــةن س ئـــةنـــجـــومـــةنـــى
لة كــوردســتــان رؤذنــامــةنــووســانــى
راطةيةندراوَيكى (٢٠٠٩/٤/٣٠)دا رؤذى
راى رؤذنــامــةنــووســانء ئاراستةى 
راطةياندن دةربـــارةى كــرد طشتيى 
ثةرلةمانء هةَلبذاردنى ثرؤسةى لة
كوردستان، هةرَيمى  سةرؤكايةتى 
ــوو ــردب ــةوةك ــاذةى ب ــام ــة تــَيــيــدا ئ ك
ــبــذاردنــةكــان، هــةَل ـــــةدواى ــة دواب ك
رؤذنامةنووسانة ئةو ناوى سةنديكا
ياساى لة ثَيشَيلكاريى كة بآلودةكاتةوة
لة دةكـــةنء رؤذنامةنووسى ــارى ك
الدةدةن، رؤذنامةنووسى ئةخالقياتى
(٢٠٠٩/٨/١٠) رؤذى ئةوةى دواى بةآلم

كؤبوونةوةيةكى سةنديكا ئةنجومةنى
راطةيةندراوَيك تةنيا بإياريدا ئةنجامدا،
خؤى هةَلوَيستى تَييدا  ــاتء ــك دةرب
رؤذى بةوهؤيةشةوة روونبكاتةوة،
تَييدا كة دةركرد، راطةيةندراوَيكى (٨/١٣)

ئةمانةن: كة خرابووةإوو، خاأل سآ
سةنديكا ئةنجومةنى ــةم: ــةك ي

لة ميديا رؤَلـــى كــة رايــدةطــةيــةنــَيــت
بابةتيانةو زؤرى بةشى ثرؤسةكةدا
زؤريــش ــةكــى رادةي تا طونجاوبوو،
رووداوةكان لة هةواألء خةَلكى كؤمةآلنى
جةماوةرى هانى ئاطاداركردووةتةوةو
ثرؤسةى هةَلبذاردندا بةشداريى لة داوة

بكةن.

نيطةرانييةوة بة سةنديكا دووةم:
لة ــك ــدَي ــةن ه ــــى ـــتـــة رؤَل دةإوانـــَي
راطةياندن، دةزطاكانى رؤذنامةنووسانء
رؤذنامةطةريىء ياساى بةثَيضةوانةى كة
رؤذنامةنووسانى شةرةفى ثةيمانى
ثرؤسةكةدا لة مامةَلةيان نَيودةوَلةتييةوة
كاريطةريى تــاإادةيــةك  كة ــردووة، ك

هةبووة. ثرؤسةكة لةسةر خراثى
روودانى لةكاتى سةنديكا  سَييةم:
بةرامبةر كة ثَيشَيلكاريى هةندَيك
بة روويـــداء راطةياندن دةزطاكانى
هةَلوَيستى ئاطاداربوو،  لَيى  رةسميى
لة راطةياند، خؤى ثَيوستى ئاشكراو
شَيوةيةك بةهيض سةنديكا هةمانكاتيشدا
وةرطرتنى لة نازانَيت بةرثرسيار بة خؤى
رووداوانةى ئةو بةرامبةر لة هةَلوَيست

نةكراوةتةوة. ئاطادار لَيى نووسراو بة
ئةنجومةنى ئةندامى كةمال، زيرةك
ــى ــان ــووس ــةن ــام ــكــاى رؤذن ــدي ســةن
«لة راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان،
بةرثرسارَيتى بة هةستكردن  روانطةى
لةسةر كة ئةركةى  ئةو مَيذوويىء 
ضاودَيريى كة ئةوةماندا بإيارى شانمانة،
بكةينء راطةياندن كةناَلةكانى وردى
خؤشمان لة راطةيةندراوَيكدا هةَلوَيستى

بآلوكردةوة».
لة باسى كةسةنديكا ئةوةى بةهؤى
رؤذنامةنووسانى ناوى بآلوكردنةوةى
ناوةكانى ــر دوات كردبوو، ثَيشَيلكار
لةناو ئــةوة دةنطؤى  بآلونةكردةوة، 
كة ــووةوة ــآلوب ب رؤذنامةنووساندا
ثَيشَيلكاريى زؤرترين لةبةرئةوةى
كةناَلةكانى رؤذنامةنووسانء لةاليةن
كراوة، بةدةسةآلتةوة سةر راطةياندنى
بآلوكردنةوةى لة سةنديكا بةهؤيةوة

خؤى بةدوورطرتووة، ناوةكاندا
ئـــةوةى ــال ــةم ك ـــةآلم زيــــرةك ب
«دواى وتى: رؤذنامة بؤ رةتكردةوةو
دواى ثرؤسةى هةَلبذاردنء تةواوبوونى
بابةتيانةمان خوَيندنةوةيةكى كة ئةوةى
بزووتنةوةى راطةياندنء دؤخــى بؤ 
سةنديكا كـــرد، ــى ــووس ــةن ــام رؤذن
راطةيةنراوة بةو تةنيا زانى بةثَيويستى
ثَيبَينَيت كة بآلومانكردووةتةوة. كؤتايى
لة كة بةوةشكرد،  ئاماذةى هاوكات 
سةنديكاى مانطانةى شةش راثؤرتى
ــؤرة ج هـــةر ــدا، ــان ــووس ــةن ــام رؤذن
رؤذنامةطةريى ياساى لة ثَيشَيلكارييةك
لةاليةن ض رؤذنامةنووسان  لةاليةن  ض

بآلويدةكةنةوة. كرابَيت، دةسةآلتةوة

بآلونةكرايةوة ثَيشيَلكار رؤذنامةنووسانى ناوى

روونكردنةوة

لةراثؤرتةهةواَلَيكىذمارة(٥٣٣)ى
«لة نوسراوة هةَلة  بة  رؤذنــامــةدا
يونسكؤدا» رَيكخراوى بةياننامةيةكى
بةياننامةكة هةَلةيةء رستةية ئةم
بةياننامةى نييةء يونسكؤ هــى
رؤشنبيرء ذمارةيةك كةمثةينَيكى
لةكاتى بةهةَلة بةآلم شوَينةوارناسة، 
سةر ماكَيتى رؤذنامةكةدا ضاككردني
نَيوان لة كةوتووةتة وشةية ئةو دوو
دةست كؤثييةكى بةياننامةيةك..... كة
طةإانةوة بة كــةوتــووة، رؤذنامة
هةمان يةكى الثةإة هةواَلةكةى بؤ
نوسراوة تَيدا راستةكةى كة ذمارةش

رووندةبَيتةوة. زياتر
رؤذنامة
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دابةشبوونى موسأل؟ يـــــــان نةتةوةيي، شـةأي تـايةفيء

جةمال هيوا

ــى ــم «رذَي ءةك ئةمريكا ئَيستا
حكومةتى لةطةأل مامةَلة بووكةشووشة»
ــــةردةوام ب بــؤيــة ــــات، ــراقــيــدا دةك عــَي
«دةمـــوضـــاوة ــى ــان ــارةك ـــادارى ك ـــاط ئ

هةَلبذَيردراوةكة»يةتى.
ئةوةى ءةك  بووكةشووشة رذَيمى 
لة ستانسفَيلد طاريس ئةندرسنء ليام

لةإَيطةضارةكانى ءةك يةكَيك عَيراقدا باسيانكردووةء ئايندةى كتَيبى
ضارةيةكى رَيطة بة عَيراق دايانناوة، ئةطةرضى لة ئةمريكا دةرضوونى

دةكرَيت. ئَيستا ثيادة ءةسفكردووة، بةآلم كةموكوإييان ثإ
ئةمريكا هَيزةكانى سؤفا، رَيكةوتننامةى بةثَيى ئةوةى دواى
كؤتاييهَينان مةبةستى بة كشانةوة عَيراق شارةكانى سةنتةرى لة
ناو هاتوونةتةوة ديكةوة رَيطةى  ضةندين  لة  بةآلم داطيركاريى، بة

سياسيى. دةسةآلتى ثرؤسةى
(بة عَيراقدا لة باآلدةستييةتى كاَلكردنةوةى بؤ ئةمريكا هةوَلةكانى
داطيركاريى لةذَير نةكات ءا هةست خةَلكةكةى ئةوةى بؤ رووكةش)

عَيراقة. تا تَيبطةن كة ئةمريكا دؤستى ئةمريكاداية،
ئةمريكاء باآلدةستى بؤ ئاماذة نزيكترين طرنطترينء دةتوانرَيت
ماليكى نورى ناردنى كة ببينين ئةمريكاوة لةاليةن عَيراق كؤنتإؤَلكردنى
دوكانء هةوارى هاوينة  بؤ  ئةمريكاوة  لة  عَيراق  ءةزيرانى  سةرؤك
دواى كوردستانة هةرَيمى دةستوورى راطرتنى يان رةتكردنةوة
راثؤرتةكانى لة فةرمانة ئةو كة بةتايبةت هةرَيم. ناوخؤيى طوشارى
ءاشنتؤن ثةيمانطاى  يةكطرتووةكانء نةتةوة طشتيى سكرتَيرى 

رةنطيداوةتةوة.
ئةمريكا بة ثشت خةستى بة زؤر بووكةشووشة رذَيمى
خاوةن كارنامةكان ئاراستةى لةسةر  ئةمريكا  هةروةها دةبةستَيت،

دةبَيت. دوايى قسةى
ضةندين هاتنى بينييمان رابــردوودا كورتةى ماوة لةو  ئةوةى
ئةو كوردستان، هةرَيمى عَيراقء بؤ ئةمريكا بةرثرسى سيناتؤرء
دةكات، ثيادةى عَيراق بؤ بةردةوام ءآلتة ئةو كة ضاودَيريكردنةية
لةطةأل كؤبوونةكان عَيراقدا، رووداوَيكى طرنط لة هةر ثَيش بةتايبةتيش
دواترينيان كة ضإدةبنةوة سوننةء شيعة عةرةبى كوردء بةرثرسانى

جؤن مةككةينة. هاتنى
بةإةى كورد نةرمة

كوردء ئةزموونةكانى  بة سياسييةكانء لة زؤرَيك هةروةك 
هةردةم كورد ثَيداوة، ئاماذةيان كورديش ئةزموونى ضاودَيرانى
هيض لة بؤية دوذمنةكانيشى، بؤ تةنانةت  باشبووة ميوانخؤازَيكى
ئةتةكَيتة يان  ثسثؤإيانة شَيوازَيكى بة كورد نابينرَيت جَيطةيةكدا 
ناكؤكةكانى اليةنة مامةَلة لةطةأل بؤ دانوستاندن طفتوطؤ، جيهانييةكانى

بكات. بةرامبةريدا
لة كوردَيك ءةك عَيراق سةرؤك كؤمارى تاَلةبانى جةالل تةنانةت
سةرؤكايةتى دبلؤماسى ئةتةكَيتى نةيتوانيوة رةسمييةكانيدا سةردانة
شةرقولئةوسةتدا ضاوثَيكةوتنةكةى لة ئةطةرضى بثارَيزَيت، كؤمار
كة لةخؤيدا نةكردووة طؤإان بة «هةستى كة بةوة هَيناوةتةوة بيانووى
بووةبة سةرؤككؤمارءءةك مرؤظَيكىئاسايى دةيةوَيتمامةَلة بكات»،
نةيتوانيوة دبلؤماسييةكاندا مامةَلة لة كورد كة لةوَيداية طرفتةكة بةآلم
بة ثةيوةنديى ئةمة ثَيدةضَيت (هةرضةندة طفتوطؤبكات، شارةزايانة

دواوين). لةسةرى ثَيشتر هةبَيت كة سةركردةيةكةوة ضةند
بةشَيكى عَيراقييةكان، اليةنة لةطةأل طفتوطؤكردنة كاتى ئَيستا كة
جَيطةء نةرمترين بووةتة بةإةكانيان كورد سةركردةكانى لة بةرضاو
بآ بةدةست ئةمإؤش تةنانةت نةياربوونء دوَينآ ئةوانةى رَيطةى

دةناَلَينن. بةَلَينييانةوة
دةرطاكان ثَيويستة ناكرَيتطفتوطؤبكةينء كة نيية ماناىئةوة ئةوة
ديموكراسى شةإى دةتوانَيت كة زمان تةنيا ئةمإؤ ضونكة كَلؤمبدةين،

دانوستاندنة. طفتوطؤء زمانى ثَيبكةين،
لة نةيانتوانيوة كوردة، طفتوطؤكردنى ءةفدةكانى كَيشةى ئةوةى
طةيشتبن، تَيى زاراوة ءةك ئةطةر تَيبطةن، باشى بة دانوستاندن ماناى

ثَيبكةن. مامةَلةى نةيانتوانيوة طفتوطؤكان مَيزى لةسةر ئةوا
لة ءةفدى دةيان كورد  رابردووةوة دووةمى سةدةى نيوةى لة
يةكةكانى دواى يةك لة رذَيمة لةطةأل ثَيكهَيناوةء سةركردايةتييةكانى
لةطةأل ثَيكهَينا هةرَيمَيكمان كاتَيكيش كردووةء طفتوطؤيان عَيراقدا
دواتر بووةء شةإيان ضةندين خؤبةخؤ ناوخؤشدا لة دراوسَيكانء

كردووة. طفتوطؤيان
سةنتةرىستراتيذيى

كوردةكان سةركردة  بةطشتيىء كورد هةمووكات لة  ئَيستا
بؤ هةية ستراتيذيى  سةنتةرَيكى بوونى بة ثَيويستيان بةتايبةت 
كوردستانء هةرَيمى داهاتووى هةنوكةء  رةوشى هةَلسةنطاندنى

بةرامبةردا. لةطةأل طفتوطؤكردن ضؤنَيتى عَيراق،
بؤ رابردوومان ضوار ساَلى ماوةى ستراتيذيى دةبَيت سةنتةرَيكى
قؤَليانةى ضوار قؤَلىء سآ هاوثةيمانَيتيية لةو بزانين تا هةَلسةنطَينَيت
هةبووة، زيانء سوودَيكى شيعةو سوننةدا كردوونى ض لةطةأل كورد
بضَيتة ثةرلةمانةوةء تةنيا بة هةر يان بيكات، اليةندا كام لةطةأل ئَيستا
بكات؟ ثةرلةمان بةشداريى ضؤن كورد يان بكات، هاوثةيمانى دواتر
ذوورة لة ثَيكةوة كةسَيك ضةند دوء بة دوو سةركردةكان نةك
طةلة ئةم ديكةى ساَلى ضوار ضارةنووسى لةسةر بإيار داخراوةكاندا

بدةن.
لَيثرسينةوة

دةبَيت كة بإوايةدام ئةوةية لةو شت طرنطترة، هةموو لة ئةوةى
رابردوودا ساَلى ضوار ماوةى بثرسرَيتةوة كة لة كورد نوَينةرانى لة
كة نيية طةياندبَيت، ئةوةش طرنط كورد كة سوودى بة ضيانكردووة
دةبوو بيكةنء كة ئةوةى ئةى بةآلم كردووة، ضونكة روونة، ضةنديان
ئةوئةركانةى نةيانكردووة، ئةوهةآلنةىهاتوونةثَيشءلةدةستيانداوة،
ئةمجارةى ثةرلةمانى ثَيويستة نةثةإاندووة؟ رايان بووةء لةئةستؤيان

بكات. لةطةَلدا لَيثَيضينةوةيان كوردستان

بووكةشووشة رذَيمى

شاآلو فةتاح

ناوةإؤكى تائَيستاش هةرضةندة
ئةمريكى وةفدى كؤبوونةوةكانى
ثَيكهاتبوون سيناتؤر ضوار لة كة
ناديارة، عَيراقدا، بةرثرسانى لةطةأل
رةسميىء بةيانى لة ئةوةى بةآلم
ناإةسمييةوة سةرضاوةى
كؤبوونةوانة ئةو  دةربارةى
مةككةين كة ئةوةية، دةركةوتوون
يةكةم بةثلةى كؤبوونةوةكاندا لة
يةكَيكيان باسكردووة،  كَيشةى  دوو
لةنَيوان ناوضةجَيناكؤكةكانة كَيشةى
دووةميان كَيشةى هةرَيمء ناوةنددا،
عَيراقء دةستوورى هةمواركردنى
راسثَيردراوة ليذنةى كارةكانى

لةوبارةيةوة.
راثؤرتَيكدا  لة سةباح  رؤذنامةى
ماليكى تاَلةبانىء دةنووسَيت،
بة ئةمريكى وةفدى  لة ثَيشوازييان 
كردو مةككةين جؤن سةرؤكايةتي
كَيشة دةربارةى كؤبوونةوةيةكدا لة
لة كرا. طفتوطؤ ثةيوةنديدارةكان 
دةربارةى طفتوطؤ كؤبوونةوةكةدا
ناوضةجَيناكؤكةكانء كَيشةى
كارةكانى ئاسايشء بارودؤخى
هةمواركردنى بة راسثَيردراو ليذنةى
دواتر كراوةء عَيراق دةستوورى
كوردستانء هةَلبذاردنةكانى لة باس
عَيراق داهاتووى هةَلبذاردنةكانى
ماليكى نورى دواتريش كراوة.
لة عَيراق وةزيرانى سةرؤك
لةسةر تةئكيدى كؤبوونةوةكةدا
نَيوان هاوكارى هةماهةنطىء
هةر كردووةتةوةء ئةمريكا عَيراقء
بةيانَيكدا لة كؤبوونةوةكةو دواى
ضةكدارو هَيزة دةَلَيت، ماليكى نورى
كة سةلماند ئةوةيان ئةمنييةكانمان
عَيراقء ئاسايشى ثاراستنى تواناى
بةرثرسيارَيتييةيةيان ئةو هةَلطرتنى

لةدواىكشانةوةىهَيزةكانى كة هةية،
شارؤضكةكاندا شارو لة ئةمريكا
هةرلةوبةياننامةيةدا ثَييانسثَيردراوة.
عَيراقى حكومةتى ئامانجى ماليكى
خؤشطوزةرانىء دابينكردنى  لة
لةدواى ئابووريى ثَيشكةوتنى
ئةمنيى بارودؤخى جَيطيركردنى
دواتر دةزانَيت.  ئامانج  بة عَيراق 
كشانةوةى مةككةين جؤن سيناتؤر
جَيبةجَيكردنى بة ئةمريكاى هَيزةكانى
نَيوان ئةمنييةكةى رَيكةوتنامة
راستطؤيى ئةمريكاو عَيراقء
خستةإوو، لةوبارةيةوة ئةمريكا
ئامادةى كة بةوةشدا ئاماذةى
تةكنةلؤذىء هاوكارييةكى طشت

عَيراقن. ئابووريى ثَيشكةوتنى
لةبارةى كؤبوونةوةكةى مةسعود
فةيسةأل مةككةينةوة، جؤن بارزانىء
رؤذنامةوانى سكرتَيرى دةباغ
سةباحى بة هةرَيم سةرؤكى
باس كؤبوونةوةكةدا لة راطةياند،
كةركوكء موسألء كَيشةى لة
كراوةء ديكة ناوضةجَيناكؤكةكانى
هةَلبذاردنة طرنطيى لة باسيش
عَيراق داهاتووى ثةرلةمانييةكةى
لةدواى دةَلَيت، سةباح دواتر كراوة.
موفتى عةدنان كة كؤبوونةوةكة
نَيضيرظان ثةرلةمانء سةرؤكى
حكومةتى سةرؤكى بارزانى
جؤن بوون، ئامادةى هةرَيميش
هةولَيرى قةآلى سةردانى مةككةين

مَيذوويى كردووة.
ثرَيس  فرانس هةواَلى ئاذانسى
سةردانةكةى لة باس  راثؤرتَيكدا  لة
هةر بؤ جؤن مةككةين دواييةى ئةم
كوردستان هةرَيمى عَيراقء لة يةك
دةنووسَيت، ئةى.ئَيف.ثى دةكات،
سيناتؤرَيكى كة مةككةين جؤن
ئةمريكاية، كؤمارييةكانى ئةريزؤناى
دواتر سةردانَيكدا طةيشتة عَيراقء لة
كرد. كوردستانى هةرَيمى  سةردانى

كة هةرَيم حكومةتى  بةرثرسَيكى 
ئاشكرابكات ناوى خؤى نةيويستووة
ثرَيسى فرانس هةواَلى ئاذانسى بة
مةككةين سةردانةكةى راطةياندووة،
دةربارةى بووة طفتوطؤكردن بؤ
دووةمى كانووى هةَلبذاردنةكانى
راثؤرتةكةى دواتر داهاتوو. ساَلى
ئاستى هةَلكشانى لة باس ئةى.ئَيف.ثى
ناوةندء حكومةتى نَيوان  كَيشةكانى
هةوَلةكانى بة ئاماذة دةكاتء هةرَيم
كةمكردنةوةى لةثَيناو دةكات ئةمريكا
ئةى.ئَيف.ثى ملمالنَييانةدا، ئةو
باس ئةمريكاوة هةوَلةكانى لةبارةى
دةكات داواكارييء فشارى ئؤباما لة
سةردانى ئةوةى بؤ ماليكى، لةسةر
دةربارةى طفتوطؤ بكاتء هةرَيم
هةرَيمء نَيوان درَيذخايةنةكانى كَيشة

بكةن. ناوةند
راثؤرتَيكدا  لة ئيالف  سايتى
مةككةين سةردانةكةى  دةربارةى 
جؤن سةردانةكةدا لة دةنووسَيت،
بارزانى مةسعود لةطةأل مةككةين 
موفتى عةدنان  هةرَيمء سةرؤكى 
نَيضيرظان ثةرلةمانء سةرؤكى
حكومةتدا سةرؤكى بارزانى
كؤبووةوةءباسلةدوايينهةَلبذاردنة
سةرؤكايةتييةكةى ثةرلةمانىء
بةغداو نَيوان كَيشةى كوردستانء
ناوضةجَيناكؤكةكان لةسةر هةرَيم

كرا.
مةككةين ثَيش رؤيشتنةوةى جؤن
راطةياند، رؤذنامةوانانى بة
ئةوةى بؤ  كوردستان  بؤ  «هاتين 
كورد طةلى بؤ دؤستايةتيمان
ئيالف دواتر بكةينةوة». دووبارة
دواترى كؤبوونةوةكانى لة باس
ثَيش دةنووسَيت، دةكاتء مةككةين
سةردانى مةككةين رؤيشتنةوةى
بةرهةم لةطةأل كردء  سلَيمانى
سةرؤك جَيطرى  ساَلحى  ئةحمةد 
باسي كؤبووةوةء عَيراق  وةزيرانى

سياسييةكانى طؤإانكاريية لةدوايين
كرد. عَيراق

كؤبوونةوةى لة باس ئيالف
تاَلةبانى جةالل لةطةأل وةفدةكة
دةكاتء عَيراق كؤمارى سةرؤك
لة ئةمريكا وةفدى تاَلةبانىء دةَلَيت،
بارودؤخى باسي كؤبوونةوةيةكدا 
بةتايبةت عَيراق، سياسيى
ناوضةجَيناكؤكةكانء كَيشةى
دواييةى ئةم هةَلبذاردنةكانى
هةَلبذاردنةكانى كوردستانء
ئيالف كردووة، عَيراقيان داهاتووى
راثؤرتة ئةم ثشتإاستكردنةوةى بؤ
كؤماريى رةسميى بةيانَيكى بة ثشت
كؤبوونةوةكةى لةبارةى دةبةستَيت

وةفدةكةوة. تاَلةبانىء
تيظى)  ئَيم  (دةبليو سايتى 
نوَينةرانى سةردانةكةى دةربارةى
ناوةإاستء خؤرهةآلتى  بؤ ئةمريكا
دةنووسَيت، ئةفريقا باكوورى
دةستيثَيكردو ليبيا بة سةردانةكةيان
سايتةكة بةدوادا هات، دواتر كوةيتى
نوَينةرانى ثَيكهاتةى لةبارةى
سةردانة ئةم بؤ  كة  ئةمريكاوة
نوَينةرانى دةنووسَيت، دياريكراون
مةككةين، جؤن لة ثَيكهاتوون ئةمريكا
لينديز كؤلينس،  سوزان سيناتؤر 
سيناتؤر ليبةرمان. جؤزَيف طراهامء
سةردانى سَييةمجارييةتى كة كؤلينس
لة ثَيشترى سةردانى بكاتء عَيراق

بووة. (٢٠٠٦)دا ساَلى
لة باس دواتر ئةمريكييةكة وةفدة
لةنوَينةرانى طروثة ئةم كؤبوونةوةى
عَيراق سةركردةكانى ئةمريكاو
كة بةوةشدةكات ئاماذة دةكاتء
هَيزى ئةفسةرانى لةطةأل طروثةكةيان
كؤدةبنةوة. وآلتةكةيان دةريايى
سةردانى ثَيشتر ئةمريكا تيمةى ئةم
لةطةأل كؤبوونةوة بؤ كرد ليبيايان
سةردانى هةروةها قةزافىء موعةمةر

كرد. كوةيتيشيان

مةككةينء سةردانةكةى

ناوضة جيَناكؤكةكان كَيشةى

راطةياندووة، رؤذنامةكةي بة نةينةوا،
هةمووهةوَلةكانبةطةإخراونلةسةر
بؤ ئةمريكي ناوخؤييء عَيراقي ئاستي
بة كة موسأل، كَيشةي ضارةسةكردني
زؤر دؤخةكة «ئَيستا  ئةو  بؤضووني
ئاماذةي ئاَلؤزتربووة»، كةركوك لة
كَيشةي ئــةوان ــردووة، ــةوةشــك ب
نيية، حةدبا ليستي لةطةأل تايبةتيان
كَيشةي لةسةر طرفتةكانيان بةَلكو
لة يةكَيكة كة جَيناكؤكةكانة ناوضة
هةرَيمء نَيوان كَيشةكاني ئاَلؤزترين

ناوةند.
رووداني ئةطةر طؤإان خةسرةو
زاني: موسأل بة دوور لة تايةفي شةإي
لةنَيوان ناكؤكييةكان «لةبةرئةوةي
سوننة شيعةو يان عةرةب كوردو
دةيةوَيت هةية اليةني ديكة بةَلكو نيية،
سياسييء ئةمنييء  ــارودؤخــي  ب
بكاتء ئيستغالل ناوضةكة ئابووريي
مةزهةبييء ئاذاوةي فيتنةو تؤوي
بةرذةوةنديي لة بضَينَيت نةتةوةيي
ليستي ئةطةر طؤران، وتةي بة خؤي»،
خؤي ئةو بةرنامةيةي لةسةر حةدبا
نازانَيت دووري بة بَيت، بــةردةوام

ثارَيزطا. دوو دابةشببَيت بؤ موسأل

 ئةمريكاش
دةوَيت نزيكبوونةوةي

هةوَلةكاني بـــةردةوامـــي ــة  ل
ســةردانــةكــةي دواي ئةمريكاء
بةرطري ــري وةزي طيتس ــةرت رؤب
جؤن شةممة رؤذي ئةمريكا،

مةككةينسيناتؤريكؤماريخوارةكان
لةطةأل كــردء هةولَيري سةرداني
بؤ كؤبووةوة، هةرَيم بةرثرساني
نَيوان كَيشةكاني لةسةر طفتوطؤكردن
كَيشةي بةتايبةتي بةغدا، هةولَيرو
مةككةين ناوضةجَيناكؤكةكانء
دةيانةوَيت «ئةوان راطةياند: ئةوةي
هةموو اليةنةكان رؤَلببينن هاوكاري

نزيكبةنةوة». لَيكيان بكةنء
ديواني د.فوئاد حسَين، سةرؤكي 
كوردستان، هةرَيمي  سةرؤكايةتي 
شةرقولئةوسةتي رؤذنــامــةي بة 
ئةمريكا ــةي ــدةك وةف كة وتـــووة،
بؤضوونيان هةرَيم سةرؤكي لةطةأل
بة ســـةبـــارةت طـــؤإيـــووةتـــةوة
بةغدا، هةولَيرو نَيوان  كَيشةكاني
كةركوكء كَيشةكاني بةتايبةتي
غــازء ـــةوتء ن ــاســاي مــوســألء ي
سروشتييةكاني سامانة دابةشكردني
نَيوان كَيشةكان بة  سةبارةت وآلت،
ئاماذةي د.فوئاد بةغداش هةرَيمء
هيض مةككةين كة ــردووة، ــةوةك ب
ثَينةبووة ثرؤذةيةكي يان ثَيشنياز
نَيوان كَيشةكاني ضارةسةركردني بؤ
ويستوويةتي بةَلكو ناوةند، هةرَيمء
طوآ بطاتء كَيشةكان سروستي لة
بطرَيت، ثةيوةنديدارةكان اليةنة لة
كَيشةكان وَينةي جؤرو  بتوانَيت تا
نوَيي ــدارةي ــي ئ بــؤ بــطــوازَيــتــةوة
ئةمريكيء كؤنطرَيسي ئةمريكاو
بؤ وَينانةبكرَيت  ئةو لةسةر كار 

طرفتةكان. نةتةوةكانضارةسةركردني شارى موسأل
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هاوإآعةبدولَآل

طفتوطؤ كةوتوونةتة ئةمريكا بةرثرسانى
بؤ هةرَيم، عَيراقء بةرثرسانى لةطةأل
هةردووالو نَيوان كَيشةكاني بة كؤتاييهَينان
سياسيى، ضاودَيرانى بؤضوونى بة هاوكات
بؤ ئَيستادا لة ئةمريكا بةرثرسانى سةردانى
تا كَيشةكاني بةغداية ناضاركردنى هةولَيرء

نَيوانيانيةكالييبكةنةوة.
بةعسء رذَيمى  رووخاندنى لةدواى 
هةميشةيى دةستوورى نووسينةوةى
نوآ، حكومةتى ثَيكهَينانى عَيراقء
بؤ طفتوطؤ كةوتنة عَيراقييةكان سةركردة
طرنط، مةسةلةى ضةندين ضارةسةركردنى
ناوضةجَيناكؤكةكان، (كةركوكء لةوانة
سياسةتى حوكمإانىء بودجة، نةوت،
سةرةكيترين بة كة ثَيشمةرطة) دةرةوة،
دادةنرَيتء بةغدا هةولَيرء نَيوان كَيشةكانى
بةردةم لة ضارةسةرنةكردنيان بووةتة رَيطر
نوَيي ئيدارةي عَيراقء  بةرةوثَيشضوونى 
دوا كشانةوةي لة بةر دةيةوَيت ئةمريكاش
كَيشة بَي ئارامي عَيراقَيكي خؤي، سةربازي
طةورةي ترسي ئَيستادا  لة كة جَيبهَيَلَيت 
هةرَيمة. نَيوان حكومةتي ناوةندو كَيشةكانى
(٢٠٠٨) ساَلى رَيكةوتنَيكى طوَيرةى بة
لة عَيراق ئةمريكاء حكومةتى هةردوو
خاكى لة هَيزةكانى ئةمريكا (٢٠١١)دا ساَلى
مةترسى ئةوةش دةكشَينَيتةوةء عَيراق
لة مةزهةبيى تايةفىء شةإى سةرهةَلدانى
ئةمريكاش حكومةتى زياتركردووة، عَيراقدا
لة هَيزةكانى كشانةوةى  ثَيش  دةيةوَيت
عَيراقييةكان يارمةتيدةرى هاوكارء عَيراق

كَيشةكانيان. ضارةسةركردنى بؤ بَيت
لة ديموكراتةكان سةركةوتنى دواى
ئةمريكاء سةرؤكايةتييةكةى هةَلبذاردنة
ئؤباماوة، لةاليةن كؤمارى سةرؤك ثؤستى
بةرامبةر جياوازى سياسةتَيكى نوآ ئيدارةي
مانطى ضةند ماوةى لة ثيشاندا. عَيراق بة
حكومةتى بةرثرسانى طةورة رابردوودا
لَيكنزيكبوونةوةى مةبةستى بة ئةمريكا
لةيةكترو عَيراقييةكان سةركردة
هةَلواسراوةكانى ثرسة ضارةسةركردنى
هاتوونةتة جارَيك ضةند بةغدا، هةرَيمء نَيوان
هاوكارى كوردستانء هةرَيمى عَيراقء
سةركردة بة ئةو مةبةستة بؤ حكومةتةكةيان

عَيراقييةكان راطةياندووة.
جَيطرى جؤبايدن، (٢٠٠٩/٧/٢) رؤذي
كردو عَيراقي سةردانى ئةمريكا، سةرؤكى
نَيوان كَيشةكانى لةسةر طفتوطؤكردن بؤ
عَيراقء بةرثرسانى لةطةأل بةغدا هةرَيمء 
كَيشةكاني ثرسي ئؤباما كؤبووةوة، هةرَيم
سثاردووة. بة جَيطرةكةي هةردووالي نَيوان
ءةزيرى طيتس، رؤبةرت (٧/٢٨) رؤذي
كردو بةغداى سةردانى ئةمريكا بةرطرى
عَيراق بةرثرسانى ءةزيرانء سةرؤك لةطةأل
هةرَيمى سةردانى دواتر رؤذى كؤبووةوةو
بارزانى مةسعود لةطةأل كردو  كوردستانى
لةو كؤبووةء كوردستان هةرَيمى سةرؤكى
ئةمريكا ئَيستا راطةياند: ئةوةى سةردانةيدا
هةرَيمى لةطةأل دؤستايةتى ثةيوةنديى
كوردستانءعَيراقى فيدراألبةرزدةنرخَينَيتء
بؤ بدات هةردووال  يارمةتى  ئامادةية
هةَلثةسَيردراوةكانى ثرسة ضارةسةركردنى
ثرسةكان ضارةسةرى بؤ ثَيويستة نَيوانيان،
ئةمريكاش ببةسترَيتء دةستوور بة ثشت

بةردةوامدةبَيت. اليةنةكان هةموو لةطةأل
رايمؤند ذةنةراأل (٨/٩) رؤذي هاوكات 
فرةإةطةزةكان هَيزة فةرماندةى  ئؤدَيرنؤ،
لةطةأل كؤبوونةوةيةكيدا لة عَيراق لة
لةسةر طفتوطؤيان  بارزانى، مةسعود 
مةسةلةى بةغداء هةرَيمء ثةيوةندييةكانى

كرد. عَيراق هةَلثةسَيردراوةكانى كَيشة
لةدواسةردانيشدارؤذي(٨/١٥)ءةفدَيكى
جؤن سيناتؤر سةرؤكايةتى بة ئةمريكى
ئةمريكاي كؤنطرَيسى ئةندامى مةككةين،
هةرَيمى سةردانى كؤماريخوازةكان، سةربة
هةرَيم بةرثرساني كردو لةطةأل كوردستانيان

كؤبووةوة.
حكومةتى ضاودَيران، ءتةى بةثَيى
هَيزةكانى كشانةوةى ثَيش دةيةوَيت ئةمريكا
ناوخؤييةكانى كَيشة عَيراق، خاكى لة
مةبةستةش ئةو بؤ ضارةسةربكرَين، عَيراق
سةر خستووةتة فشارى ئَيستاشدا لة

كورد. عَيراقء بةرثرسانى
ئةنجومةنى  ئةندامى ضاالك، ئازاد
بة هاوثةيمانى، ليستى لة عَيراق نوَينةرانى
فشارَيكى ئَيستادا «لة  راطةياند:  رؤذنامةى
هةردووال لةسةر ئةمريكاوة لةاليةن طةورة
ئةمريكاو بؤ ماليكى سةردانةكةى لة ض هةيةء
ئةمريكا سةردانةكةى ءةزيرى بةرطرى لة ض
لة داواى ئةمريكا حكومةتى هةولَير، بؤ

كَيشةكان بةزوويى كة كردووة هةردووال
ئَيستا فشارةى ئةم بؤية ضارةسةربكةن،

هةية». طةورةى رؤَلَيكي
مستةفا، فةالح لةوبارةيةوة هةر
ثةيوةندييةكانى فةرمانطةى بةرثرسى
كوردستان، هةرَيمى حكومةتى دةرةوةى
نيية، فشار ئةمريكا ئَيستاى «هةوَلةكانى ءتى:
عَيراقةى ئةم كة هَيزَيك ءةكو ئةمريكا بةَلكو
عَيراقييةكان مةبةستَيتى دروستكردووة،
كَيشةكانيان ضارةسةرى لَيكنزيكبكاتةوةء

فشاركردن». نةك بكةن،
لة سياسةتيش، بوارى شارةزايانى بةإاي
ثَيويستى زياتر هةمووكات لة كورد ئَيستادا
سةركردايةتى دةبَيت هةيةو ئةمريكا بة
ئةمريكادا لةطةأل بةهَيز ثةيوةندي كورد

دروستبكات.
مامؤستاى بةروارى،  د.كامةران 
بة دهؤك، زانكؤى لة  سياسيى زانستى
شةش ماوةى «لة راطةياند: رؤذنامةى
زؤريان سازشَيكي كورد رابردوودا ساَلى
دةبَيت كردووة، عَيراق دةسةآلتدارانى بؤ
سازش هةبَيتء نةطؤإى هةَلوَيستَيكى كورد
هةروةها نةكات، نةتةوةييةكان مافة لة
لةطةأل ئةمريكا ثةيوةندييةكى بةهَيز ثَيويستة
بةرذةوةنديى كورد ضونكة دروستبكات،

هَيزةكانى بوونى هةيةء  ئةمريكادا  لةطةأل
ئةم بؤ كوردستان  عَيراقء لة ئةمريكا 
ئةمريكا كشانةوةى بة طرنطة، كورد قؤناغةى
دةكةوَيتة كورد بةرذةوةندييةكانى عَيراقدا لة

مةترسييةوة».
كَيشةكانى دةيةوَيت «ئةمريكا وتيشى:
ضارةسةربكرَينء بةغدا هةرَيمء نَيوان
سةر خستووةتة فشارى ئَيستادا لة
بإواى بة بةآلم  عَيراق، كوردو بةرثرسانى
ئةمريكا هَيزةكانى كشانةوةى ثَيش من
بةغدا هةرَيمء نَيوان كَيشةكانى عَيراق، لة

ضارةسةرناكرَين».
هةرَيم حكومةتى بةرثرسانى
بؤ ئةمريكا بةرثرسانى  سةردانةكانى 
ءةسفدةكةن، طرنط  خاَلَيكى بة  كوردستان
عَيراقَيكى دةيةوَيت ئةمريكا كة ثَييةى بةو

بَيتةكايةوة. سةقامطير
فةرمانطةى بةرثرسى مستةفا، فةالح
ثةيوةندييةكانىدةرةوةىحكومةتىهةرَيمى
راطةياند: «ئةمريكا رؤذنامةى كوردستان، بة
طؤإانَيكى كردووةء عَيراق لة زؤرى كارَيكى
ئةو دروستكردووةء عَيراقدا لة طةورةى
بةالى وآلتة ئةو ئازادكردووة، بؤية ءآلتةي
ببَيتةعَيراقَيكىسةقامطيرء ئةمريكاوةطرنطة،
ئاراميى ئاسوودةيىء بة خةَلكةكةى

دروستبكةن ءا  هةوايةكى كةشء  بذينء
كاربكةن، ثَيكةوة بتوانن اليةنةكان كة
بؤية بةجَيبهَيَلَيت، ئَيستا شَيوةيةى بةو
عَيراقييةكانة يارمةتيدانى  ئةمريكا  ثةيامى
سةردانى كَيشةكان، ضارةسةركردنى بؤ
كوردستان هةرَيمى بؤ ئةمريكى شاندى
عَيراقء بارودؤخى لة ئاطاداربوونة بؤ
نَيوان ثرسةكانى  لةسةر بوو قسةكردن 
طرنطى ثرسى دوو لةوانة بةغدا، هةرَيمء
باسكرانء بةطشتيى نةينةوا)  (كةركوك،
ثَيكةوة كة عَيراقييةكان ئةوةبوو ئةوان ديدى
بهَينن، كَيشةية بةو  كؤتايى  دابنيشينء
بةوةكرد، ئاماذةيان ئةمريكا ءةفدةكةى
ثابةند ئةمريكا هَيزةكانى كشانةوةى دواى
كؤتايى كارةكانى عَيراقةوةو بة دةبَيت
ثةيوةنديىء لةسةر جةختيان ثَيناهَينَيتء

كردةوة. كوردء ئةمريكا دؤستايةتى
حكومةتى هةَلوَيستى بة سةبارةت
بةغدا، هةرَيمء كَيشةكانى لةسةر هةرَيم
حكومةتى «هةَلوَيستى دةَلَيت: مستةفا فةالح
ثابةندين هةرَيمىكوردستانئاشكرايةوئَيمة
لةطةأل عَيراقَيكي عَيراقةوةء دةستوورى بة
كَيشةكان ضارةسةركردنى فيدراَلداينء
بَيت ئَيمة سازشكردنى بنةماى لةسةر نابَيت

مافةكانمان». لةسةر

فـشـاردان لـةذيَـر بـةغـدا رء هـةولـيـَ

يوسف بةهادين

عَيراق حكومةتى ــاآلي ب وةفدَيكي 
بؤ ــات دةك موسأل هةولَيرو  ســةردانــي
وتةبَيذي موسأل، كَيشةي ضارةسةركردني
ئاشكرايكرد، نةينةواش برايةتي ليستي
هــةرَيــمء ســةرؤكــي ــة لــةطــةأل ــدةك وةف
حةدبا ليستي  حــكــومــةتء ســةرؤكــي 
سياسيش ضاودَيراني بةإاي كؤبووةتةوة،
دوورة، موسأل لة ناوخؤيي ئةطةري شةإي
دوو بؤ دابةشببَيت ضاوةإَيدةكرَيت بةآلم
لة هةإةشة هةرَيميش حكومةتي ثارَيزطاء

دةكات. حةدبا ليستي

دَيتةكايةكةوة ناوةند حكومةتي
سةرؤك جَيطري عيساوي، د.رافيع
وةزاري وةفدَيكي عــَيــراقء  وةزيــرانــي
بؤ كرد هةولَيريان  موسألء سةرداني
ثَيشنيازي بــؤضــوءنء ئاشكراكردني
موسَلييةكانء يةكخستني ريزي بؤ جياواز
هةردوو نَيوان ناكؤكييةكاني نةهَيشتني
راثؤرتَيك دواتر تا حةدبا، برايةتيء ليستي
نيشتمانيء ئةنجومةني ئاسايشي ئاراستةي
هةروةك بكةن، عَيراق وةزيراني ئةنجومةني
كة ثَيكهاتةكان كرد، سةرجةم داواشيان لة
لةو ئةوةي بؤ بخةنةطةإ تواناكانيان هةموو
ثارَيزطاكة بَيتء رزطاريان سياسيية قةيرانة

بنيادنانةوة بةرن. بةرةو ئاوةدانيء
ــري وةزي لة  هةريةكة كة  عيساوي
نيشتمانيء ئاسايشي وةزيري بةرطرييء
راوَيذكاري ذمارةيةك طةياندنء وةزيري

لةطةأل دةكرد، ياوةرَيتيان ئةمنيي سياسييء
هةرَيمي كوردستانء لة سةرؤكي هةريةكة
موسألء ثارَيزطاري  حكومةتء سةرؤكي 
لةطةأل كؤبووةوة،  حةدبا ليستي سةراني 
فإؤكةخانةي لة موسأل بة طةيشتنيشي
هَيزةكاني فةرماندةي لةطةأل نةينةوا
باري وةرطرتني بؤ كؤبووةوة  ئةمريكاي
سياسييء رةوشي لةسةر ئةوان سةرنجي
شارةكان دواي رادةستكردنةوةي ئةمنييء
مانطي كؤتايي  لــة  ئةمنيي دؤســيــةي
عَيراقييةكان. بةهَيزة رابردوودا حوزةيراني
طوَيرةي راطةياندراوَيكي نووسينطةي بة
عــَيــراق، ــي  ــران وةزي ســـةرؤك جَيطري 
ئةو ثَيكهَيناني لةإَيي ناوةندي حكومةتي
كاربكات دةيةوَيت ــيــةوة،  وةزاري ليذنة
موسألء كَيشةكاني ضارةسةكردني بؤ
ليستي برايةتيء هةردوو كَيشةكاني نَيوان
ضوارضَيوةيةشدا لةو هةر حةدباء ليستي
ذمارةيةك لةطةأل ناوةند، حكومةتي وةفدي
شةبةكء عةرةبء كوردو هؤزة سةرؤك لة
بؤ كؤبووةوة سنوورةكة  ئَيزدييةكاني 
كَيشةكاني ــةري ــارةس ض ــةوةي ــن دؤزي
ئةمنييء بوارةكاني هةموو لة ثارَيزطاكة

خزمةتطوزارييةكان. سياسييء
ئاسايشي وةزيــري وائيلي، شيروان
حكومةتي وةفدةكةي ئةندامي  نيشتمانيء
شةرقولئةوسةتي رؤذنامةي بة عَيراق،
داواي هةرَيم «حكومةتي راطةياندووة:
ناو بَيتة كــردووة  ناوةندي حكومةتي لة 
ضارةسةركردنيان هةوَلي كَيشةكةوةو
وةفدة بةوةشكردووة، ئاماذةي بــدات،
راسثاردةيةك ثَيشنيازو ضةند حكومييةكة

نيشتمانيء ئةنجومةني ئاسايشي ئاراستةي
دةكةنء وةزيران ئةنجومةني سةرؤكايةتي
سةرؤكي بارزاني  نَيضيرظان دواتريش 
بةغدا سةرداني هةرَيميش، حكومةتي
راسثاردةو لةسةر قسةكردن  بؤ دةكات
رَيطةضارةيةكي بة طةيشتن ثَيشنيازةكانء
كة كَيشةكان، ضارةسةري بؤ طونجاو
وتةي بة  رازيبن، ثَيي اليةنةكان هةموو
سياسييةكان كَيشة ضارةسةركردني وائيلي
ئةو ناكؤكةكاني ثَيكهاتة ليستء لةنَيوان
لةسةر دةبَيت كاريطةريي ثارَيزطايةدا

باشبووني رةوشي ئةمنيي».

هَيَلة عةبدولمةهديش لةسةر
عادل هــةوَلــةدا ئــةم لةطةأل هاوكات
كؤماري سةرؤك جَيطري عةبدولمةهدي،
ئوسامة لةطةأل كؤبوونةوةيةكدا لة عَيراق 
ئةلعَيراقييةو ليستي ثةرلةمانتاري  نوجَيفي
براي حةدباء ليستي  سةرثةرشتياري 
داواي موسأل، ثارَيزطاري نوجَيفي ئةسيل 
ئاَلؤزةي بارودؤخة ئةو  ئاساييكردنةوةي
ئةنجومةني هةَلبذاردني لةدواي كة كرد
نوَيي ئيدارةي ثَيكهَيناني ثارَيزطاكانء
حةدباوة ليستي لةاليةن نةينةوا ثارَيزطاي
كوردو نَيوان كَيشةكاني دروستبووة،
زياتركردووة، ناوضةكةدا لة عةرةبي
لةنَيوان ثةيوةنديي  ثــردي داواشيكرد
لةإَيطةي دروستبكرَيتء ليستدا هةردوو
بكرَيتةوة. ئاسايي بارودؤخةكة طفتوطؤوة

بةرثرسيارن نوجَيفييةكة دوو
رووداوي موسألء كَيشةكاني ثةيوةند بة

حكومةتي رابردوو، هةفتةي تةقينةوةكاني
بةياننامةيةكدا لة كوردستان هةرَيمي
هةموو بــةرثــةرضــدانــةوةي هــةإةشــةي 
هةوَلةكانيليستيحةدبايكردءنيطةرانييان
«دذي ليستة ئةو سةراني لةوةي نيشاندا
ذيانن»ء ثَيكةوة ديموكراسيء بنةماكاني
بةوةي تؤمةتباردةكةن هةرَيم بةردةوام
ناوضةكةدايةء تةقينةوةكاني لة دةستيان
كورد دذي بَيثةردةيان دوذمنايةتي «ئاآلي

هةَلكردووة».
ــةوة ب ــا ــةدب ح ليستي هـــــةروةك 
دةسةآلتيان كاتةي لةو تؤمةتباردةكةن
جطة ــةدةســت، ــووةت طــرت ناوضةكة لــة 
ئاشووبنانةوةء تؤمةتباركردنء لة
شؤظَينيء تــؤي  ضاندني ــي ــةرةك دووب
ناوضةكة ضؤَلكردني سياسةتي طرتنةبةري
بة دةستنياكردووة دانيشتووانةكةي، لة
دذي ثالنطَيإييةكانيان جَيبةجَيكردني
ثاكتاوكردني سياسةتي نةينةواو خةَلكي
دةطرنةبةر. مةزهةبيي ئايينيء نةتةوةييء

هةرَيمي حكومةتي بةياننامةكةي بةثَيي
نةينةوا ئَيستاي  بارودؤخي كوردستان 
ئةو كردارةكاني  كة دةضةسثَينَيت ئةوة 
دذ كة دةسةلمَينَيت ئةوة موسأل دواييةي
شةبةك ئَيزديء كوردي  هاوآلتيياني  بة
توركمانء دذي هةروةك  ئاراستةكراون، 
بةوة ئاماذة هةروةك مةسيحييةكانيشة،
لة كة كــوردانــةي ــارةي ئــةو ــات ذم دةك
زياتر كوذراون موسأل لة ماوةي رابردوودا
ئاوارةبووني لة جطة كةسة، هةزار (٢) لة
هةروةك مةسيحي كوردو خَيزاني سةدان
تؤمةتباري بة نوجَيفييةكة برا «هةردوو

دةزانن». تاوانانة ئةو سةرةكيي

دةكات هةإةشة هةرَيم
بةياننامةكةدا ديكةي بةشَيكي لة
رايدةطةيةنَيت، ئاشكرا بة هةرَيم حكومةتي
ــوةيــةك شــَي هــيــض ــة ـــةودوا ب ـــةم ــة ل ك
حةدباو ليستي دةستدرَيذييةكاني
بةردةواميي قبوَلناكةنء تؤمةتةكانيان
ليستة ئــةو  سةركردةكاني لة بةشَيك
مةترسيدارة رَيإةوة ئةو لةسةر (حةدبا)
جةستةي لــة  ــووة ــرةوت ــةس ن زامــَيــكــي 
حكومةت دةنطي  هةروةك نوَيداء عَيراقي 
هةرَيمي سةرؤكايةتي دةنطي ثاأل دةخةنة
ئيدي كة ديكة ئــةوانــةي كوردستانء 
تاكإةوييانة ديكتاتؤريةتء تةحةمولي
اليةنة فيدراألء  حكومةتي  لة  داوا ناكةنء
تايبةت ليذنةي دةكةن ثةيوةنديدارةكان
ئةو قةبارةي هةَلسةنطاندني بؤ ثَيكبهَينن
«هةموو كة دةبةن ناوي بةوة مةترسيية،
بة عَيراقييةكان كة دةإووخَينَيت،  شتَيك

بنياديانناوة». خوَين

دةكرَيت دوولةت موسأل،
راثؤرتَيك  بةثَيي ديكةوة لةاليةي
ضاثي شةرقولئةوسةتي رؤذنامةي كة
زاري لةسةر بآلويكردووةتةوةو لةندةن
طواستويةتييةوة، كوردةوة بةرثرسَيكي
بة موسأل لة تايةفي شةإي روودانــي كة
ئةطةر بإوايواية بــةآلم نازانَيت، دوور

دةكرَيت. موسأل دوولةتبووني
ثارَيزطاري جَيطري طؤران، خةسرةو
برايةتي ثَيشووي موسألء سةرؤكي ليستي

دابةشبوونى موسأل؟ يـــــــان نةتةوةيي، شـةأي تـايةفيء
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طةمذةيية ئةطةر ثارتَيك طؤإانكاريي نةكات، 
كاتَيك دةبينَيت ئؤثؤزسيؤن سةرهةَلدةدات، 
بطؤإَين،  ناضاريياندةكات  ئةمة  ثَيمواية 

طؤإانكارييةكي باش بكةن. 
ئةوةبوو،  ثرسيارةكةم  رؤذنــامــة: 
نيويؤرك  وتارةكةي  لة  بَلَيم  مةبةستمة 
ئةم  ئيستبدادييةتي  باسي  تايمزدا 
ضةندة  سيستمة  ئةم  كردووة،  سيستمةت 

ئيستبدادة بة الي تؤوة؟
لَيرةبووني  مةنسوبيةت  راستيدا  لة   *
هةية، دوو خَيزان لَيرة دةسةآلتدارن. بةإاي 
خَيَلةكيةية  ئةو سيستمة  بةرهةمي  ئةمة  من 
هةبووة،  بووني  ئَيستا  ثَيش  ماوةيةك  كة 
ئةوةي  بةآلم   ، دانانَيم  بة خراث  ئةمة  زؤر 
سيستمة  ئةم  دةبينين  كة  ئةوةية  طرنطة 
ئةمإؤ  شكستةكاني  بؤ  ناكرَيت  دةطؤإَيت. 
ئةوةية  طرنطة  ئةوةي  لؤمةبكةين،  رابردوو 
دروستبكةين  ضاالك  بزووتنةوةيةكي  كة 
كاتَيك  دووبــارة  بةتايبةتي  طؤإان،  بةرةو 
ضيني رؤشنبير ئةوانةي كة ثةروةردةيةكي 
خوَيندووة،  باشةكان  زانكؤ  لة  باشيان 
بخوَينن،  دةرةوة  لة  توانيويانة  كة  ئةوانةي 
خَيزاني  طروثَيك  لة  تةنيا  ئةم خةَلكة  كاتَيك 
خةَلكانة  ئةو  بَيطومان  هاتوون،  بضووكةوة 
ئاستيان بةرزةو دةكرَيت ببنة سياسةتمةدار، 
ثَيويستيي  ئَيستا  لةكاتَيكدا  بةتايبةتي 
هةية،  بووني  جيهاني  سياسيي  سيستمَيكي 
ئةوةي  بؤ  هةية  كةسانة  بةو  ثَيويستت 
لة  شتةكان  ئَيستا  بةآلم  بكةن،  كارة  ئةو 
ديكةي  ضينةكاني  كوردستاندا،  لة  طؤإاندان 
خةَلكيش هةلي خوَيندنء ثةروةردةي باشي 
سياسةتدا  لة  دةتوانن  كة  رةخساوة  بؤ 
ئيستبدادييةتة  ئةم  بةَلَي  بكةن.  بةشداريي 
فشار  تا  هةن  خةَلكانَيك  ضونكة  دةطؤإَيت، 

دروستبكةن بؤ رووداني ئةم كارة.
هةَلبذاردنةكان ضةند  دواي  رؤذنامة: 
كةسَيك لة خؤرئاوا باسيان لة لةناوضووني 
كوردستاندا،  لة  كرد  خيَلةكي  هةستي 
طؤإان  ليستي  ئةوةي  دواي  بةتايبةتي 
ئايا  بــردةوة،  كورسي  باش  ذمارةيةكي 

تؤش هاوبؤضوونيت لةمبارةيةوة؟
* بةدَلنياييةوة لةناو شارةكاندا ئةم هةستة 
لة  هَيشتا  ثَيمواية  بةآلم  لةناوضوونداية،  لة 
بةو  دةنط  خةَلكي  طوندنيشنييةكان  ناوضة 
متمانةيان  دةيانناسَيتء  كة  دةدات  كةسانة 
ثَييان هةية. ئةطةر ئةوة لة مَيشكمان دابنَيين 
بةدَلنياييةوة ئةو خَيزانانةي ئَيمة كاتي خؤي 
بؤ  خةباتطَيإبوونء  طةورةء  ثَيشمةرطةي 
ئازاديي ئةم ءآلتة خةباتء شةإيانكردووة، 
هَيشتا  هةية  خةَلك  لةبةرئةمة  دةزانــم 
سةردةمة  ئةو  بةآلم  دةكةوَيت،  شوَينيان 
بةسةرضوو، ئَيمة ئَيستا لة بارودؤخَيكدا نين 
شةإ  تا  هةبَيت  شةإكةر  بة  ثَيويستمان  كة 
بؤ ئةم ءآلتة بكات. ثَيويستة ئَيستا رَيطةيان 
بيربكةنةوة،  ديموكراتييانة  زياتر  ثَيبدةين 
بةآلم تَيدةطةم كة خةَلكيي ثاَلثشتي سةركردة 
ئةوان  ضونكة  دةكات،  رابردوو  طةورةكاني 
ءآلتة  ئةم  ئازاديي  بؤ  كة  كةسانةبوون  ئةو 
دَلنيام  رشتووة،  خوَينيان  خةباتيانكردووةو 
هةموو اليةك رَيزي ئةوةدةطرن، بةآلم ئَيستا 

كاتي ئةوة هاتووة ئةو قؤناغة ببإين.
نيطةرانيش  لة  جؤرَيك  رؤذنــامــة: 
لةاليةن خةَلكي هةندَيك لة ثارَيزطاكانةوة 
ــاتء  ـــووةوة لــةبــارةي خــروق ـــآلوب ب
هةَلبذاردنةكاندا  لة  ساختةكارييةوة 
هيض  دهــؤك،  هةولَيرو  لة  بةتايبةتي 

شتَيكت لةوبارةيةوة بيستووة؟
ضةند  لةطةأل  ــبــذاردن  هــةَل رؤذي   *
باَليؤزخانةيةك  ناحكوميء  رَيكخراوَيكي 
ساختةكارييان  زؤر  ءتيان  قسةمكرد، 
دواتر  شتةكان  ــارة  دي ءا  بــةآلم  نةديوة، 
كات  سةعاتَيك  ئاشكراية  ــداوة،  ــان رووي
ثارتَيك  ضةند  تةنيا  كة  ــةوة  ــذكــراي درَي
هةموو  ئاطاداركرابوونةوةء  لةوبارةيةوة 
دةزانم  نةبوون،  ئةوة  ئاطاداري  ثارتةكان 
سةعاتي  بة  سةعاتةيان  ئةو  جادة  لةسةر 
بَيطومان  ناوبرد.  ساختةكاريي  خروقاتء 
ناإةزايي  هةروةها  لةوَيدابوو،  طرفتةكة 
خةَلكيشم لةبارةي ديكؤمَينتي (١١١) بيست، 
بة خةَلكي دةدات  ئةو ديكؤمَينتةي كة رَيطة 
لة  بإؤن لة شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكي ديكةو 

هةر شوَينَيك ءيستيان دةنطبدةن، ئاشكراية 
ئةو  دروستكرد.  زؤري  طرفتَيكي  ئةوةش 
بؤ  شوَينَيكةوة  لة  دةيانتواني  كة  خةَلكانةي 
زياتر  كة  ثَيدةضَيت  بإؤن  ديكة  شوَينَيكي 
راثؤرتي  من  دابَيت،  دةنطيان  دووجــار  لة 
رةسميم لةو بارةيةوة بةدةست نةطةيشتووة 
لةو  سةرنج  دروستي  بة  ناتوانم  بؤية 
بارةيةوة بدةم، بةآلم بة دَلنياييةوة ضةندين 
روويــداوة.  ئةمة  كة  بآلوبووةوة  بانطةشة 
هةندَيك  كة  بيستووة  ئةوةشم  هةروةها 
بإيارَيكي  ئةمة  ــةداوة.  ن دةنطيان  خةَلك 
شةخسيية، بةآلم نازانم ضي بةسةر ئةوانةدا 
بةآلم  دةنطبدةن،  نةيانويستووة  كة  هاتووة 
دةزانم مووضةبإين هةبووة كة خةَلكي ثشت 

بةو مووضةيةي دةوَلةت دةبةستَيت.
بة  بةرامبةر  رات  ئــةي  رؤذنــامــة: 
دةنط  ئةوةي  بؤ  سوَينداني خةَلك ضيية 

بة ليستَيكي ديايكراو بدةن؟
* ئةمة هةَلةية، ئةم سيستمة باش نييةء 

ديموكراسي نيية. 
رؤذنامة: با ثرسيارَيكت لَيبكةم لةسةر 
كة  رؤَلةي  ئةو  هةَلبذاردنةء  ئةم  رؤَلي 
ثةيوةندييةكاني  لة  بيطَيإيت  دةكرَيت 
بةغدا.  كوردستانء  هةرَيمي  نَيوان 
لة  دووانة  ئةم  نَيوان  ثةيوةندييةكانى 
ماوةي رابردووودا زؤر باش نةبوون؟ ض 
دةكرَيت  هةَلبذاردنانة  ئةم  رؤَلَيك  جؤرة 

بيطَيإيت؟ 
* بَيطومان نةك تةنيا بةغدا، بةَلكو ءآلتاني 
لةمبارةيةوة  نيطةرانن  زؤر  دراوســَيــش 
سةربةخؤيي  كوردستان  دةتــرســن  كة 
مةسةلةيةكي  باسي  من  دةزانم  ءةربطرَيت، 
كؤني زؤر تيؤريي دةكةم، بةآلم لة راستيدا 
باسي  كة  دَيتةثَيشةوة  بؤضوونة  ئــةم 
كؤنترؤَلكردني داهاتَيكي زؤي نةوت دةكرَيت. 
حكومةتي ناوةندي دةيةوَيت خؤي كؤنتإؤَلي 
ساماني نةوت بكات، بةآلم كورديش ثَييواية 
هي  ناوضةكانيانداية  لة  كة  نةوتانة  ئةو 
دابةشكردني  لةسةر  جياوازييةكان  خؤيانة. 
ئةمانةية، طرنطتريني ئةمانة شاري جَيناكؤكي 
كةركوكة، لةإاستيدا ئةمة شارَيكة طرذييةكي 
دةسةآلتي  لةذَير  ضونكة  تَيداية،  زؤري 
شارةكة  ديمؤطرافياي  ثَيشوودا  ديكتاتؤري 
ئَيستا  تَيثةإيوة،  زؤردا  طؤإانَيكي  ذَير  بة 
دةبرَيت.  ئاراستةدا  ضةندين  بة  شارة  ئةم 

ءةكو دةبينين ئةمجارة نةيانتواني دةنطبدةن. 
قسةبكةن  كة  ثَينةدراوة  رَيطةيان  تائَيستا 
ضياندةوَيت، بةآلم دةمةوَيت بَلَيم خؤشحاَلم 
بةرةوثَيشةوةدةضَيت،  ءةزعةكة  كة  بةوةي 
كةسَيكي  ضةند  لةطةأل  لَيرة  راستيدا  لة  من 
كة  دةَلَين  قسةمكردووةء  طــؤإان  ليستي 
ئةوان  راستيدا  لة  طفتوطؤبكةنء  دةيانةوَيت 
حكومةتي  نَيوان  طرذييةي  ئــةو  دةَلــَيــن 
كوردستاني  ليستي  تةنيا  ناوةند  بةغداء 
دةيــانــةوَيــت  ضونكة  دروســتــيــكــردووة، 
سةرنجي خةَلكي لةسةر خؤيان البدةن، من 
بة تةواوي دَلنيانيم كة ئةمة دروستة يان نا، 
ثَيمواية ضةندين مةسةلةي ديكة هةية كة ئةم 
طرذييةي دروستكردووة، بةآلم ثَيمواية ئةمة 
لة  ئةمة  بةرةوثَيشةوةبضَيت.  دةبَيت  شتَيكة 
ءآلتَيكداية بةتايبةتي ءآلتَيك كة ءآلتي دواي 

شةإة، ئةمة ثَيويستي بة طؤإان هةية.
هيض  خةَلكي  راستيدا  لة  رؤذنامة: 
لة  كة  نازانَيت  مامةآلنةوة  ئةو  لةبارةي 
ثشتي ثةردةوة دةكرَيت، لةنَيوان حكومةتي 
هةبووني  بة  ناوةند  حكومةتي  هةرَيمء 

ئؤثؤزسيؤنمان  ئَيمة  كة  راستييةي  ئةو 
دةبَيت، ئايا ئةمة يارمةتي خةَلكي نادات 
بؤ  طرَيبةستانةيان  ئةو  ثشت  نهَيني  كة 

ئاشكرابكات؟ 
طرفتي  سةرةكيي  طرفتي  ــارة  دووب  *
دةستطرتنة بةسةر سةرضاوة سروشتييةكانء 
حكومةتي  لةنَيوان  دابةشكردنيان  ضؤنيةتي 
كة  بَلَيم  ئةوةش  دةمةوَيت  بةغدادا.  هةرَيمء 
تةنانةت لة خؤرئاواش هةست بةم جياوازيية 
قسة  ئةوروثا  يان  ئةمريكا  لة  ئةطةر  ناكةن. 
لةطةأل يةكَيكدا بكةيت، ئةوان ئةوة نازانن كة 
خةَلكي هةرَيمي كوردستان تةواو جياوازة لة 
خةَلكي بةشةكةي ديكةي عَيراق. لة راستيدا 
زؤر جياوازن لة رووي كلتووريء ضةندين 

رووي ديكةوة.
بــةإَيــوةبــةري  جَيطري  ــة:  ــام رؤذن
بؤ  نَيودةوَلةتي  قةيراني  رَيكخراوي 
خؤرهةآلتي ناوةإاستء باكووري ئةفريقا 
ئَيستا  كوردةكاني  سةركردة  دةَلَيت 
كةركوكييةكان  بة  قةناعةت  نةيانتواني 
بَينن كة بؤضي طرنطة بؤ ئةوان بَينةوة 
راستيدا  لة  كوردستان،  هةرَيمي  سةر 
كــوردي  سةركردايةتي  ــَيــت  دةَل ئــةو 
لةدةستداوة،  كةركوكي  خةَلكي  متمانةي 
بؤضووني  هةمان  طؤإان  بةهةمانشَيوةش 

هةية، بؤضووني تؤ ضيية لةمبارةيةوة؟
لةسةر شةقامةكان  كاتَيك  راستيدا  لة   *
قسة لةطةأل خةَلكي ئَيرةدا دةكةم، دةيانةوَيت 
ثارتةكاني  بدةن،  كةركوك  بؤ  زياتر  هةوَلي 
بةآلم  بكرداية،  زياتريان  دةكرا  دةسةآلتدار 
كةركوك شارَيكي زؤر موعةقةدة تؤ ئَيستا 
تؤ  ناكةيت،  كوردي  شارَيكي  باسي  تةنيا 
هي  كة  دةكةيت  شارَيك  لة  باس  ئَيستا 
ناتوانيت  ضيتر  عةرةبة،  توركمانء  كوردء 
ــورديء  ك شارَيكي  بَلَييت  كةركوك  بة 
دةبَيت حوكم بةثَيي ئةو خةَلكة بدةيت كة لة 
شارةكةداية. بَيطومان لة رووي مَيذووييةوة 
بةشَيكة لة هةرَيمي كوردستان، بةآلم ئَيستا 
بكةيت  ديكة  خةَلكةكةي  لة  داوا  ناتوانيت 
بؤ  طوَييان  دةبَيت  بةجَيبهَيَلن،  شارةكة 
ئةوةية  كةركوك  حةلي  من  بةإاي  بطريت، 
كة ئةم سآ نةتةوةية بةيةكةوة كؤبكةيتةوةء 
رَيطةيان بدةيت بةيةكةوة بذين، رةنطة ئةمة 
كةركوك  ناو  شتةكاني  دابةشكردني  ماناي 
دَلنيانيم،  نازانمء  طرفتة  ئةم  حةلي  بَيت، 

كردةي  دذوارة،  زؤر  مةسةلةيةكي  ئةمة 
روودةدات،  شارة  لةم  دةرةكيي  تيرؤرستي 
ئةم  كة  بيربَيت  لة  ئةوةمان  دةبَيت  بةآلم 
نيية، عةرةبء  تةنيا شارَيكي كوردي  شارة 
رووي  لة  هةرضةندة  تَيداية  توركمانيشي 

مَيذووييةوة كورديية. 
رؤذنامة: بضينةوة سةر هةَلبذاردنةكان، 
ثارتة ئيسالمييةكان ئةمجارة بة بةراورد 
هَينا.  كةمتريان  دةنطي  ــردوو  راب بة 
هةندَيك هؤكارةكة بؤ ئةوة دةطةإَيننةوة 
كة ثارتة ئيسالمييةكان ثةيوةندييانكردوة 
بة ثارتة سؤسيالستييةكانةوة كة زؤرَيك 
نةبووة.  دأل  بة  ئةمةيان  توند  مسوَلماني 

لةسةر ئةمة ضي دةَلَييت؟
بةآلم  نــازانــم،  لــةوبــارةيــةوة  زؤر   *
رابردوو   لة  كاتَيك  ئةوةية  دةزانم  ئةوةي 
هةر  نةبوو،  بووني  بةهَيز  ئؤثؤزسيؤنَيكي 
اليةنَيكي  بة  دةنط  بيويستاية  كة  كةسَيك 
كوردستاني،  ليستي  لة  جطة  بــدات  ديكة 
هةبوو،  لةبةردةمدا  كةمتري  هةَلبذاردةي 
بؤية لة رابردووو هةركةسيان بدؤزيايةتةوة 

سؤسيالستي.... ئيسالمي،  ثَيدةدا،  دةنطيان 
راستةقينة  ئؤثؤزسيؤنَيكي  ئَيستا  بةآلم 
شوَيني  دةتوانَيت  خةَلكي  كة  هةية،  بووني 
رابردوو   كة  دةنطانةي  ئةو  بؤية  بكةوَيت. 
بةوان درا، ئةمجارةيان نةماء بةرةو طؤإان 
خةَلكي  بؤية  رابردوو   لة  ثَيمواية  رؤيشت. 
زؤر دةنطيان بة ئيسالمييةكان دةدا، ضونكة 

ئؤثؤزسيؤنَيكي راستةقينة بووني نةبوو. 
رؤذنامة: ئايا ئةمة ئةوةش ناطةيةنَيت 
بة  زؤر حةزيان  هةرَيمة  ئةم  كة خةَلكي 

ثارتي ئيسالميي نيية؟
كوردستاندا  لة  راستيدا  لة  بةَلَي   *
لةطةأل  قسة  كاتَيك  طشتيي  بةشَيوةيةكي 
خؤيان  يةكةم شت،  دةكةيت،  كةسَيكدا  هةر 
خةَلكي  ءةكو  دانانَين  ئيسالميي  بة  زؤر 
ثَيمواية  بةَلَي  ديكة.  ئيسالمييةكاني  ءآلتة 
ءآلتَيكي  بةرةو  باشي  بة  زؤر  هةرَيمة  ئةم 
لَيرة  خةَلكي  بةدَلنياييةوة  دةإوات.  عةلماني 

دةوَلةتي ئيسالميي ناوَيت.
ثةرلةماني  دةكةي  ضاوةإَي  رؤذنامة: 

داهاتووي كوردستان ضؤن بَيت؟
* لة راستيدا دةبَيت ضاوإَيبكةين تا ببينين 
كة  بيستوومة  راستيدا  لة  روودةدات.  ضي 
طرذيي لةنَيوان ثارتيء يةكَيتيدا هةية، ضونكة 
ثَييانواية ئةو دةنطانةي كة هاوثةيمانَيتييةكة 
بؤية  ــوون.  ب يةكَيتي  دةنطي  ـــدي،  دؤإان
ثةنجا  بة  ثةنجا  ــةآلت  دةس دابةشكردني 
بة  بةرامبةر  بَيت  دادثةروةرانة  ثَيناضَيت 
ثارتي، ئةطةر ئةم دووانة جياببنةوة دةبنةوة 
بردنةوةكةي  لَيرةدا  بضووك،  ليستي  دوو 
بةيةكةوةش  ئةطةر  طؤإان طةورةتر دةبَيت. 
دةنطي  بؤ  طوآ  دةبَيت  هَيشتا  بمَيننةوة، 
ئؤثؤزسيؤن بطرن. (٢٥٪) هَيشتا رَيذةيةكي 
داهاتوو  ساَلي  ساألء  ئةم  ئةطةر  طةورةية، 
ساَلي  ضوار  ضاوةإواني  ئةوان  ئةوا  نةبَيت، 
داهاتوون بؤ حكومةت، ئةمة ئةو كاتةية كة 
دةستثَيبكات  بةتةواوةتي  طؤإان  دةكرَيت 
سةرةو  دةكرَيت  سيستمةكة  تــةواوي  كة 
دةكرَيت  ئاساني  بة  طؤإان  قلثبكرَيتةوةء 
زؤرينة بةدةستبهَينَيت. ضوار ساأل زؤر زؤرة، 
بةآلم هةموو اليةك ضاوةإواني هةَلبذاردني 

داهاتوو دةكةن، تا ببينن ضي روودةدات. 
راستيدا  لة  خةَلك  هةندَيك  رؤذنامة: 
رَيذةيةي  ئةم  طؤإان  باشة  زؤر  ثَييانواية 
ئَيستاي بةدةستهَيناوةء هَيندةي نةهَيناوة 

ئاسان  ضونكة  ثَيكبهَينَيت،  حكومةت  كة 
حكومةت  بتوانَيت  ــؤإان  ط بؤ  نةبوو 
روويةكةوة  هةموو  لة  كة  ضاكبكاتةوة 
ــاوة.  داإووخ ثارتةكةوة  دوو  لةاليةن 
دةبَيت  بيطؤإَيت،  ئاساني  بة  ناتوانَيت 
يةكةمجار ئؤثؤزسيؤن بَيت، ثاشان باشترة 
لةو  دةَلَييت  ضي  بةرَيتةوة.  حكومةت 

بارةيةوة؟
* ثَيموانيية هيض ثارتَيك ثَيتبَلَيت كة ثَييان 
باشة دةنطي كةمتريان هَيناوة، بةآلم تَيدةطةم 
دةيةوَيت  ثارتَيك  هةموو  ضي،  دةَلَييت 
ثرسيارةكة  بةآلم  بهَينَيت،  دةنط  زؤرترين 
ثارتَيكت  ئايا  هةية،  متمانةوة  بة  ثةيوةندي 
تةنيا  كة  دةست  بطرَيتة  حكومةت  دةوَيت 
يان ثارتةكاني ديكة كة  تةمةني سآ مانطة 
ئةزموونيان هةية. ئاشكراية كة ئةزموونَيكي 
ثَيويستة  ثَيمواية  بةَلَي  بةآلم  طرفتبووة،  ثإ 
بضةسثَينَيتء  دَلسؤزي  بةهَيزء  بنكةيةكي 

نيشاني بدةيت كة طؤإانكاريت ثَيدةكرَيت.
ئَيرة  ــةراوردي  ب ئةطةر  رؤذنامة:   
يان  خؤرئاوايي  ءآلتَيكي  بة  بكةين 

ئةورثي، ئؤثؤزسيؤن دةتوانَيت ض رؤَلَيك 
بطَيإَيت؟

ئةطةر  بةتايبةت  زؤر،  رؤَلَيكي   *
بكةين.  بةريتانيا  ئةمريكاء  سةيري  بَيتء 
ضةند  بؤ  ديموكراتةكان  كؤمارييةكانء 
رَيذةيةكي كةم كاردةكةن، بؤ يةك يان دوو 
رَيذةيةكي  كة  ئةوةية  ماناي  ئةمة  لة سةد. 
يةكَيكي  لة  دةســةآلت  دةكرَيت  كةم  زؤر 
ديكة بسةنَيتةوةء بيدات بةوي ديكة. دةبينم 
سيستمي سياسيي كوردي بةو ئاراستةيةدا 
دةإوات. ثَيمواية ئةطةر طؤإان كارةكاني بة 
دةكات.  زياتر  ثاَلثشتييةكاني  بكات،  باشي 
ثَيمواية ئةمة هةنطاوي يةكةمة بة ئاراستةي 
ديموكراسييةكي خؤرئاواييداء هيض طومانم 
ديموكراسي  فؤإمي  كوردستان  كة  نيية 

خؤي دروستدةكات. 
رؤذنامة: ئةطةر بةشَيوةيةكي تايبةتي 
ثارتة  ئايا  بكةين،  خــؤرئــاوا  باسي 
ئؤثؤزسيؤنةكان تواناي طؤإيني بإياريان 

هةية؟ 
ثارتة  دةبةستَيت  بةوة  ثشت  ئةمة   *
ئةطةر  طةورةية.  ضةندة  ئؤثؤزسيؤنةكة 
ديموكراتةكاني  ليبراأل  ثارتي  سةيري 
سآ  سيستمَيكي  ءةكو  بكةين  بةريتانيا 
ثارتي كة ثارتَيكي بضووكة لةضاو دوو ثارتة 
طةورةكةدا، ئايا دةتوانن كاريطةربن لةسةر 
لة  بةآلم  نةخَير،  راستيدا  لة  سياسةتةكان، 
سيستمَيكي ءةكو ئَيرةدا، بةدَلنياييةوة بةَلَي. 
ئةمة ثشت بة رَيذةي لة سةدا دةبةستَيت كة 

ضةندة قةبارةت.
دوايين  دةبَيت  بزانم  ءا  رؤذنامة: 
زؤر  كاتت  ضونكة  بكةم،  ثرسيارم 
ثَيشبيني  بزانم  دةمةوَيت  بةآلم  نةماوة، 
لة  بزانم  ءا  ــدات،  رووب دةكةيت  ضي 
بَييتةوة  ديكة  جارَيكي  بةرنامةتداية 
بؤ كوردستان. حةزدةكةيت كة هاتيتةوة 

ضي ببينيت؟
كوردستان.  بؤ  دَيمةوة  بةدَلنياييةوة   *
ئةم بةشةي جيهانم زؤر خؤشدةوَيت. ئةم 
رووداوانةشم  ئةو  خؤشدةوَيت  ءآلتــةم 
ــن،  ــوزةرَي دةط ئَيستا  كــة  خــؤشــدةوَيــن 
ئةم  ديموكراسي  بنيادناني  حةزدةكةم 
كة  ــةوةي  ئ طةشةبكات.  ببينم  نةتةوةية 
ثَيشبيني دةكةم رووبدات ئةوةية لة راستيدا 
ئةوةي روودةدات دةبَيت رووبدات، ليستي 

بةرثرسيار  زياتر  دةبَيت  كوردستاني 
لة  دةبَيت  كردةوةكاني،  بةرامبةر  بَيت 
راستيدا  لة  بن.  روون  بودجةوة  بــارةي 
ءةزارةتــي  دوو  بودجةء  دوو  هةبووني 
ناوخؤ نابَيت، دةبَيت ئةمة ضارةسةر بكةن، 
دةبينم ئةم طؤإانة روودةداتء شةفافيةت 
دةتوانَيت  كــات  تةنيا  دروســتــدةبــَيــت. 
من  ئةوةي  روودةدات.  ضي  بَلَيت  ثَيمان 
هيواخوازم بؤ ئةم ءآلتة ئةوةية سيستمي 
دروستبَيت  ثَيموانيية  دروستبكات.  خؤي 
دةبَيت  بَلَييت  بكةيتء  ءآلتَيك  سةيري  كة 
ئةوة  دةبَيت  هةبَيت،  سيستمةمان  ئةو 
ئةو  دةستثَيدةكةيتء  لَييةوة  كة  ببينيت 
سيستمة بؤ باشترين ئاست بةريت. ثَيمواية 
خةَلك  دةسةآلتي  واتاي  بة  ديموكراسيي 
دةبَيت سيستمي حكومإانيكردن بَيت، بةآلم 
رةنطة لة ءآلتَيكدا كة خَيَلةكيية، دةبَيت بزانيت 
بؤ كةسةكان هةية،  خةَلك هةية دَلسؤزيي 
دةبَيت قسةيان لة طةَلدا بكةيتء ثَييان بَلَييت 
كة شتةكان ضؤن دةبَيت بطؤإَين. شتةكان 

دةبَيت بطؤإَينء ثَيمواية دةطؤإَين. 
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نووسةرَيكي نيويؤرك تايمز:

بردنةوةي ٢٥ كورسي ثةرلــةمان لة اليةن ليستَيكةوة كة تةمــــــةنـــي تةنيا ســَي مانطة، رَيذةيــــةكي زؤر طةورةء نايابة

 لة راستيدا كاتَيك لةسةر شةقامةكان قسة لةطةأل خةَلكي ئَيرةدا دةكةم، 

دةيانةوَيت هةوَلي زياتر بؤ كةركوك بدةن، ثارتةكاني دةسةآلتدار دةكرا 

زياتريان بكرداية، بةآلم كةركوك شارَيكي زؤر موعةقةدة

ضــاو ثَيكةوتن
hewal.rozhnama@gmail.com



ذمــارة (534)  دووشةممة 62009/8/17
hewal.rozhnama@gmail.com

ضــاو ثَيكةوتن

سازداني: نامؤ عةبدولَآل

بَينجامين هؤأل، لة رؤذنامةي سةندةي 
تايمز كاريكردووةء لة رؤذنامة بةناوبانطة 
ئةمريكييةكاني ءةكو رؤذنامةي نيويؤرك 
دةنووسَيت،  تريبيون  هَيراَلد  تايمزء 
سةربةخؤء  رؤذنامةنووسَيكي  ئــةو 
جارَيك  ضةند  فيلمة.  بةرهةمهَينةري 
لةسةر  كــردووة،  كوردستاني  سةرداني 
ءتاري  دوو  كوردستان  هةَلبذاردنةكاني 
تايمزء هَيراَلد  نيويؤرك  لة رؤذنامةكاني 

تريبيوني ئةمريكيدا نووسي.

تؤوة  بةالي  هةَلبذاردنةكان  رؤذنامة: 
ضؤن بوون؟

خؤشة  زؤر  كاتَيكي  راستيدا  لة   *
روودةدات،  تَيدا  هةَلبذاردني  ءآلتَيك  كاتَيك 
رابردووودا  لة  كة  ءآلتانةي  ئةو  بةتايبةتي 
سياسيياندا  سيستمي  لةطةأل  طرفتيان 
هةبووة، من لة دوو رووةوة هةَلبذاردنةكاني 
خؤم  ئــةوةي  يةكةميان  دةبينم،  ئةمجارة 
كة  ئةوةية  دووةميان  بينيومة،  راستةوخؤ 
ثَييانوتووم.  خةَلكي  شةقامةكان  لةسةر 
ئةوةندةي ثَيمكرا لة ماوةي هةَلبذاردنةكاندا 
سةرداني ضةندين ءَيستطةي جياوازمكرد تا 
راي جياوازي نَيو بنكةكان ءةربطرم، سةرةتا 
هةَلبذاردنةكان  بينيم  ئةوةي  بَلَيم  دةتوانم 
سةرةتا  بةإَيوةضوو.  رَيكوثَيكي  بةباشيء 
شتَيك  هةموو  هاتن  خةَلك  كة  بةيانييةكةي 
هةندَيك  سةرداني  بَيطومان  بةآلم  باشبوو، 
ءةكو  كــرد  دةنطدانم  ءَيستطةكاني  لة 
ضاوي  بة  خؤرئاوايي  رؤذنامةنووسَيكي 
طلةيي  ناإةزاييء  بة  هةستم  بينيمء  خؤم 
لةو  هةندَيك  شوَينانة.  لةو  دةكرد  خةَلك 
دةبيني  منيان  كة  ثؤليسانة خؤشحاَلنةبوون 
ثَينةدرا  رَيطةشم  دةضــوومء  كامَيراوة  بة 
بضمة ناو هةندَيك ءَيستطةوة، بةآلم دةتوانم 
بةشَيوةيةكي  هةَلبذاردن  بينيم  ئةوةي  بَلَيم 
لةاليةكي  ــوو،  ــوةض ــةإَي ب ــاش  ب طشتيي 
رةخنةبووم  ضةندين  طوَيبيستي  ديكةشةوة 
لة  باسيان  خةَلكي  دةيانطرت،  خةَلكي 
دةكرد،  طرفتةكاني سيستمةكةء سةرثَيضيي 
بَلَيم  دةتوانم  طشتيي  بةشَيوةيةكي  بةآلم 
بآ  ئارامء  هةَلبذاردنةكان  باش  تاإادةيةكي 

توندوتيذيي بوون. 
رؤذنامة: ءتت ضةند ثؤليسَيك رَيطةيان 
نةدايت بة كامَيراوة بضيتة ءَيستطةكاني 
دةنطدانةوة، ئايا لة ءآلتي ئَيوة يان ءآلتاني 
روودةدات؟  ءا  شتي  خؤرئاوايي  ديكةي 
مةبةستمة بَلَيم تؤ ءةكو كةسَيك كة كارت 

ضاودَيريكردن بووة؟
من  كة  لةطةَلتدا  راستطؤبم  دةمةوَيت   *
ثرؤسةي  ضاودَيري  خؤم  وآلتي  لة  تائَيستا 
لة  هةرضةندة  ــردووة،  ــةك ن هةَلبذاردنم 
ضووةتة  كامَيرا  بينيومة  تةلةفزيؤنةكانةوة 
بةهةمانشَيوة  دةنطدانةوة،  ءَيستطةكاني  ناو 
لَيرةش كامَيرام بيني لة ءَيستةطاني دةنطدان، 
لَيرةش بؤ هةندَيك لة ءَيستطةكاني دةنطدان 
كامَيرام بردة ذوورةوة، بةآلم لة هةندَيكيان 

رَيطةم ثَينةدرا. 
دةبَيت  ئَيمة  ثَيتواية  ئايا  رؤذنامة: 

بةمة نيطةران بين؟
ءآلتة  ئةم  مَيذووي  ئةطةر  ثَيموانيية،   *
بَينينة ثَيشضاوي خؤمان، شتَيكي ئاسايية بة 
كةسَيكي  ءةكو  منيش  ميديا.  لة  بيت  طومان 
طومانم  سروشتيية  ثَيمواية  خؤرئاوايي، 
لَيبكرَيت. هةرضةندة دةتوانم بَلَيم بةشَيوةيةكي 

طشتيي هةَلبذاردنةكان باشبوون. 
بةشانء  لةخةَلكي  زؤرَيك  رؤذنامة: 
باَلي ئةم هةَلبذاردنةيان هةَلدةدا بةهؤي 
ئؤثؤزسيؤني  ليستَيكي  سةرهةَلداني 
لةو  ضيية  سةرنجت  تؤ  راستةقينةوة، 

بارةيةوة؟
اليةني  طةورةترين  ئةمة  ثَيمواية   *
سةركةوتووي هةَلبذاردنةكان بوو. ئةمة زؤر 
طرنطة بؤ ءآلتَيك ءةكو ءآلتَيكي ديموكراسي 
هةَلبذاردن  بةرةوثَيشةوةبإواتء  دةيةوَيت 
ثارت  دوو  تةنيا  تَييدا  كة  ئةنجامدةدات 
دةسةآلتيان هةية. ئةمة ئاشكراية يةكةمجارة 
لة كوردستاندا شتي ءا روودةداتء ليستَيكي 

بوَيرانة  خةَلكي  ئؤثؤزسيؤن سةريهةَلداوةء 
دةنطي ثَيدةدات. 

نيويؤرك  لة  ءتارةكةتدا  لة  رؤذنامة: 
لةطةأل  قسةت  كة  نووسيوتة  تايمز 
اليةنطرانء سةركردةكاني ليستي طؤإاندا 
كردووة ئةمةش ءاي لَيكردوويت دَلنيابيت 
لةوةي كة ئةم ليستة دةتوانَيت طؤإانكاريي 
ض  بكات،  دروست  جياوازييةك  بكاتء 

جؤرة جياوازييةك دةتوانن بكةن؟
ثَيويستة  بةآلم  دَلنياييةوة،  بة  بةَلَي   *
يةكةمجار لة مَيذووي سياسيي ئةم هةرَيمة 
طةندةَليء  دةكرَيت  ئةوة  باسي  كة  تَيبطةين 
بةشَيوةيةكى  مةنسوبيةت  مةحسوبيةتء 
رةنطة  طرفتانةش  ــةم  ئ هةية،  بــةربــآلو 
ئةم  كة  بطةإَيتةوة  ئةوة  بؤ  هؤكارةكةي 
لةم  دةكةن  حوكمإاني  خَيزان  دوو  ءآلتة 
طؤإانيان  شتةكان  بَلَيين  دةكرَيت  رووةوة 
ئةم  بينيمان  خؤشبوو  زؤر  بةسةرداهات. 
هةموو  ثَيمواية  روويداء  بةرةوثَيشضوونة 

كةسَيك هةست بةمة دةكات. 
كوردستاندا  لة  لَيرة  ئَيمة  رؤذنامة: 
لةالي  هةية  ءَينةيةكمان  ــؤرة  ج ض 
لة  تؤ  ءةكو  كةسَيكي  خؤرئاوايي،  ئَيوةي 
لةندةن، كوردستان ضؤن دةبينَيت كاتَيك 
ئةو  مةنسوبيةتء  طةندةَليء  طوَيبيستي 
جؤرة طرفتانة دةبَيت. ئايا خةَلكَيكي زؤر 

لة دةرةوة ئاطادارن لةم طرفتانةي ئَيرة؟
ئَيرةنين.  ئاطاداري  زؤر  خةَلكَيكي  نا،   *
باسي  بةريتانيادا  لة  كة  مةسةلة  طرنطترين 
كة  مةسةالنةية  ئةو  دةكرَيت  كوردستان 
لةسةر سنووري نَيوان كوردستانء توركيا 
هةية. طرفتي ثةكةكة، دذي دةوَلةتي توركيا. 
زؤر  خؤرئاوا  لة  ئَيمة  كة  ئةوةية  ئةمة 

ئةمة  ئَيرةوة،  لةبارةي  دةبين  طوَيبيستي 
شتَيكي زؤر بآ ماناية، ضونكة بةإاي من ئةم 
ءآلتة ءآلتَيكي زؤر جوانة كة ثاشماوةيةكي 
زؤر  ءآلتَيكي  هةية.  دةوَلةمةندي  كلتووري 
دةوَلةمةندة كة دةكرَيت لة ئاستي نَيودةوَلةتيي 
رؤَلي خؤي بطَيإَيت، بةإاستي بآ مانايية كة 
لةبارةي ئَيرةوة نازانين. ثَيموانيية خةَلكَيكي 
ئَيرةبَيت  سياسيي  سيستمي  ئاطاداري  زؤر 
مةنسوبيةتي  طةندةَليء  لةسةر  سةرنج  تا 
ئةم هةرَيمة بدةن كة زؤرَيك خةَلك ثَييانواية 
زياتر  دةبَيت  خةَلكي  ثَيمواية  هةية.  بووني 
ئةمة  ثَيمواية  بزانن.  كوردستانةوة  لةبارةي 
لة  زؤر  خةَلكَيكي  لةكاتَيكدا  طؤإانداية  لة 

كوردستانةوة بةرةو خؤرئاوا طةشتدةكات.
رؤذنامة: ئةوةي من لة ماوةي رابردووودا 
لة ميدياي خؤرئاوادا بينيم ئةوةبوو كة 
سةرسامبوونء  بياني  زؤري  خةَلكَيكي 
سةرهةَلداني ليستي طؤإانيان زؤر بةالوة 
بةالي  ئةمة  هؤكاري  طرنطبوو.  شتَيكي 
ثَييان  بؤضي  دةطةإَيتةوة؟  بؤضي  تؤوة 

باشة ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمان هةبَيت؟
ــةوان  ئ بَلَيم  ــت  ــةوَي دةم ــا  ســةرةت  *
سيستمي  لة  ضونكة  ثَيخؤشة،  ئةمةيان 
بةريتانيا  لة  دةإوانن.  خؤيانةوة  حوكمإاني 
ءآلتَيكي  هةر  لة  يان  ئةمريكا،  يان  بذيت، 
خؤرئاوايي بذيت، ئَيمة شانازي بة سيستمي 
خةَلكي  كة  دةكةين  خؤمانةوة  حوكمإاني 
شانازيش  هةَلدةبذَيرن.  سةركردةكانيان 
دةكةين كاتَيك ءآلتَيكي ديكة شوَين سيستمي 
ئَيمة دةكةوَيت، ضونكة ثَيمانواية سيستمَيكي 
باشةء لة راستيشدا سيستمَيكي باشة. بؤية 
كوردستان  دةبينين  كة  خؤشحاَلين  ئَيمة 
شوَين سيستمي ئَيمة دةكةوَيتء رَيطةدةدةن 

خةَلكي خؤي سةركردةي خؤي هةَلبذَيرَيت. 
بةتايبةتي  من  ثرسيارةكةي  رؤذنامة: 
دةمةوَيت  بوو.  ئؤثؤزسيؤن  رؤَلي  لةسةر 
بَلَيم ئايا دةكرَيت ءآلتَيكي ديموكراسيت 

هةبَيت بةبآ هةبووني ئؤثؤزسيؤن؟
ئةوةي  شَيوةيةك،  هيض  بة  نةخَير   *
ثَيويستة رووبدات ئةوةية كة ثَيويستت بةوة 
دةسةآلتيان  ئةوانةي  سةركردةكان  هةية 
بكةن،  بةرثرسيارَيتي  بة  هةست  بةدةستة 
كة  هةر  هةبَيت  بووني  سيستمَيك  دةبَيت 
شتَيكي  نيية،  دروست  كراوة  شتَيكي  زانرا 
بتوانن رووبكةنة  دةبَيت خةَلكي  هةَلةكراوة، 
ئةمة  بؤ  رَيطة  ئؤثؤزسيؤن  ديكة.  شوَينَيكي 
ئةطةر  ببينة  دةَلَيت:  ئؤثؤزسيؤن  دةكاتةوة. 
لَيبَينة،  ءازي  نيية،  بةدأل  ئَيستات  سيستمي 
كةسَيكي ديكة هةية ءةرة بؤ الي كة رةنطة 
بتوانَيت داهاتوويةكي باشترت بؤ دابينبكاتء 

بتخاتة سةر رَيطةيةكي باشتر.
 (٪٢٥) طـــؤإان  ليستي  ــة:  ــام رؤذن
ئةم  ءتت  تؤ  بةدةستهَينا،  كورسييةكاني 
رَيذةية بةسة بؤ ئةوةي بيانةوَيت طؤإان 
كورسيية  بإة  ئةو  بةإاستي  ئايا  بكةن، 

بةسة؟
* بةَآل، بة دَلنياييةوة بةسة، ثَيمواية رةنطة 
بزووتنةوةيةك  بؤ  بَيت  سةرةتايةك  هةر 
ئاشكراية  طةشةبكات.  زياتر  دةكرَيت  كة 
شةوء  لة  كة  نيية  شتَيك  ديموكراسي 
رؤذَيكدا ببيتة خاوةني، بةإاستي بردنةوةي 
كة  ليستَيكةوة  لةاليةن  كورسييةكان   (٪٢٥)
تةمةني تةنيا سآ مانط بوو، رَيذةيةكي زؤر 
شتَيكمان  ئةمة  بةدَلنياييةوة  نايابة.  طةورةو 
لةبارةي ءيستء حةزي خةَلكةوة ثآ دةَلَيت 
طةورةيةء  زؤر   (٪٢٥) بةَلَي  ــؤإان،  ط بؤ 

بةتايبةتي كاتَيك كة باس لة ئةطةري طرذييء 
يةكَيتي  ثارتيء  هاوثةيمانَيتي  دابةشبووني 
شاني  بداتة  شان  طؤإان  ئةطةر  دةكرَيت. 
كة  ضاكسازيي  خزمةتطوزارييء  ليستي 
(١٣٪)ى دةنطةكاني هةية، بؤية بةدَلنياييةوة 
دةتوانن طؤإان بكةنء ئةمةش ءآلت بةرةو 
يةكسان  ثارتي  دوو  تاإادةيةكي  ءآلتَيكي 

دةبات. 
رؤذنامة: بؤية دةكرَيت طؤإان بكةن؟

* بةَلَي، بةدَلنياييةوة دةكرَيت طؤإانكاريي 
بكةن.

ــؤإان  ــت ط ــرَي ــت دةك ــة: ءت ــام رؤذن
ليستي  ــةأل  ــةط ل هــاوثــةيــمــانــَيــتــي 
خزمةتطوزرايء ضاكسازيي ببةستَيت. ئايا 
ئةمة بةإاي تؤ باشة، لةكاتَيكدا ئةوان لة 
رابردوودا بةشَيكبوون لةو سيستمةي كة 

بة طةندةَليي تؤمةتباردةكرَيت؟
كاركردني  شَيوةي  لة  طومانم  من   *
ءآلتــةي  لــةم  هةية  هاوثةيمانَيتييةكان 
خاَلي  ئةوةي  سةرةإاي  دةبينيت  تؤ  ئَيوة. 
يةك  دةبنة  كةضي  كةمة  زؤر  هاوبةشيان  
زياتر  رَيذةيةكي  ئــةوةي  بؤ  تةنيا  ليست 
ليستي  ئةطةر  ثةرلةماندا.  لة  بَينن  كورسي 
ءةربطرين  خزمةتطوزاريي  ضاكسازيء 
بةرةيةكي  لة  ثَيكهاتووة  ليستة  ئةم  دةبينين 
كة  ئيسالميي  بةرةيةكي  سؤسيالستء 
بة  ــة  دووان ئةم  ئايدؤلؤذييةوة  رووي  لة 
بؤضووني من زؤر لةيةكةوة دوورن. ثارتَيكي 
ضةثةوةء  الي  دةكةوَيتة  كة  سؤسيالستي 
ثارتَيكي ئيسالمييش كة دةكةوَيتة سةر باَلي 
هاوثةيمانَيتييةكدا  لة  بةشداريكردن  راست. 
من  بؤ  كورسي  بةدةستهَيناني  لةبةر  تةنيا 
دةبينيت  لَيرة  بةآلم  دةردةكةوَيت،  مانا  بآ 
ءةزعةكة بة باشي دةإوات. ئةطةر ءةزعةكة 
بةمشَيوةية بَيت ئاسايية، بةآلم ثَيمواية يةكَيك 

ئةو ثارتانة دةبَيت لةيةكتر جياببنةوة. 
رؤذنامة: ئةمة رةنطة يةكَيك بَيت لةو 
شتة سةيرانةي تؤ لَيرة بينيت، دةبينيت 
بةيةكةوة  ئيسالمييةكان  عةلمانييةكانء 

لةيةك بةرةدان؟
* نةك عةلمانيء ئيسالميي، من ثَيمواية 
عةلماني  ثارتي  دينييء  ثارتَيكي  دةكرَيت 
ئيسالمييةكان  ثارتة  بةآلم  بن،  هاوخواست 
دةيانةوَيت لة باَلي راست بن،  كؤمةَلطةيةكي 
ثارتَيكي  لةكاتَيكدا  دةوَيت،  موحافيزكاريان 
سؤسيالستي  كؤمةَلطةيةكي كراوةء ليبراَلي 
دةوَيت. ئةمة دوو شَيوازي جياوازيي ءةزعي 

سياسيية. 
رؤذنامة: دواي ئةوةي هةَلبذاردنةكانمان 
بيني، بينيمان خةَلكي سلَيماني بة زؤري 
دةنطيان بة ليستي ئؤثؤزسيؤندا لةكاتَيكدا 
ثارتة  بة  دةنطيان  باكوور  بةشي  خةَلكي 
دةسةآلتدارةكاندا، بؤضوونت ضيية لةسةر 

ئةمة؟
* من ئةمة لةو رووةوة سةيردةكةم بةثَيي 
ئةندامة  لة  زياتر  طؤإان  كة  فاكتةرةي  ئةو 
سلَيمانيش  ثَيكهاتوونء  يةكَيتي  كؤنةكاني 
بؤ  ئاسانتربوو  يةكَيتيية،  دةسةآلتي  بنكةي 
اليةنطراني يةكَيتي ءاز لة ثارتةكةيان بَيننء 
اليةنطراني  لة  ءةك  بدةن  طؤإان  بة  دةنط 
ثارتي كة دةسةآلتيان بةسةر باكووردا هةية. 
لةبةرئةمةش تَيدةطةم بؤضي (٥١٪)ى خةَلكي 

سلَيماني دةنطيان بة طؤإان داوة.
رؤذنامة: لة وتارةكةتدا نووسيوتة كة 
طؤإان دةكرَيت سيستمي ئيستيبدادييةتء 
كؤتايي  هةرَيمةكةدا  لة  مةنسوبيةت 

ثَيبَينَيت؟
ثَيبهَينيت.  * نةم ءتووة دةكرَيت كؤتايي 
ثَيمواية دةتوانَيت يةكةم هةنطاو بة ئاراستةي 
طؤإاندا بنَيت، بةتايبةتي كة باس لة طةندةَليي 
شةفافييةت  داواي  كة  ثارتَيك  دةكرَيت، 
لةناوخؤيدا،  بَيت  شةفاف  خؤشي  بكاتء 
ئةوانيش  كة  ناضاردةكات  ديكة  ثارتةكاني 
لة  النيكةم  يان  شةفافبن،  خؤيانةوة  لةالي 
ديكة  داهاتوودا كة ضوار ساَلي  هةَلبذاردني 
ثَيمواية  نابَيت.  بردنةوةيان  هةلي  دةكات، 
ساَلي  ضوار  تا  ئةطةر  كوردستاني،  ليستي 
بةرةو  رةنطة  ئةوا  بن،  بةيةكةوة  داهاتوو 
ئةو  رووبــــةإووي  ــإؤنء  ب شةفافييةت 
تةحةدييانة ببنةوة كة طؤإان رووبةإوويان 
ــةن،  دةك ــارة  ك ئــةم  ثَيمواية  ــةوة.  ــات دةك

نووسةرَيكي نيويؤرك تايمز:

بردنةوةي ٢٥ كورسي ثةرلــةمان لة اليةن ليستَيكةوة كة تةمــــــةنـــي تةنيا ســَي مانطة، رَيذةيــــةكي زؤر طةورةء نايابة
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كةمتةرخةمة؟ كآ
ثةيوةندييان اليةنانةى لةو زؤرَيك
هةية هاوآلتيانةوة خؤراكى بةشة بة
تؤمةتبار كةمتةرخةم  بة  يةكترى

دةكةن.
دةكات بةوة ئاماذة  حةميد،  ئاسؤ
كــردووةو بةغدا بؤ  نووسراويان كة 
لَيكردوونء قةرةبووةكانيان داواى
نةطةيشتنى ــة ل كــةمــوكــوإيــيــةكــان
ئةستؤى ــة ــات دةخ ــؤراك ــةخ ــةش ب
وتيشى: عَيراقء بازرطانى وةزارةتــى
بازرطانى وةزارةتى لة «كةموكوإييةكان
لَيثَيضينةوةكانى ئَيمة». نةك بةغداوية
وةزيرو لة عَيراقى نوَينةرانى ئةنجومةنى
بازرطانى ــى وةزارةت كاربةدةستانى
ثشتإاستكردنةوةى بؤ عَيراقيشى

هَينايةوة. قسةكانى
ئةو ثَييواية وةزارةتةكةى هةرضةندة
ئةوةش جَيبةجَيكردووةو خؤى كارى
بازرطانى ــى  وةزارةت كة دةخاتةإوو
ئةنجومةنى سةرؤكايةتى هــةرَيــم
«كة ئــاطــاداركــردووةتــةوة وةزيــرانــى 
سةرؤكايةتيش خؤيةتىء ســةرووى
ئاراستةى نووسراو داوايانكردووة
لة بكرَيت، بةغدا بازرطانى  وةزارةتــى
ئةنجومةن دةبَيت ئيدارييةوة رووى
ثةرلةمانتارة ئــاطــاداربــكــةيــنــةوة،
ئاطايان زؤرَيكيان بةغداش كوردةكاني
هةموو هةية لة كَيشةى بةشةخؤراك لة

تةنيا هةرَيم». نةك شارةكانى عَيراقدا
ئةندامى ئةتروشى، سامى بةآلم
وتى: عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى
بازرطانى وةزارتى بةرثرسانى  «كاتَيك
زؤر ثةرلةمان، بانطهَيشتكرانة عَيراق
بة ئةوانيش كــراوة، ــؤراك خ باسى 
كة دةكةن لةوة باس خؤيان بةَلطةنامةى
لةوة». خؤيان بةرثرسيارن ثارَيزطاكان
لةوبإوايةداية ئةتروشى، سامى
حكومةتى لة كةموكورتييةك «جؤرة
هةية، بازرطانى وةزارةتى كوردستانء
بطةيانايةتة بابةتةيان ئةو دةبواية كة
خؤيانء ثةرلةمانتارةكانى دةستى
نوَينةريانين بكردناية كة ئَيمة ئاطاداريان
وامان هةواَلى ئةطةر ضونكة بةغدا، لة
ئةو خؤراكى نةهاتنى لةبارةى هةبواية
لةطةأل لَيثرسينةوةمان بةئاسانى مانطانة،

دةكرد». عَيراق بازرطانى وةزارةتى
لةوةشدةكاتةوة جةخت هةروةك
ئةو ئاطادارى هةرَيمةوة لة تائَيستا كة
ئةوة «تةنانةت وتيشى: نينء بارودؤخة
حكومةتى لة طلةييةكانمانة لة يةكَيك
لة كــورد ثةرلةمانتارى  كة  هــةرَيــم،

كة نين كَيشانة ئةو ئاطادارى بةغدا
ئةوة لةكاتَيكدا هةية، كوردستان لة
لةئاستَيكدا نيية سياسى كَيشةيةكى
ئةطةر ضونكة دةكــرَيــت، ضــارةســةر
بووترَيت ئَيمة بة لةوشَيوةية طرفتَيكى
نوَينةريان وةزارةتء بانطهَيشتى
دةكةين». لةطةأل دةكةينء لَيثَيضينةوةى

خؤراك جؤرى خراثيى
بةشَيكى نةطةيشتنى سةربارى
لة بإياربوو  خؤراكانةى لــةو زؤر
بدرَيتة هاوآلتياندا بةشةخؤراكى
لةو ديــكــةش بةشَيكى هــاوآلتــيــان،
رووى ــة ل ــــن دةدرَي ــةى ــان ــؤراك خ
ئــةوةش نين، ثةسةند جؤرَيتييةوة
سةر كردووةتة خراثى كاريطةريى
ئامادةنين بةشَيكيان  هــاوآلتــيــانء 
بةشةخؤراكانة ــةو ئ بــةوشــَيــوةيــة
هةندَيك ئةوةى  سةربارى وةربطرن، 
بةسةرضووبن رةنطة خواردنانة لةو
وايكردووة ئةوةش بووبن، ثيس يان
دةستبةردارى هاوآلتيان لة هةندَيك

بوون. خؤراكةكةيان
كة دةكات لةوة باس حةميد، ئاسؤ
وةزيرانى ئةنجومةنى لة خؤراك كإينى
لةسةر طفتوطؤى هةرَيم  حكومةتى
ثَيشنيازى بازرطانى «وةزارةتى كراوةء
ئةو ئةنجومةن»، بةردةم  خستووةتة
لةاليةن بةشةخؤراك كإينى ثَييواية
هةية، سلبياتى ئيجابياتء هةرَيمةوة
خؤراكى دةتــوانــن كة بةشَيوةيةك
كوالَيتييةوة، رووى لة بكإن باشتر
يان كةمة «ثارةكة هةندَيكجار بةآلم
كارةبكات ئةو طةورة نيية كؤمثانيايةكى
ثارةى هةرَيم بودجةى  لة  دةبَيت يان
وةربطيرَيتء ثارةية ئةو يان بَيتةسةر،
ثَيويستى ئةوةش كة هاوآلتى، بدرَيتة
ثَيشكةوتووة، بانكيى سيستمَيكى بة
شارؤضكةكان شـــارو هــةمــوو كــة 
بة يان نيية كوردستاندا لة بطرَيتةوةء
وةزيرانى ئةنجومةنى كة رَيطة سَييةم
لةوةى بَيت سةرثةرشتيار خؤى بةغدا
بةشةخؤراك بكاتء طرَيبةستةكان
ثارةكة كة  لةكاتَيكدا بينَيرَيت بكإَيتء 

دةكات». تةرخانى بةغدا مةركةزييةء
ئــةوةى ــم «هــةرَي وتيشى: ئاسؤ 
بة هــــةَلــــبــــذاردووةو ــةمــى  ــي ســَي
واية بإواشى دةزانَيت». سةركةوتووى
طرفتةكان لة يةكَيكة ثارةكان زؤريى كة
وةزارةتــةكــة بةرثرسَيكى ضةند كة 
ئةو كة تَيوةطالون، طةندةَلييةوة بة
خراثةى خؤراكة ئةو بؤ زؤرة ثارة

ثَيدةكإن.
ــةو ــة ئ ــواي ــي ــش ــَي ــــــةروةك ث ه
نييةو هَيندة خراث بةشةخؤراكةى دَيت
دَيت بةشةخؤراك كة  «ئَيستا وتــى:
كؤنترؤَلى تةندروستىء نووسراوى
لة كة دَيــت، لةطةَلدا بةغداى جؤريى 
بؤ خؤراكانة ئةو دةركةوتووة تاقيطةدا

دةشَين». مرؤظ خواردنى
ئةتروشى سامى خؤشيةوة  لةالى
ثرؤسةى بؤ خؤراكةكان جؤرى خراثيى
عَيراقدا لة دةطةإَينَيتةوة سياسيى
ئاشكرا خةلةلَيكى ئةو بــإواى بة كة 
كارةكانى ضاودَيريكردنى لةسةر هةية
ثَييواية ثةرلةمانةوةء لةاليةن حكومةت
بريكارى كة هةية كةموكورتييةك
رايطةياندووة بازرطانيش ــى وةزارةت
طةندةَلييةكى رابـــردوودا «لةماوةى
بازرطانىء وةزارةتى  لة هةبووة  زؤر
بؤ تةرخاندةكرَيت ثارةيةى ئةو واتة
تَيدا طةندةَليى بةشةخؤراك كإينى
جؤرةكةى كة  لةبةرئةوةش دةكرَيت، 
ــارةو ث ــةو ئ ثَيويستىء ئــاســت لــة 
وةزارةتى دةدرَيتة  كة نيية بودجةيةدا 
بؤضوونيشى ــةروةك  ه بازرطانى»،
دةكةوَيتة سةر ديكة طلةييةكى كة واية 
جديى لَيثرسينةوةيةكى كة ثةرلةمان

وةزارةتةكان. لة نيية

دينارة مليار (٤٦) لة زياتر بةهاكةى ٢٠٠٧ نةهــاتووى ساَلي تـةنها بةشى

فةوتاوة كوردستان هاوآلتييانى مـانطى ضـةندين بـةشةخؤراكى

حةسةن بارزان

راثؤرتَيكى  راطةياندنى دواى  
نةتةوةيةكطرتووةكان، رَيكخراوى
كة كـــردةوة بــآلوى ثــار ساَلى كة 
دةطاتة عَيراق لة بَيكاريى ــذةى رَي
وةزارةتــى بةرامبةردا لة ،(٪١٨) لة
كوردستان كؤمةآليةتى كاروبارى
ئامارَيكى ئَيستا تاكو رايدةطةيةنَيت؛
تاكو نيية، بةردةستدا  لة  رةسمييان
بةآلم ضةندة،  بَيكاريى  رَيذةى  بزانن 
كةمترة، لة عَيراق هةية كة  زانيارييان
وةزارةتى ئامارَيكى بةثَيى هاوكات
دةطاتة رَيذةكة كوردستان ثالندانانى

.(٪٤,٧)
ثَييانواية ئابوورى ضاودَيرانى
لة بَيكاريى ـــذةى رَي هــةرضــةنــدة
بةرامبةر لة كةمترة كوردستان
ئةم ضاوةإواندةكرَيت وا بةآلم عَيراق،
بةرزبوونةوة كوردستان لة رَيذةيةش
نةبوونى بؤ ئةوةش ببينَيتء بةخؤوة
بؤ ــةوة ــإن ــَي دةط تؤكمة ثالنَيكى

قةيرانة. ئةم رووبةإووبوونةوةى
ئابووريناس هةمزة، موزةفةر
بَيكاريية زيادبوونى  ئةم  هؤكارى
قؤرغكردنى بــؤ ــتــةوة ــنــَي دةطــةإَي

حيزبى هةردوو لةاليةن كؤمثانياكان
ئةو بـــإواى بــة ـــدارةوة، ـــةآلت دةس
كة كؤمةآليةتى كاروبارى وةزارةتى
بةكارخستنى ضؤنيةتى لة بةرثرسة
وةك كوردستاندا، لة كــار هَيزى
خؤى ئةركى بة نةيتوانيوة ثَيويست

هةستَيت.
ئــامــاذةى ئابووريناسة، ــةو  ئ
ذمارةيةكى ساآلنة  كة كرد، بةوةش
ثةيمانطةكان زانكؤو قوتابيانى لة زؤر
كةم بةهؤى بةآلم دةكةن، تةخةروج
تايبةتييةى بــوارة لةو شارةزاييان
لة نةتوانن كة وايكردووة خؤيان،
كار تايبةتةكاندا حكومييء دةزطــا

بكةن.
كَيشة ــة ل يةكَيكة بــَيــكــاريــى 
وةك جار زؤر كة ئابوورييةكان،
هةندَيك لة مةترسيدار قةيرانَيكى
بة ئةويش ــت، ــةوَي دةردةك جَيطةدا 
لة رَيذةكةى ذمارةو كة كاتَيك تايبةت

بَيت. هةَلكشاندا
كوردستانيشدا  هةرَيمى لــة  
طشتيى كةرتى ثاشةكشةى بةهؤى
كةرتى ضاالكنةبوونى «حكوميى»ء
هاوآلتيان لة زؤر ذمارةيةكى تايبةت،
شارةزايانى بة بإواى ئةوةش بَيكارن،
ثَيكهاتةى بة زؤر زيانَيكى بوارة ئةو

كوردستان كؤمةآليةتى ئابوورىء 
لة ئةطةر ثَييانواية، دةطةيةنَيتء
نةكرَيت، بةرةنطاريى نزيكدا كاتَيكى
ناوضةكة لة طةورة هةإةشةيةكى ئةوا

دةكات.
ساأل (٥٠) تةمةن حسَين، محةمةد
دةكرد، ئاسنطةريي ئيشى ثَيشتر كة
ماوةتةوةء بَيكاريى بة زؤرة ماوةيةكى
لة كة ئةو ناكةوَيت، دةست ئيشى
لةوة باسى دانيشتبوو،  ضايخانةيةك 
رَيذةيةكى هَينانى هؤى بة دةكرد،
ناو بؤ بيانييةوة كرَيكارانى لة زؤر
بة كارثَيكردنيان كوردستان هةرَيمى
كرَيكارى بة ئيشكردن طرانء نرخَيكى
هةرزان، هؤكارى نرخَيكى بة خؤماَلى 

بَيكاريية. بآلوبوونةوةى
كة كرد لةوة  باسيشى محةمةد، 
كاري كؤمثانياكاندا لةطةأل ثَيشتر
كة ــةوةى ئ لةبةر ــةآلم ب كـــردووة،
ثرؤذةكانيان كؤمثانياكان لة هةندَيك
تةواوى بةجَيدةهَيَلنء  ناضأل نيوة بة
خؤيان بؤ  ثرؤذةكة ثــارةى ناكةن،
ئَيمةى بؤ دةمَينَيتةوة ئةوةى دةبةنء
«توَيذةكةى خؤى؛ وتةى بة جَيدةهَيَلن،
ئَيمة بؤ بنتوَيذ دةبــةنء خؤيان  بؤ 
وايكردووة، ئةوةش بةجَيدةمَينَيت»،

بَيت. ئةستةم شتَيكى ئيشكردن كة

كوشندةكة دةردة بَيكاريى،
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جةمال سةنطةر

رابـــردوودا ــى لــةمــاوةى دووســاَل
مانطى هاوآلتيانى بةشةخؤراكى ضةندين
كــوردســتــان ــمــى ــى هــةرَي ــان شــارةك
لة زياتر بةهاى بة كة نةطةيشتووة،
دةخةمَلَيندرَيت، دينار  مليار ــان دةي
هةرَيميش بازرطانيى ــــى وةزارةت
تؤمةتبار بةغدا بازرطانيى وةزارةتــى
طةندةَلى كةمتةرخةمء  بة  ــاتء دةك
ئةنجومةنى كوردى ئةندامَيكى دةزانَيت،
كةمتةرخةم بة  هةرَيم بةغدا، نوَينةرانى 
لة نوَينةرةكانيان كة بةوةى دةزانَيت
كَيشانةى لةو ناكةن  ئاطادار  بةغدا

هةية. بة خةَلكةوة ثةيوةندييان

مانطانة بةشةخؤراكى
هاوآلتيان مانطانةى بةشةخؤراكى
حساب حاكيمة نةفةقاتى  لة  بةشَيك بة
بة بإياري (١٩٩٦)ةوة ساَلي لة دةكرَيتء
نةتةوةيةكطرتووةكان، (٩٨٦)ى ذمارة
بكرَيت عَيراق طةالنى هاوكاريي بإياردرا
بنةإةتييةكان خؤراكة هاوردةكردنى بة
كة عَيراقدا، فرؤشتنى نةوتى بةرامبةر لة
خؤراك) بة بةرامبةر (نةوت بإيارى بة

ناودةبرا.
(٢٠٠٣)شــــةوة، ســاَلــي ـــةدواى ل
ثةيوةستة عَيراق ناوةنديى  حكومةتى
مانطانةية خؤراكة بةشة ئةو بةوةى
(١٧٪)ي دابينبكاتء هاوآلتييان بؤ
بدرَيتة خــؤراكــةكــان ــؤرة ج هةموو 
ئةوةش دوابةدواى كوردستان، هةرَيمى
سةر دةكــةوَيــتــة دابةشكردنةكةى
بازرطانى. وةزارةتى هةرَيمء حكومةتى

(٢٠٠٧)ةوة  لة
دَيت كةموكوأييةوة بة

ــةو ئ (٢٠٠٧)ةوة لــةســاَلــي
كوردستان هاوآلتيانى بؤ بةشةخؤراكةى
كةموكوإييةوة بــة تــةرخــانــكــراوة
جؤرَيك ضةند مانط ضةندين دةطاتء
اليةنة نةطةيشتوون، خؤراكانة لةو
هةرَيمي حكومةتى ثةيوةنديدارةكانى 
ناكةنء لةوة نكووَلى كوردستانيش
لةوبارةيةوة كة دةكةن بةوة ئاماذة

كردووة. بؤ بةغدا نووسراويان
ــةرى ــوةب ــةإَي ب ــاســؤ حــةمــيــد، ئ
بازرطانى ــــى وةزارةت راطــةيــانــدنــى
كــوردســتــان، هــةرَيــمــى حكومةتى 
(٢٠٠٧)ةوة لةساَلى كة نايشارَيتةوة 
باس ثةيدابووةء كةموكوإييانة ئةو
بةغدا بةرثرسانى كة ــات دةك ــةوة ل
بارودؤخى «خراثيى بؤ هؤكارةكةيان
روونيشى طةإاندووةتةوة»، ئةمنيى
رةسمييان نووسراوى كة دةكاتةوة
ئةنجومةنى سةرؤكايةتى ئاراستةى
بازرطانى وةزارةتى هةرَيمء وةزيرانى
لة كة «ئةو كةموكوإييانة كردووة عَيراق
خؤراك بة دةبَيت هةنء  بةشةخؤراكدا

ثارة قةرةبوو بكرَينةوة». بة يان
لة كــة ــات ــةوةدةك ــاس ل ئــاســؤ، ب

هةولَير لة (٢٠٠٧)دا ــازارى ئ مانطى
ـــى لــةطــةأل وةزارةت كــؤبــوونــةوةيــان
لةو باس ــردووةو  ك بةغدا بازرطانى
«داويانكرد دةَلَيت: كراوةء كةموكوإييانة
بؤبنَيرين كةموكوإييةكانيان ليست بة
ئــةوةبــوو بــكــةنــةوة، ــووى ــةرةب تــا ق
خؤراكى بإى كراو رةسميى نووسراوى
خةمَلَينراوى ثــارةى لةطةأل نةهاتوو
ثارَيزطاكةى هةرسآ  لة نووسرا  تَيدا
نووسراوة ئةو تائَيستا  بةآلم  هةرَيم،
ــوارى ب ــداوة نــةكــةوتــووةتــة ــةغ لــة ب
دةَلَين خؤشيان وةك جَيبةجَيكردنةوة،
كةموكوإييةكان كة ئةوةية هؤكارةكةى
ضةند ناطرَيتةوةو  كوردستان تةنيا 
باس هــةيــة، ديــكــةش ثارَيزطايةكى 
بؤ ثَيويست ثارةى كة لةوةشدةكةن
ئةنجومةنى لة قةرةبووكردنةوةية ئةو

تةرخاننةكراوة». وةزيرانةوة
ــةري ــوةب ــةإَي ب ـــارف، عــةبــاس ع
سلَيماني، خؤراكي كؤمثانياي طشتيي
رؤذنامة بؤ ثَيشوويدا لَيدوانَيكى لة
بؤ نووسراويان كة لةوةكردةوة جةختى
بؤ كردووة عَيراق بازرطاني  وةزارةتي
(٢٠٠٧)دا لةساَلي خؤراكانةي بإة ئةو
ئةنجومةني بؤ ئةوانيش نةنَيردراونء
بةآلم بةرزكردووةتةوة، وةزيرانيان
نةدراوةء لةسةر رةزامةنديي تائَيستا
بؤضوونةكةيان (٢٠٠٨) ساَلي «بؤ وتي:

كردوويانة بةقةرةبووكردنةوة طؤإيوةء
قةرةبوو بةثارة  خؤراكء بة بةرامبةر 
كة لةوةشكرد باسى  نــاكــرَيــتــةوة»، 
(٢٠٠٨) ساَلي خؤراكانةي ئةو بإياربوو
قةرةبوو (٢٠٠٩)دا لةساَلي نةهاتوون
دةتوانين لةيةككاتدا ئَيمة بةآلم بكرَيتةوة،
ساَلي مانطي(٢ء٣)ي رؤني قةرةبووي
ـــةرزداري ق كــة بكةينةوة،  (٢٠٠٨)
ديكة خؤراكةكاني تةواوي هاوآلتيانين،
لةبرى هةبوو طةنجينةكانماندا لة ئةطةر
دابــةش هــةمــووي ديكة قــةرزةكــانــي
تائَيستا (٢٠٠٧) بؤ ساَلي بةآلم دةكةين،

نيية». نووسراوةكةمان وةآلمَيكي هيض
نيطةران هــاوآلتــيــانــى ئـــةوةى 
اليةنة ثةيوةنديدارء كة ئةوةية كردووة
ضاوةإَيى كوردستان بةرثرسةكانى
نةك بةغداوة لة يةكالييكردنةوةكةن
بؤ دابــَيــت جدييان هــةوَلــى خــؤيــان 
لَيسةندنى كَيشةكانء يةكالييكردنةوةى
ناوةنديى. لة حكومةتى قةرةبووانة ئةو

بةهاكةى (٢٠٠٧)دا لة  تةنيا
دينارة مليار (٤٦) لة زياتر

ساَلى كؤتايى تا بةشةخؤراكانةى ئةو
ثارَيزطاكانى نةطةيشتوونةتة (٢٠٠٧)
بؤ رَيذةكةى كة كوردستان، هةرَيمى
ئةو بةثَيى مانطء شارَيك جياوازة هةر
شارى لة كة نةطةيشتوون خؤراكانةى

لة وادةية ئةو  تا زؤرترينيانة سلَيمانيدا 
كةموكوإيى مانطدا (١٨) بةشةخؤراكى

هةية.
خؤراكي بإى  (٢٠٠٧)دا ساَلى لة
نةطةيشتوونةتة كة هاوآلتيان مانطانةى
مليارو (٥) بــة هةولَير ثــارَيــزطــاى
دينار هــةزار  (٣٧٧) مليؤنء   (٦٢)
بةشةخؤراكى هةروةك دةخةمَلَينرَيت،
(١٤) بة ثارَيزطاى دهؤك نةطةيشتوو بؤ
هةزارو (٣٧٠) مليؤنء   (٧٣٣) مليارو

دةخةمَلَينرَيت. دينار (٥٠٠)
بؤ نةطةيشتووش بــإةخــؤراكــى
خؤراكى زؤرترين كة سلَيمانى شارى
مليارو (٢٦) بة بةدةستنةطةيشتووة
(٦٠٠) هــةزارو   (٧٨٧) مليؤنء   (٨٥٨)

دةخةمةَلَينرَيت. دينار
ــةرى ــوةب ــةإَي ب ــاســؤ حــةمــيــد، ئ
راطةياندنىوةزارةتىبازرطانىحكومةتى
خةمَلَينراوى بإى  لة جةختى  هةرَيم،
كردةوةو خؤراكانة بةشة ئةو ثارةى
كؤتايى لة كة خستةإوو ئــةوةشــى
خؤراكةكانء بإى (٢٠٠٧)ةوة ساَلى
نووسراوَيكدا لة خةمَلَينراويان ثارةى
وةزيرانى ئةنجومةتى سةرؤكايةتى بؤ
بةرزكردووةتةوةو هةرَيم حكومةتى
وةزارةتى ئاراستةى نووسراوةكةشيان
كردووة. حكومةتى ناوةنديى بازرطانى

نةهاتووة، يةكةم قةرةبووى
دةكرَيت رةوانة دووةم

ثارةى بإةخؤراكانةء ئةو ناردنى نة
فةوتاوى بةشةخؤراكى خةمَلينراوى
لةكاتَيكداية، هاوآلتيان (٢٠٠٧)ى ساَلى
هةرَيم بازرطانى وةزارةتــى ئَيستا  كة 
زانيارييةكانء كؤكردنةوةى سةرقاَلى
تَييدا ديكةيةء نووسراوَيكى ناردنى
كةموكورتييةكانيان دووةمــى ليستى
خؤراكة لة كة دةكات رةوانة بةغدا بؤ
(٢٠٠٨)ء ساَلةكانى نةطةيشتووةكانى
خؤراكى خةمآلندنى بإء ثَيكدَيت، (٢٠٠٩)
(٢٠٠٩) (٢٠٠٨)ء ساَلى نةهاتووى
كوردستان هةرَيمى ثارَيزطاكانى بؤ

لةخؤدةطرَيت.
روونكردةوة ئةوةشى حةميد ئاسؤ
لة كؤتاييدايةو لة  خةمآلندنةكان  كة 

ديكة نزيكدا بة نووسراوَيكى ئايندةيةكى
دةنَيرنء عَيراقى بازرطانى وةزارةتى بؤ
رةوانة خؤراكى خةمَلَيندراوى ثارةى
ئاشكرا ــةش  دووســاَل ئــةو  نــةكــراوى

دةكةن.
وةزارةتي راطةياندنى بةإَيوةبةرى
كة رةتيدةكاتةوة هةرَيم،  بازرطانى
ثَيويست وةك بــةشــةخــؤراكــةكــان
«ئَيمة دةَلَيت: كوردستانء طةيشتبنة
وةزارةتى مانطانة كة  هةمانة ليست بة
ناردووينء بؤ ضيان بةغدا بازرطانى
هةية بةغداشمان رةسميى  نووسراوى
ماوة، ضةندى هاتووةو بؤ ضةندمان كة
عَيراق بازرطانى وةزارةتــى نوَينةرى
داواى خؤيان  ــاوةو ن ــةوةدا ب دانيان
ثَييان ليستةكان  بة لَيكردووين ئةوةيان 

بكةن». ضارةسةرى بؤئةوةى بَلَيين،

دينارة مليار (٤٦) لة زياتر بةهاكةى ٢٠٠٧ نةهــاتووى ساَلي تـةنها بةشى

فةوتاوة كوردستان هاوآلتييانى مـانطى ضـةندين بـةشةخؤراكى

هاوآلتيان كة مانطانةى بةشة بإى (٢٠٠٧)دا ساَلى لة
مليؤنء (٥) مليارو (٦٢) نزيكةى هةولَير ثارَيزطاى نةطةيشتوونةتة

دهؤك بؤ ثارَيزطاى نةطةيشتوو دينارة، بةشةخؤراكى هةزار (٣٧٧)
هةزار دينارة. (١٤) مليارو (٧٣٣) مليؤنء (٣٧٠) نزيكةى

خؤراكى زؤرترين كة سلَيمانى شارى بؤ نةطةيشتووش بإةخؤراكى
دينار هةزار (٢٦) مليارو (٨٥٨) مليؤنء (٧٨٧) بة بةدةستنةطةيشتووة

دةخةمةَلَينرَيت
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ئةحمةد سةركةوت

مامؤستايةكى عةلى، نةجمةدين
رَيكخةرَيكى ئاوايةء ئَيستا حاجى ناحيةى
بتوَينى ـــةرى دةظ كــؤبــوونــةوةكــانــى
دروستكردنى مةبةستى بة مامؤستايانة،
رَيكخراوى خستنةسةر  فشار كةمثينَيكى 
لة ئـــةوةى بــؤ مامؤستايان يةكَيتى
هةَلبذاردن خوَيندندا ساَلى سةرةتايى
بإواى بة ضونكة نوَيبوونةوةى، بؤ بكات
كؤن مامؤستايان نةك نةجمةدين «يةكَيتى
خؤى حةقيقييةكةى ئةركة لة بةَلكو بووة،
راستةقينةى رؤَلى دووركةوتووةتةوةو
دةنطى طةياندنى كــة ــةمــاوة ن ــؤى  خ

دةسةآلت». مامؤستايانة بة
رةخنةى ئةوةشى مامؤستا نةجمةدين،
برى «لة كة طرت مامؤستايان يةكَيتى لة
بَيت مامؤستايان  توَيذى فشارى ئةوةى 
ضةكوشى بةثَيضةوانةوة دةسةآلت، لةسةر
هةميشة مامؤستايانةوة، بةسةر دةسةآلتة
جَيطةبووة يةكةم مامؤستايان يةكَيتى
مانطرتنء رَيثَيوانء بةرةنطارى كة
بووةتةوةو مامؤستايان هةَلوَيستةكانى
رووبةإوويان تاوانباركردن تؤمةتء بة

بووةتةوة».
كوردستان مامؤستايانى بةشَيكى
يةكَيتى رَيكخراوى لة طؤإانكاريى هةوَلى
وةك ئــةوةش دةدةن  مامؤستاياندا 
طةإاندنةوةى بؤ دةكةن باسى خؤيان
خزمةتكردنى مةبةستى بة يةكَيتييةكةيانة
لةذَيردةستى دةرهَينانى مامؤستايانء

حيزب.
مامؤستايانةى ئةو  كؤبوونةوةكانى 
ئةوةية بؤ سلَيمانى ثارَيزطاى سنوورى
بة ببةستَيتء كؤنطرة يةكَيتييةكةيان كة
ئةو رَيكخراوة بؤ نوآ هةَلبذاردن ستافَيكى
فراوانترين لة بكرَيت، دةستنيشان
كة دا (٨/١٣) لة كؤبوونةوةشياندا
دةوروبةرى ناوضةكانى زؤربةى نوَينةرى
لة جةختيان ئــامــادةبــوون سلَيمانى
ــردةوة، ك داواكــانــيــان جَيبةجَيكردنى
مامؤستايانةى لةو هةندَيك هــةروةك
بزوَينةرى ــةن، دةك كؤبوونةوانة ئةو

بة كة بوون  (٢٠٠٥/٤/١٠) رَيثَيوانةكةى
تَيداكردء بةشدارييان مامؤستا هةزاران
لة طؤإانكاريي مووضةء زيادكردنى

بوو. داواكانيان ثرؤطرامي
لة مامؤستا غةريب، حةمة نةوشيروان
كؤبوونةوةكة بؤ كة ضوارتا، دواناوةنديى
رَيكخةرانى لة يةكَيكة سلَيمانىء هاتبووة
بةوةكرد ئاماذةى كؤبوونةوانة،  ئةو
لة هةية رةخنةيان ناإازينء ساَلَيكة ضةند
بةإَيوةبردنى شَيوازى كاركردنء ئةداى

مامؤستايان. يةكَيتى
مامؤستايان «يةكَيتى وتى: نةوشيروان
كة كؤمةَلَيكداية بةرذةوةنديى لةثَيناو
سةرةكييةكانى نيية كَيشة لةبيريان ئةوةى
رَيكخراوة ئةو داواشيكرد مامؤستاية»،
تةنيا دةرةوة بَيتة حيزب لةذَيردةستى
مامؤستايان كَيشةكانى بــة طرنطى
كةسَيكى اليةنء  هيض خزمةتى لة بداتء

نةبَيت. دياريكراودا
لة ــدةوة ــَي ــوم ئ ــة ب ــروان ــي ــةوش ن
ــةوة ئ ـــتء ـــَي دةإوان ــان ــي ــان ــةك هــةوَل
كؤبوونةوةى نوَينةرى لة دةخاتةإوو كة
بةياننامةيةك دةركردنى بة ناوضةكان
«زؤربةى وتيشى: ثَيكردووةء دةستيان
يةكَيتى ــة ل ــن ــاإازي ن مامؤستايان
ناوة دانيان خؤشيان ئةوان مامؤستايان،

كة شةرعييةتيان نةماوة». بةوةى
نةقشبةندى، عةفان بةرامبةردا لة
مامؤستايانى يــةكــَيــتــى ــى  ــةرؤك س
هيض نــةيــدةويــســت، كــة  كــوردســتــان، 
مامؤستاية كؤمةَلة ئةو لةسةر وةآلمَيكى
«ئةو لَيوةكرد باسى خؤى وةك هةبَيت،
كة سلَيمانى لة مامؤستايان كةمةى ذمارة
وةآلميان ئَيمة ناكات ثَيويست كؤدةبنةوة
كؤنطرة ئةوان لةوةشكرد باسى بدةينةوةو
هةَلبذاردنيش خاَلةكانى هةموو دةكةنء

نوَينةرى «ئَيمة وتيشى: دياريكراوة»،
لةبةرئةوة مامؤستاين هةزار (١٠٤)
مامؤستاء (٢٠٠) بة ــةوان ئ ئةطةر
الى بَلَين شتَيك  مامؤستاش  (١٠٠٠)
لةطةأل تا نيية،  ئيعتيبارَيكى هيض  ئَيمة
وةآلمَيكمان ئَيمة هيض نةكةن  قسة ئَيمة

بؤيان» نيية
مامؤستا با وتيشي نةقشبةندى
لةطةأل طفتوطؤيان بَين  ناإازييةكان
ضؤن داماناوة ئَيمة مةرجةكان بكةينء
رةخنةى دةتوانن  ئةوانيش  دةبَيت، 
دةكةين بطرنء ضيان هةية حةز خؤيان
كؤمةَلة ئةوانيش باسيبكةن، ئَيمة لةطةأل
ئةوانةى رةنطة ئازيزنء مامؤستايةكى
يان ( ٪٥٠) لة دةكةن كؤبوونةوانة ئةو

ئَيمةبن. هاوإَيى برادةرو
يةكَيكى ديارى عةبدولقادر كة بةآلم
لة كؤبوونةوةكان رَيكخةرانى لة ديكةية

كة دةكات لةوة باس  سلَيمانى،  شارى
كلتوورى ئةوةداية لةثَيناو هةوَلةكانيان
مامؤستاياندا يةكَيتى لةناو هةَلبذاردن
كة دةكــاتــةوة دووثاتى بضةسثَينن،
بةهَيزترين دةتوانَيت «رَيكخراوةكةيان
ماوةى بةثَيضةوانةوة لة بةآلم فشاربَيت،
نةيتوانيوة كاركردنيدا ساَلى ضةند
بَينَيتةدىء مامؤستايان بؤ دةستكةوتَيك
بَيدةنط مامؤستايان هةوَليداوة هةميشة

بكات».
كة بةوةشكرد ئــامــاذةى ــارى دي
كؤبوونةوة ضةندين مامؤستايانة ئةو
دةبَيتء تايبةتيان بةياننامةى دةكةنء
جَيبةجَينةكران داواكان «ئةطةر وتيشى:
ديكةش رَيوشوَينى رةنطة دواتــر
طؤإانكاريى ــةوةى ئ بؤ بطرينةبةر
رَيـــكـــخـــراوةدا ـــةو ــنــة ل راســتــةقــي

دروستبكةين».

مامؤستايانةوة» بةسةر دةسةآلتة ضةكوشى بؤ سةر دةسةآلت، فشاربَيت ئةوةى لةبرى مامؤستايان «يةكَيتى

دةوَيت خاوةنكاريان بَياليةنى رَيكخراوَيكى مامؤستايان

حامد بةهزاد

سةردةمَيكدا هةر كاتء لة دنيادا، لة
كة خةباتَيكدا شــؤإشء هةر لةطةأل
مآ) (نَيرو طةنجان سةريهةَلدابَيت،
بينيوة، تَيدا خؤيانيان رؤَلي طةورةترين
رذَيمي سةردةمي  نموونةش  باشترين 
رووخاني تا كة عَيراقة ثَيشووي
طةنجء قوربانيي زؤرترين رذَيمةكةش

بوون. الو
فيكرو ــاوةن  خ طةنجان هةميشة
ــاوةن خ ــةرن، شــؤإشــطــَيــإو ــن ــَي داه
شاني لةسةر كؤمةَلطة قوربانين،
ثاشةإؤذي بةإَيوةو دةإوات ئةوان

ئةوانة. بةدةستي كؤمةَلطةش
وةســفء ــةآلم  ب راســتــة،  ئَيرة تا 
وةعدو طةنجانداء بةسةر  ثياهةَلدان
ئَيستاشي طةنجان بة درؤدان ثةيماني

هةر دةوترَيتةوة! بآ لةسةر
تواني كآ  دةكةين ثرسيار ئَيستا 
طةنجان سةرةتاييةكاني مافة ئةركء
دياريبكات؟ دروســت شَيوةيةكي بة 
كَيشةي خولياو ثيشةو كارو تواني كآ
نةبووني هــاوســةريــيء طرَيبةستي
ئةمانة كة نيشتةجَيبوون شوَيني
طةنجاننء مافةكاني سةرةتاييترين
لة طةنجانيشن كَيشةي سةرةكيتريني
تواني كآ بكات؟ ضارةسةر هةمانكاتدا
بكةن؟ كؤض لَيشاو  بة  طةنجان  نةهَيَلَيت 

كآ..؟
بانطةوازي خؤمةوة بةناوي بؤية

باوةإ نوَيي نةوةي ئازاديخوازو طةنجاني
رؤذةإةشةكاني نَيو طةنجاني بةخؤبوو،
دةكةم طةندةأل دةسةآلتي نَيو كؤمةَلطةو
وشةو ضيتر بة طرنطة، ئةمإؤ رؤذَيكي كة
ثةيماني وةعدو بريقء باقء رستةي
بة دوَينآ  تا ئةطةر نةكةين، بإوا درؤ 

بيركردنةوةي عةقألء طةورة قفَلَيكي
كردبَيت الواز بةرتةسكء طةنجانيان

ئةوا ئةمإؤ ئةو قفَلة شكا.
وردي بة زؤر دةبَيت طةنجان ئَيمةي
جارَيكي تَيبطةينء هةستيارة قؤناغة لةم

سةرمان. نةكةنةوة كآلو ديكة

دةستمثَيكرد خؤمةوة لة ئةمإؤ من
نةخستووةتة قةَلةمم دةبَيت ساأل ثَينج كة
زؤرم ئــةوةي لــةبــةر ســةر كــاغــةز،
لةثَيناو ئازادكردني زؤرم وت نووسيء
ثَينج دواي بةآلم طةنجء خواستةكانيان،
يةكةمجار بؤ بــاوةإةوة بة  زؤر ساأل

دةنووسم، بابةتة  ئةم وةكو بابةتَيكي 
زؤر طةنجان ئةمإؤي  وةزعي  ضونكة
ئةمإؤ هةيةو يةكطرتوويي بة ثَيويستي
ساَلَيكة من ضةند ئةوانةي وةكو دةبَيت
جارَيكي هيوابوون بَي َئومَيدو بي
يةكطرتووي كؤمةَلةي ناو بَينةوة ديكة
خواستء بةدةستهَيناني بؤ طةنجان

داواكارييةكانمان.
لة ــإؤ ــةم ئ ــــي ســيــاســيــي وةزع
ليستَيكيش طةنجانة، بةرذةوةنديي
لة بير بــةبــاشــي زؤر ــإؤ ــةم ئ ــة  ك
طةنجان كَيشةي ضارةسةركردني
بة طةنجان ــت ــةوَي دةي ــةوةو ــات دةك
ليستي بطةن  خواستةكانيان بة هةوَلء 

(طؤإان)ة.
جةماوةريي ليستَيكي  ثةيدابووني 
كة كوردستان ثةرلةماني ــاو ن بؤ 
(تةواو) جديي هةوَلي تةواوء بةرطريي
ثةرلةمان، لة طةنجان بدات مافةكاني بؤ
رةشبيني ضيتر دَلخؤشييةو جَيي

بةردةدات... ئةمإؤ طةنجاني بةرؤكي
ئومَيد بَي هيواو بَي  طةنجان دوَينآ
سةربةرزو خؤشحاألء ئةمإؤ بوون،
يةكطرتووي ــةرةي ب ــةوةي  ب ــازادن ئ
بــةســتــووةو ــان ــؤإةي ــاث طــةنــجــان ئ
سةرةتاييء مافة  ضيتر  دةيانةوَيت 
ثشتطوآ ثَيشَيلء سةرةكييةكانيان

نةخرَيت.
طةنجي نوآء نةوةي داواكارييةكاني
بة دةبَيت عةقآلنين، ياساييء ئةمإؤ
ضارةسةركردني بؤ هةوأل اليةك هةموو

بدةن. كَيشةكانيان

ئةمأؤ» نةوةي نـوآء طـةنجـي «دةســتي

٢٠٠٥/٤/١٠ لة رَيثَيوانني مامؤستايان ديمةنَيك



حمةالو سالَح محةمةد

جةخت توركيا دةرةوةي وةزيري
عَيراق ئاوي بةشة زيادكردني لةسةر
سةرضاوةكانى وةزيــري دةكاتةوةو
خؤي متمانةيي  بآ  عَيراقيش  ئــاوي 
توركيا بةَلَينةكاني بــةرامــبــةر لــة 

رادةطةيةنَيت.
عَيراق حكومةتى ــةوةى ئ دواي
كة تؤمةتباركرد ــةوة ب توركياي
لة بةآلم بةَلَينةكانيةوة، بة نيية ثابةند
لةميانةي بةغداو بؤ سةردانةكةيدا
ئةحمةد رؤذنامةوانيدا كؤنطرةيةكي
دةرةوةي ــري وةزي ئؤغَلودا، داود
ئامَيري ذمارةيةك بةَلَينيدا توركيا،
ئاويي بواري بة تايبةت ثَيشكةوتووي
بتوانَيت عَيراق ئةوةي بؤ عَيراقدا بة
كة هةيةتيء وةربطرَيت لةو ئاوة سوود
وشكة كَيشةي ئاويء كةم رووبةإووي

بَيتةوة. ساَلي
ئةوةكردةوة لةسةر جةختيشي
تةكنةلؤذياو ئــامــادةيــة «تــوركــيــا
ضؤنَيتيي بة تايبةت نوَيي ئامَيري

ئاو سةرضاوةكانى لة سوودوةرطرتن
هةواَلَيكيش بةثَيي عَيراق» بة بدات
لةسةر فةرةنسا هةواَلي ئاذانسي كة
ئؤغَلو، بآلويكردووةتةوة، ئؤغَلو زاري
توركيا «ثَيشتر راطةياندووة: ئةوةي
ضركةيةكدا لة داوة ئــةوةي بةَلَيني
عَيراق بؤ ئاو مةترسَيجا (٥٠٠) لة زياتر
هةوَليش وتي خؤشي وةك بةربداتةوةو

زياتربكةن» لةوة رَيذةية ئةو دةدةن
نَيوان عَيراقء سآ قؤَلييةكةي ليذنة
(٢٠٠٧)و ساآلني لة  سوريا توركياو 
كؤبوونةوةي ذمارةيةك (٢٠٠٨)دا
ــردنء ــةرك ــارةس ض ــؤ هــاوبــةشــي ب
لةنَيوان ئاو كَيشةي يةكاليكردنةوةي

ئةنجامدا. وآلتةدا سآ ئةو
باسي توركيا، دةرةوةي وةزيري
هةوَلدةدةن خؤيانةوة «الي لةوةشكرد
نَيوان قؤَلييةكةي سآ ليذنة كــاري
كارابكةنء سوريا عَيراقء توركياو

دةستثَيبكةنةوة» كؤبوونةوةكان
دةرةوةي زَيباري، وةزيري هؤشيار
لة روونـــكـــردةوة ـــةوةي ــراق، ئ ــَي ع
توركيا دةرةوةي وةزيري سةردانةكةي
لة زؤرَيك لةسةر طفتوطؤيان عَيراق بؤ

هةردوو نَيوان هاوبةشةكاني مةسةلة
بةردانةوةي بةتايبةت  كردووة  وآلت
د.لةتيف بةآلم توركياوة، لةاليةن ئاو
ئاوى سةرضاوةكاني وةزيري رةشيد،
«توركيا ثابةند راطةياند: عَيراق، ئةوةي
بإياربوو كة خؤيةوة بةَلَينةكاني بة نيية

زيادبكات». عَيراق ئاوي بةشة
وةزيريسةرضاوةكانيئاوىعَيراق
بإي رابردوو ئاماذةي بةوةكرد، مانطي
عَيراق بؤ توركياوة لة كة ئاوةي ئةو
لة سَيجا مةتر (٢٥٠) طةيشتووةتة دَيت
عَيراق لةكاتَيكداية كة ضركةيةكدا، ئةوة
ئاو سَيجا مةتر (٧٠٠) بة ثَيويستي
حازريش حاَلي  ضركةيةكداو لة  هةية
(٣٠٠) فوإات رووباري ئاوي ئاستي

دابةزيوة. سَيجا مةتر
وتي: خؤي  وةك رةشيد، لةتيف 
بةدةستمان زانيارييانةي ئةو «بةثَيي
بةفرو باريني بةهؤي طةيشتووة
ئاوي رووباري بإي ئةمساأل بارانةوة
رابردوو ساَلي لة توركيا لةناو فوإات

باشترة».
«رَيذةي كة نةشاردةوة ئةوةشي
رووباري بةنداوةكاني لة كؤكراوة ئاوي

بةآلم باشة،  زؤر  توركيا لةناو  فوإات 
توركيا بةرثرساني كة بةَلَينةي ئةو
ئاوي بةشة زيادكردني  بؤ ثَييانداين 

نةكرد». جَيبةجَييان عَيراق
ــاري رووب لة ئَيستا ــاوةي ئ ئةو 
نيوةي طةيشتووةتة هةية فوإاتدا
ئــاوي ثَيويستي  ئاستي نزمترين 
سةرضاوةكاني وةزيري رووبارةكةو
دابةزيني ثَييواية، عَيراقيش ئــاوى
بةو فــوإات ــاري رووب ئــاوي ئاستي 
جوتيارانء بة زؤر زيانَيكي شَيوةية
دةطةيةنَيت، هاوينة بةروبوومةكاني
بؤ ناتوانرَيت كة ئةوةي سةرباري ئةوة
رووبارةكة ئاوي لة سوود بوارةكاني

وةربطيرَيت.
ـــــري ـــي وةزي ـــان ـــةك ـــدوان ـــَي ل
لةكاتَيكداية عَيراق ئاوى سةرضاوةكاني
دةرةوةي وةزيري ئؤغَلو، ئةحمةد كة
بإي دةكات ئةوة بؤ ئاماذة توركيا،
ضركةدا يةك لة ئاو سَيجا مةتر (٥٠٠)
لةو ئؤغَلوش بةردةدرَيتةوةو عَيراق بؤ
لةاليةن ئَيستا ئاوةي  ئةو  بإوايةداية
بةردةدرَيتةوة عَيراق بؤ توركياوة
ئاودَيريكردني بؤ بةسة بإةش ئةو

كشتوكاَلييةكاني زةويــيــة نيوةي
كة برنج بةرهةمي بةتايبةت عَيراق
وةرزةدا لةم هاوينةيةو بةرهةمَيكي

بةرهةمدةهَينرَيت.
لة توركيا دةرةوةي وةزيـــري
ئاوي بةشة زيادنةكردني بةرامبةر
دةهَينَيتةوة ئــةوة  ثاساوي عَيراق
بةدةست عَيراق جووتياراني  وةك
ئاواش دةناَلَينن،  كةمئاوييةوة  كَيشةي 
هةمان بةدةست توركيا جوتياراني

طرفتارن. كَيشةوة
باس ــان ــادارةك ــاط ئ ــاوة ــةرض س
وةزيــري سةردانةكةي  لــةوةدةكــةن 
جالياني، زافــر توركياو دةرةوةي
توركيا بازرطاني كاروباري وةزيري
وةك ــةوةري ت ضةندين عــَيــراق، بؤ 
ضةكداراني كَيشةي ضارةسةركردني
ــيء ــان ــازرط ب ــــواري ــةو ب ــةك ــةك ث
توركياو نَيوان ستراتيذي رَيكةوتني
قؤَلي دوو  كؤبوونةوةيةكي عَيراق 
ثَيش ــارة ــإي ب ــة ك ــت  ــرَي ــةخــؤدةط ل
تةيب ئةردؤغاني سةردانةكةي رةجةب
عَيراق بؤ توركيا وةزيراني سةرؤك

ئةنجامبدرَيت.
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عَيراقةوة توركياو نَيوان دةخاتة متمانةيي بآ ئاو،

بةدواداضوون

عةبدولَآل كامةران ثاريَزةر/

وةزيفييةكاني ئةركة ثةرلةمان ــارة دي
خةَلكيش ئومَيدَيكي زؤرو جؤراوجؤرن، طةلَيك
هةَلضنيوة، ئةمجارة ثةرلةماني لةسةر زؤريان
ريشةيي طؤإاني بَيتء ضاالك ثةرلةمانَيكي كة
هةرة ئةركة لة  يةكَيك بــةآلم ئةنجامبدات،
نابَيتء كة ثةرلةمان ئةمجارةي طرنطةكاني
بكات لةبيري بخاتء ثشتطوَيي ناكرَيت
ضةكدارةكانة، هَيزة ثَيشمةرطةو مةسةلةي
لةم ثارتيية يةكَيتيء داماَليني هــةروةهــا
حيزبء دةستي لة دةرهَينانيانة هَيزانةو
ثةيوةندي كةناَلةكاني هةَلوةشاندنةوةي
ئاسايشة، ثؤليسء ثَيشمةرطةو حيزبء نَيوان
هَيزانةية ئةم رَيكخستني كؤكردنةوةو دواتريش
بؤ بةكاربهَينرَين تايبةتمةندةكانداء وةزارةتة لة
هةنطاوي نةتةوة، نيشتمانء لة بةرطريكردن

هةمواركردني لة بريتيبَيت دةبَيت يةكةميش
سنوورَيكء داناني بة سياسييةكان ثارتة ياساي
حيزبيي رَيكخستني كارو ضاالكيء قةدةغةكردني
هةَلوةشاندنةوةي ضةكدارةكانداو هَيزة لةناو
رَيكخستني كؤميتةكاني ناوضةو لقء مةَلبةندء
ئةو ثةروةردةكردنةوةي ئاسايشء ثؤليسء
بؤ نيشتمان نةك بؤ ئينتيما كة جؤرَيك هَيزانة بة

سةرياندا. بة زاَلبَيت حيزب
الوازكردني شكاندنء بؤ طرنطيشة زؤر ئةمة

حكومةتء خةَلكدا. بةسةر هةيمةنةي حيزبيي
ثَيشمةرطةو هَيزةكاني ثةرتبووني لةئَيستادا
حيزبي ــةردوو  ه بةسةر ئاسايش ثؤليسء
دروستكردني لةبةردةم رَيطرة ثارتيدا، يةكَيتيء
هةرَيمي ــة ل ــت ــدروس ــةن ت حكومةتَيكي
رَيطردةبَيت داهاتووشدا لة كوردستانداء
بة دةســةآلت دةستاودةستكردني لةبةردةم
طةورةدةبَيت مةترسييةكي ئاشتييانةو شَيوةي

كوردستان. خةَلكي ئايندةي بؤسةر

بكات لةبيري ئةمجارة نابَيتثةرلةماني كة ئةوةي كؤمَينت

hewal. rozhnama@gmail.com

دوكان بةنداوى
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دةركةوتنى سةرةتاى  لةطةأل  هةر
داينةمؤء ءةك طــؤإان بزووتنةوةى
طروثة هَيزو لة جــيــاواز بزاوتَيكى
هةَلقوآلوى ديكة كة زياتر سياسييةكانى
دوو ماوةى لة توانى جةماوةرة، دةنطى
دةنطءفرة هَيزَيكىجةماوةرىفرة مانطدا
كؤبكاتةوة، خؤى دةورى ضوار لة رةنط
بةشَيوازَيكى دةيةوَيت لــةوةش جطة
لةسةر تيذانةء ناتوندو ئاشتيخوازانةء
نووسينء وشةء بةكارهَينانى ميتؤدى
مافة سروشتىء داواكاريية عةقألء
كورد جةماوةرى هاوآلتييانء رةواكانى
كةس مافى ئةوةى بةبآ بةدةستبهَينَيت
سةر بكاتة دةستدرَيذى ثيشَيلبكاتء
سيحراوى هَيزَيكى طؤإان ديكة، ئةوى
بكاتة بةهةشتَيكى كؤمةَلطة تاوةكو  نيية
دةتوانَيت تاإادةيةك بةَلكو ئةفسوناويى،
سياسيى عةقَلى لة ديكة مؤدَيلَيكى
بَيت دوور كة بهَينَيتةكايةوة مؤدَيرن
رابردوو، تاكحيزبى  سياسيى عةقَلى  لة
بآ طرنطيةكى  ــؤإان ط ــةوةش ل جطة 
ضونكة نووسين،  بةهَيزى داوة ءَينةى 
لة طوإترة بةتينء هَيزة ئةم ثَييواية
دةرطا دةتوانَيت شةإو ضةكء هَيزى
ثاشةكشآ بكاتةوةء ضةقبةستووةكان
بةرةوثَيشبضَيت، هـــةردةم نــاكــاتء
زؤرجــار كة ضةكةوة  بةثَيضةوانةى 
دةبَيت، ماَلوَيرانى شكستء تووشى
سياسييةكانء هَيزة ضؤن هةروةكو
(يةكَيتىء ءةكو دةسةآلتدارةكانى ثارتة
تةعبير كة هةبووة ئةوةيان مافى ثارتى)
سياسييةكانى مةرامة بؤضوونء بيرو لة
بةوةبدةن رَيطةش ثَيويستة بكةن، خؤيان
مافة لة ضؤن بةرامبةر  هَيزةكانى  كة
هَيزى ئةوان ضونكة بطةن، سياسييةكان
لةنَيو جــةمــاوةرنء نَيو هةَلقوآلوى
جةماوةرةوة سروشتييةكانى داواكاريية
درَيذايى بة كورد ديارة  دةركةوتوون،
ساتء ئانء لة درووستبوونى مَيذووى
تَيثةإبوونى بة ــاوازداء جــي شوَينى
ئامانجة هيواء كة داوة هةوَلى كات
دى، بهَينَيتة كورد تاكى نةتةوايةتييةكانى
ض لةنَيو نةتةوةكةىء ناوخؤى ض لة بةآلم
دةسةآلتدارةكانى سياسيية هيزة خودى
ــةورةى ط طرفتى ــةش ــةردةم س ــةم  ئ
رَيطرء بوونةتة دروســتــبــووةء بــؤ 
ثَيكهَينانى لةبةردةم طةورة بةربةستَيكى
طوَيى بة زؤرجار نموونة بؤ خةونةدا، ئةم
زؤربةى كة بيستووة ئةوةمان خؤمان
ناوخؤييةكانى سةركردة سياسةتوانء
دةوَلةتى دروستبوونى ئَيمة ئَيستاى
ثارضةكةى ــوار ض ــةر ه لــة كـــوردى 
شاعيرانة خةياَلَيكى بة كوردستان
هةندَيكيان لــةوةش  جطة ـــنء دةزان
رةسةن عَيراقى  شارَيكى بة كةركوك 
عَيراقيبوونيةوة بة شانازى دةزانــنء
رواَلةت بة كوردستان لة زؤريان دةكةن،
خةباتى نيشتمانء كوردايةتىء باسى
كوردستان كةضى لة بةغدا دةكةن، شاخ
ئةمةش ناودةبةن عيراق)  (شمال بة
زةقى بوونةوةيةكى دووبارة  لةإاستيدا

تةعريبكردنة. سيستمى
بـــةردةوام ــرء ــات زي ـــةوةى كــة ئ
كؤسثَيك تةطةرةء دةبَيتةمايةى بووةتةو
كيانَيكى دروستبوونى ــةردةم ــةب ل
سةربةخؤيى قةوارةيةكى سياسيىء
ــرانــبــوونء ءَي بــؤ كــورد مــةســةلــةى
بةدةستى كــوردة ماَلى  خاثوركردنى 
شــةإبــووة ئيعالنكردنى ــانء خــؤم
دووبارةبوونةوةى خؤمانء لــةدذى
ميرنشينةكانةء كوذى كورد ئةزموونى
ءةرنةطرتنة ثةند ءةرنةطرتنء سوود
شكستة ء ـــوردوو راب ئةزموونى  لة 
ئةطةر نموونة بــؤ  مــَيــذوويــيــةكــان،

نةتةوةى لةنَيوان بكةين بةراوردَيك
هةرضةندة دةبينين كــورددا جولةكةء
ثةرتةوازةببوونء لةثَيشدا جولةكة
جَيطيرنةبوونء جوطرافيايةكى خاوةن
ــى ــان ــةت دةوَل بـــــةردةوام لــةاليــةن
كرابوون سةركوت ئيمثرياليزمةوة
سةردةمى لة كة ئةَلمانيا بةتايبةتى
هؤلؤكؤست ــاوى ن لــةذَيــر هيتلةردا
زيندةبةضاَل لــَى زؤرى  رَيذةيةكى
هةموو ئةو سةرووى لة بةآلم كردن، 
لةنَيو توانيان نةهامةتييةوة تراذيدياء
لةنَيو ناوةإاستداء جةرطةى خؤرهةآلتى
ئايينيةوة لةإووى دوذمنةكانيدا قوآلى
ثَيشكةوتوو ــرنء  مــؤدَي دةوَلةتَيكى
ناطةإَيتةوة تةنيا  ئةمةش  دابمةزرَينن، 
زلهَيز دةوَلــةتــانــى كؤمةككردنى  بؤ 
بةريتانيا، سؤظَيتء ئةمريكاء ءةك
دةطةإَيتةوة سةرةكى خاَلى بة بةَلكو
خةباتء لةسةر بةردةوامبوونيان بؤ
ضاالكيكردنداء لــة ثشوونةدانيان
بة ــداء هــةســتــكــردنــيــان ــةت ــاس ــي س
لةبةردةم طةورة بةرثرسيارَيتييةكى
ــانء ــةي ــةك ــاك خ نـــةتـــةوةكـــةيـــانء
سةرانء ءةكو ئةوان نيشتمانةكةيان،
خؤيان ماَلى ــورد  ك سياسةتوانانى
نةدةكردء ــران ءَي خؤيان بةدةستى
حةقَيكى مةشروعى بة كارةكانى خؤيان
نَيودةوَلةتيان سياسةتى دةزانىء طةورة
داواكارييةكانيان ملكةضى كة ناضاركرد
بةَلكو جــولــةكــةش،  تةنيا  ــةك ن ــن،  ب
خؤرهةآلتء تةيموورى كؤسؤظؤء
توانيان ديكةش هى قةمةرء دورطةكانى
خؤيان، دواإؤذى  ئامانجى  بة  بطةن
كَين بثرسين  هةر دةبَيت ئَيمة بةآلم 
بةرامبةر لة بةرثرسيارن كة ئةوانةى
سةربةخؤيةى كيانة ئةم دروستنةبوونى
جوطرافياء خاوةن ئَيمة (بؤ كــورددا؟،
بووينء دةيةها خؤمان مَيذووى تايبةتى
كردبَيت ثضإثضإمان سياسيى خةباتى
هاوضةرخداء نوآء كؤنء مَيذووى لة
دابَيت، قوربانيمان شةهيدء دةيةها
بةسةرماندا كارةسات جةرطبإترين
عامى توركةكانء قةتلء هةر لة هاتووة
....هتد بةعسء كيميابارانةكانى ئةنفالء
سنوورى تائَيستا دةبَيت بثرسين كوا كة
خؤمانء زمانى يةكطرتوومانء حةقيقى
هةموو )!!؟، دةوَلةتيبوونمان بة بةهاكانى
ببَيتة بةهَيزبَيتء ئةوةى بؤ نةتةوةيةك
سياسيى كيانَيكى قـــةوارةء ــاوةن خ
ناوخؤوة لة  دةكرَيت سةربةخؤى خؤى
ناوخؤدا لة لةثَيشدا بنَيتء بونيات خؤى
دروستبكاتء مؤدَيرن دةوَلةتؤضكةيةكى
ميللةتةكةى هاوآلتييةكانى رةواكانى مافة
ديموكراسىء ئازاديىء دابينبكاتء
كؤمةآليةتىء عةدالةتى رَيزطرتنء
بةشَيك بكاتة رةفاهيةت بةختةوةريىء
دةرةوة لة ئنجا بةرنامةكانىء  لة
داواى بكات، ئةمانة لةسةر مساوةمة
بكات، خؤى شةرعى سروشتىء مافى
خودى ناوخؤء نةتوانين تاوةكو بؤية
زةحمةتة ئةوا زؤر بونيات بنَيين، خؤمان
مةكانةتى رؤألء دةرةوة لة بتوانين
قورسايى ضونكة هةبَيت، كارامان بةهَيزء
راى جةماوةرء بة بةستراوة دةرةوة
ناوةوةء طؤإانى بزووتنةوةى طشتيىء
سةركردةيةكى بة تاكةكةسَيكء بة
موعاناتء نــاتــوانــرَيــت تاكحيزبى 
جَيبةجَيبكرَيت، طةلَيك داواكارييةكانى
لةثاش ئةمجارة كة ئومَيدةى  بةو بؤية
سةرؤكايةتى ثةرلةمانء هةَلبذاردنةكانى
جةماوةرء راى خــاوةن ببينة هةرَيم
سةربةخؤيى ــى ــةون خ ــةى مــةســةل
بهَينينة ــةت دةوَل نةتةوةء ءةك كورد
لةسةر طفتوطؤى لَيكؤَلينةوةء بةرباسء

كؤسثَيكى بووةتة كة  ئةوةى بكرَيت،
بةردةوام مَيذوو درَيذايى بة سةرةكىء
شوإشةكاندا لة  كورد سةركردايةتى 
طيرؤدةبوون، شتةوة دوو بةدةست

شؤإشة  كؤتايهاتنى تواندنةوةء يةكةم: 
جووآلنةوة ــزاظء ب مَيذووييةكانء
لةناوضوونء لةطةأل رزطاريخوازةكان
سةركردةكاندا دوورخستنةوةى مردنء
نةريتَيكى عادةتء ءةك زياتر ئةمةش كة
تةماشاكرابوو، سةربازيى سياسىء

دةستى  تَيكةَلكردنى مةسةلةى دووةم: 
لةطةأل خؤفرؤش ــوردى ك كؤمةَلَيك
زؤرجار ئةمةش كة كورددا دوذمنةكانى
شؤإشةكانى نَيو نةريتَيكى ءةك
لةسةر دةمانةوَيت زياتر ئَيمة لَيهاتبوو،
درَيذتر باسةكةمان دووةم خاَلى
كة سيستم ءةكو  لةإاستيدا بكةينةوة، 
كرابَيت كورد ضةككردنى بة لةسةر كار
يةكةمجار بؤ كورد بةطذاضوونةوةى لة
لةاليةنسوَلتانىعوسمانى«عبدالحميد»ى
سوثاى ناوى لةذَير بةكارهَينراوة دووةم
ويستى (١٨٩٠) ساَلى لة كة ئينكيشارى
سوثا ئــةم دروستبوونى لةإَيطةى
عةشائيرة زؤرى رَيذةيةكى نيزامييةوة
ئةرمةن ــوردء ك ــةدذى ل كــوردةكــان
نزيكةى كارةيدا لةم بةكاربهَينَيتء
لةناوبردء ئةرمةنى مليؤن لةنيو زياتر
ماألء كــورد، لةناوبردنى سةرةإايى
تاوانةى ئةم ءَيرانكردنء طوندةكانيشى
كزكردنء هؤى تةنيا بووة نةك سوَلتان
رزطاريخوازى بزووتنةوةى الوزبوونى
«عةبدولحةميد» لةهةمانكاتدا كوردى
مَيذووييةكانى ثةيوةنديية دةيويست
ئةرمةن) (كورد- نةتةوة هةردوو نَيوان
كةسء ءةك  خؤشى بداتء ثَيك تَيكء 
بةآلم بخاتةإوو»، ثاك نةتةوةيةكى
كوردةكان كة دةرخست  ئةوةى  مَيذوو
ترسى توندوتيذىء هَيزء فشارى لةذَير
نةك ــردووة ك كــارةيــان ئــةم كوشتن 
ثَيبَيت، باوةإيان هةست فيكرةء ءةك
هةتا مَيذووييةشدا راستيية  بةم داننان
طةورة لةاليةن طرفتَيكى ئَيستاش بووةتة
هيض كة دةردةخات خؤى كةوا توركياوة
لة نيية ئةستؤدا لة بةرثرسيارَيتييةكى

كارةدا. ئةم بةرامبةر
كورد مةسةلةى زياتر عَيراقدا لة
كوردء كؤسثة بة كورد كوذيىء شةإى
بزووتنةوةى ــةردةم ب ناوخؤييةكانى
لكاندنى لةطةأل كوردى رزطاريخوازى
كوردستان) (باشوورى موسأل ءياليةتى
(١٩٢٥/١٢/١٨) لة عةرةبيةوة عَيراقى بة
كــوردى كة ئــةوانــةى دةستيثَيكرد، 
حكومةتى اليةنطرى بوونء خؤفرؤش
نا «ثؤليسى بة  ناويان مةركةزيبوون 
لةطةأل بةآلم دةكرا، ناوزةد سيستمى»
لة بةعسييةكاندا سةرتةختى هاتنة
ئةم (١٩٦٣) شوباتى (٨)ى رؤذى
الدين) صالح (فرسان بؤ طــؤإا نــاوة
سةركردةى نــةوةى كة ئــةوةى ءةكو 
ايوبى الدين صالح مَيذووى كــوردى 
هةشتاكانداء سةرةتايى لة دواتر بوون،
كةنداوى شةإى هةَلطيرساندنى لةطةأل
نــاوةى ئــةم ئــَيــران)  (عــَيــراقء  يةكةم 
سووك، بةهَيزى طؤإاءبوو ثَيشووش
نيشتمانىء بةرطرى  هَيزى بووة  دواتر
هَيزانةش ئــةم سةرثةرشتيكةرانى 
بــةآلم مــوســتــةشــار، ــرا ــوت ثــَيــى دةط
هةَلطرى كوردةكانء ديدى لة ئةمانة
رزطاريخوازى بزووتنةوةى فيكرةى
بؤ كة «جاش» دةطوترا  ثَييان  كوردى
وشةيةيان ئةم كوردةكان يةكةمجار
(جحوش)ةوة وشةى  لة كة ثَيووتبوون 
ديدى درَيذ»، «طوى مانايى بة هاتووة
جياوازبووة جاشانة ئةم بؤ بةعسييةكان

ئةطةر كوردةكان، تَيإوانينى ديدء لة
مانايى جاشايةتى ــان ــوردةك ك الى 
هةستى نةبوونى خيانةتء خؤفرؤشىء
ئةوا بطةيةنَيت، بةرتيلخؤر نةتةوايةتىء
ثارَيزةرى ئةواندا ديدى لة بةثَيضةوانةوة
دةسةآلتن خزمةتكةرى حكومةتء
ئةمانة كةواتة ناوةنديدا، حكومةتى لة
ءاقيعىء ئايدؤلؤذياييةكى هيض خاوةنى
نين، ئةخالقى ئينسانىء نةتةوةيىء
دياريكراوى ثارةيةكى بةرامبةر لة بةَلكو
مةبدةئية بةهاء هةموو حكومةتدا
بة خؤيان نةتةوايةتييةكانى رؤحــىء
ئَيستاش بــةداخــةوة كة  ــإؤدةدةن ــي ف
كوردةكان سياسةتمةدارة لة هةندَيك
دةنَين، هةنطاو بابةت هةمان لةسةر
صالح فرسانى كة ثَييانواية بةعسيةكان
ناوةندينء حكومةتى بة سةر الدين
سياسييةكانى ثياوة رؤَلةى هةموويان
ئةم ،(١٩٢١-١٩٥٨) ثاشايةتين سةردةمى
لةكاتى كودةتاي ساَلى(١٩٦٣) لة هَيزانة
بةعسيةكان عارف بةسةر عةبدولسةالم
زؤريان كةميكردء لة  رووى رَيذةيان
نةماء حكومةت بة باوةإيان  متمانةء

جاشَيكى  ( ١٩٦٣-١٩٦٨ ساآلنى( لةنَيوان
ثةرستنى فيكرةى دةستبةردارى  زؤر
بة كــرد ثةيوةنديان حكومةتبوونء
كوردييةوة، رزطاريخوازى بزووتنةوةى
نا كوردانة نةتةوةيىء نا ئةم هَيزة بؤية
دةطةإانء رووتدا ماديى هةلَيكى دواى بة
بة ثةيوةنديكردنيان بة دةيانويست
طورزَيكى ضةند عَيراقيةوة حكومةتى
رزطاريخوازى بزووتنةوةى لة كوشندة
كوردى دةوَلةتى دروستبوونى كوردء
نَيو خستنة درز طورزانةش لةو بدةن
ثَيشمةرطةء تؤَلةكانى توندو ثةيوةنديية
نةتةوايةتيانء هةستى الوازكــردنــى
راكَيشتنىكةسايةتييةناودارءثَيشمةرطة
فَيألء ضةند لةإَيطةى كورد تواناكانى بة
لةإَيطةى ياخود سياسييةوة تةَلةكةى
ئةمةش دياريكراوةوة، ثارةيةكى ثَيدانى
طةورة كؤسثَيكى بووةتة هةندَيكجار
تؤكمةبوونى دروستبوونء لةبةردةم
كورديداء رزطاريخوازى بزووتنةوةى
بؤ سةربةخؤيى دةوَلةتى ثَيكهَينانى
تورك مَيذوونووسي  بؤية كــورد، 
جار دةيةها كة ( بَيشكضى (ئيسماعيل
بةنديخانة خستووةتة خــؤى ذيانى
ــَيــت ــة دةَل ــاردةي دي ــةم ــــارةى ئ دةرب
زؤرى كؤمةَلَيكى ءةستاندنى «دياردةى
بؤ لة ناوةنديدا حكومةتى ثاأل لة كورد
نا لة كورد جوآلنةوةى دذايةتيكردنى
سةرضاوةى نةتةوةييةوة هؤشيارى
طةورةترين كة «ثَييواية طــرتــووة»،
ثَيكهاتةى ــى الوازكــردن بؤ بةَلطةية
ئَيمة ثَيويستة ــوردى»، ك كؤمةَلطةى
تؤكمةكردنى رَيبازى لةسةر ئَيستا
كورد ماَلى ديوارو قايمكردنى ناوخؤء
خةياآلتى بازنةى لة بنَيينء هةنطاو
مَيذوو فرؤشتنء نيشتمان سيحرى
فرؤشتنء شةهيد ــردنء ــك ــةش داب
ياريكردن تةماشاكردنء جــاش بة 
كــوردء نــةتــةوةى موقةدةساتى بة 
دةرضينء بةرامبةر لةكةداركردنى
ءاقعيانة عةقآلنيانةء بةشَيوازَيكى
كة كورد طةلى  خةونةكانى بإوانينة 
نةتةوةييةكانة خةونة هَينانةدى ئةويش
نةتةوةية تةكاندنى نَيودةوَلةتي، ئاستى لة
خةياآلتى ئةفسانةء خــورافــةتء لة 
بةرزإاطرتنى مَيذوويىء سياسىء
ئاستى لة نةتةوةكةمانة هةيبةتى
ئةمةش دةكةوَيتة كة نةتةوةكانى ديكةدا
كة سياسييانةى هَيزة ئةو ئةستؤى
لةنَيو دةســةآلتــنء كورسى لةسةر

كاردةكةن. ثةرلةماندا خودى

طؤأانء بزووتنةوةى
! كورد سةربةخؤيى خةونى

شةماأل ئةحمةد

هؤكارةكانى

سةركةوتنةمَيذووييةكةى

ليستى طؤإان

شةمَيرانى شيروان

سةركةوتنى راظةى ضاودَيران  لة  زؤر رَيذةيةكى
لة سةرسوإهَينةرة شَيوة بــةو طــؤإان، ليستى
كاديرانى ئةندامء طواية بةوةدةكةن كة هةَلبذاردنةكاندا
هاوثةيمانى بة ثاثةندنةبوون ثَيداوةو دةنطيان يةكَيتى

ثارتى. يةكَيتىء ستراتيذى بةناو
بةآلم راستة، ئةمة ئاستَيك تا نيية لةوةدا طومانم من
طؤإان ليستى سةركةوتنى بؤ  نيية هؤكارَيك تةنيا
دةرياى تةنيا طؤإان نةكراوة، ضاوةإوان رَيذة بةو
ديدو بؤضوونى بةَلكو نةطؤإى، لة كوردستاندا سياسى

طؤإى. ضاودَيرانيشى
طؤإان ليستى سةركةوتنى مَيذوويى وادةزانم من

خوارةوة: ئةم هؤكارانةى بؤ دةطةإَيتةوة
خؤى  نةوشيروان) (كــاك كةسايةتى يةكةم: 
بة نووسةرَيكى  وةك كورد، سياسةتمةدارَيكى وةك 
مَيذووى ثاشان توانا، بة داإَيذَيكى نةخشة تواناو
لةطةَليان نةوشيروان كاك سياسى خةباتى درَيذى
وردو شارةزاييةكى ثارتى، يةكَيتىء بةشانى شان
ضؤنيةتى بة  سةبارةت  دروستكردووة ال  ثَيويستى
فؤلكلؤريية، حيزبة دوو  ئةو  سةرانى  بيركردنةوةى
دةروونى نةخشةى وردى بة زؤر لةهةمانكاتيشدا
كوردى تاكى دةزانَيت شارةزاية، كوردى كؤمةَلطةى
سؤزى ضؤن كامانةنء خةمةكانى ــتء دةوَي ضى 
كوردى كؤمةَلطةى بؤ خوَيندنةوةى دةخرؤشَيت،

سةركةوتووانةبوو. لَيزانانةو
هةَلمةتى  لة طؤإان ليستى طوتارى دووهــةم: 
ضى هةندَيكجار ئةطةر ثإوثاطةندةى هةَلبذاردنةكاندا
سنوورىدةشكاند، بةآلمواثَيدةضَيتكؤمةَلطةى كوردى
مةدةنى كؤمةَلطةيةكى نةبووةتة هَيشتا بوَيت، ئةوةى
ئاخاوتنى لةسةرخؤدا هَيمنء  ضوارضَيوةيةكى  لة تا
حيزبى دوو كة دةزانَيت كوردى تاكى بكرَيت، لةطةَلدا
راناوةستن، سوورنةبَيت ضاوى بة كوردى تةقليدى
هاوار خوَيندنيشةوة وتار دوانطةى لةسةر ئةطةرضى
بة كة كةس دةناسم زؤر من ،(Stop)بَلَييت بكةيتء
نةبوون، تةمةنيان يةكَيتىء هةوادارى يةكَيتى درَيذاى
داوة، طؤإان بؤ دةنطيان هةَلبذاردنةدا  لةم بةآلم
داخ زؤر ذمارةيةكى بةدَلبووة، طوتارةكةيان ضونكة
جورئةتةوةو بة كة كةسَيكبوون عةوداَلى كورد دَلى لة
بهةذنَيت، يةكَيتى ثارتىء هةيبةتى سامء ترسء بةبآ
كاريطةرى لةذَير تائَيستا كوردى كؤمةَلطةى ضونكة
بيكةيسيدا جىء بي ئار ناَلةى طرمةو تفةنطء لولةى
مةدةنيكردنى بة خةبات، مةدةنيكردنى بة بؤية دةذى،
شارةكان نةك دةوَيت، الدَيكانى دانيشتووانى عةقَلى
ثؤليس ئاسايشء هَيزةكانى جياكردنةوةى تةنيا، بة
ئاطرين زاراوةى طوتارو كاتةش ئةو تا حكومةت، لة
طؤإانيش مةست دةكات، كةسايةتى كوردى مَيشكى

دةزانَيت. ئةمة
طوتارى ثَيكهَينةرةكانى ــةو وش سَييةم:
طؤإانيش دةوَيت، لَيزانينى هةَلبذاردن ثإوثاطةندةى
جوانى بة هــةَلــدةبــذارد، ــى ــان زاراوةك وردى  بة 
هةر وتنى لة  نةدةكرد شةرمى هيض دايدةإشت، 
بزانياية، ثَيويستى بة  رستةيةك  يان وشةيةك،
بة شكاندنى كة نةدةكرد هاوسةنطى ــاوى رةض
زةوقةوةو بة راشكاوىء بةوثةإى بزانياية، ثَيويست
دةسةآلتى لة هيض جوانكارييةك باسى بآ رووتىء بة
نةبوو، ترسى رانةدةطرت،  باآلنسى دةكرد، كوردى

سةركةوتووشبوو.
 دؤخىلةبارنةبووناسكىليستىخزمةتطوزارىء 
هةوَلدانى، دانابوو، ثاشان سنوورَيكى بؤ ضاكسازى
طومانى خؤطونجاندن هةوَلةكانى وةآلمدانةوةى يان
كة دةترسان  هةندَيكيش دروستكردبوو، خةَلك الى 
حكومةتى بةشدارى  وةزيرَيك  ضةند  بة ئةمجارةش 
هةر طؤإان ليستى بةآلم بكةنةوة، يةكَيتى ثارتىء
دابوو، ضاالكى ئؤثؤزسيؤنَيكى بإيارى سةرةتاوة لة

نةبَيت. تةبا دةسةآلت ليستى لةطةأل بإيارى دابوو
هةَلمةتى  لة طــؤإان ليستى طوتارى ضــوارةم: 
ناو بؤ شــؤإبــووةوة هةَلبذاردندا ثإوثاطةندةى 
جومطةكانى طشت لةسةر  ذيان،  وردةكارييةكانى 
عمومييةت شــَيــوازى لة دةســـةآلت، حكومةتء
ئاخاوتنيشى كــرد، طةنجان لة رووى ــوو، دةرض
لة باسى كرد، ماَليشدا ناو  بَيكارةكانى  ذنة لةطةأل
زانكؤ قوتابيانى  لة  ئاوإيشى كردو  نةوت سامانى 
تةعبير كؤمةَلطة  توَيذةكانى هةموو بواريدا دايةوة، 
بة تةنيا طؤإان ليستى طوتارةكانى بكةن، خؤيان لة
شتَيكى ئةوة ضونكة نةوةستا، حكومةتةوة طةندةَليى
بة رؤشنبيرو كؤمةَلطة تاكَيكى هةموو الى بَيطومانة
بةآلم نةخوَيندةوارةوة، خوَيندةوارو بة عةوامةوة،
طةندةَليية ئةو درَيــذى  وردو روونكردنةوةيةكى
ثَيى طؤإان ليستى  تةنيا  لَيبَيت ئاطام  من  ئةوةندةى

هةستا.
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ضؤن دةستثَيبكةين؟ كوَيوة لة دةبَيت
ضؤن بةرجةستةبكةين؟ ثرسيارةكانمان
كورديي رؤشنبيريي بــواري لة باس
كارةساتء لة ثإ بارودؤخة لةم بكةين؟
دوورو زةمةنَيكي كة قةيراناوييةي
زةمةنَيك بإيوة،  بَيئاطايي بة  درَيــذي
ــواري ب ــةء ــام رؤذن طرنطي ئـــةركء 
ميدياكاني ــورديء ك رؤذنامةطةريي 
ضؤن رؤشنبيريي، بواري راطةياندنء
ديكةوة بةواني ثةيوةندييان ثرؤسةي
رووداوة لة  ـــردووة؟ ك بةرجةستة
ض ئةنتؤلؤذييةكاندا كودةتا مَيذووييء
ض كراوة؟ ئامادةكارييةك خوَيندنةوةو
كردووة؟ بةرجةستة ثَيكهاتةيي عةقَلَيكي
واقيعدا رووداوةكاني رووي بة ضؤن
تةليسمة لةو ضؤن ئايا كــراوةتــةوة؟
رؤذانة كة دةردةضَيت بةستةَلؤكييانة
رووبــةإووي ضؤن بــةردةمــي؟ دَينة 
دةبَيتةوة؟ ئةنتؤلؤذييةكان ثرسيارة
ثانتاييةكاندا فةزاء لة بةرهةمهَينان ضؤن

دةكات؟
قةيراني كةوتوينةتة لةكاتَيكدا
بَيثرسيارييءونبوونيروخسارءمةرطي
لةم بثرسين ئاسايية مةعريفة، جةدةلء
ضؤن كوردييدا رؤشنبيريي تَيكةآلوييةي
جيا ثاكيزةيي لة طوناه سثيء لة رةش
طرنطييةكاني ثةيامء كامةية بكةينةوة؟
لة كَيية؟ رؤشنبير  رؤشنبيرييء 
جنَيوفرؤشء بةهةموء ئَيستا كاتَيكدا
حيزبء كاديري شةإكةرء داهَينةرء
رؤشنبيرو دةوترَيت طإوطاَلكةرَيك
هةر هةقى رةواى كة ئةمةش نووسةر؟
بتوانَيت بَيتء ميديا خاوةني كة حيزبَيكة
كةسيش هةموو بكات، ثيادة خؤي فيكري
بةآلم رؤشنبير، ثَييبوترَيت لةمانة
ثةردةثؤشكردووة، رؤشنبيريان  لَيرة
دةرةوة لة كة لواوة بؤ ئةوةيان ئةمانة
مقةإيش لة  رؤذنامةنووسء نووسةرو 
بواري ثؤلَيني  واتة بن، حيزب كاديرى 
جطةلةوةش ــةكــراوة،  ن رؤشنبيريي
بآلوكراوةيةكي كةناألء ميدياء هيض
بواري بةمجؤرةش نيية. سةربةخؤ
لةناو ــووةو ب ترسناك رؤشنبيريي
سةرلَيشَيواويي بة طؤإانةكانيشدا
الثةإةي رؤذانة لةكاتَيكدا ماوةتةوة،
لةبري دةخوَينينةوة رؤذنــامــةكــان
طؤإانةكانء بةثَيشبإكَيي ــةوةي ئ
نوآء زانياريي ناديارو دةرخستني
طفتوطؤكةر عةقَليةتي هؤشياركردنةوةء
ئامرازء ثةيوةنديء رووداو لةسةر
لة لَيكتَيطةيشتن طةياندنء هؤكارةكاني
شَيوازء فةرةيي ئةزمونء هةَلوَيستء
دؤزيــنــةوةي طشتطيرييء مامةَلةي
شةثؤلي ذَير بمانخاتة  كة  نوآ زماني
طؤإاني بؤ راإايي طومانء بيركردنةوةو

..هتد. بنةإةتي
ئةمانةوة  ثَيضةوانةي  بة بةداخةوة   
دايثؤشيون، خوَين  بؤني  زؤريـــان
دةَلَين: ئاشكرا بة زؤربةيان بؤضى؟
باسةكانيان مانشَيتء  بة شةإ..  شةإ..
هةريةكة كؤدةكةنةوة.. شةإ ئاطري
شةإ.. بؤضي دةنووسَيت.. اليةك دذي
ئةم ثَيكهاتةي ئايا  بكوذَيت؟  كآ كآ
كورد رؤَلــةي  هةر سياسييانة حيزبة
هةموو لة بةر رؤشنبير كاري كة نين؟
وَينةي طؤإيني خوَيندنةوةء كــةس
خؤيدا، فيكري لةطةأل كَيشةية  خؤيء
دةسةآلتء لةطةأل تةبايية تَيكشكاندني
بيري كة شتةي لةو هةَلوَيستةكردنة
جةنطي ئَيستاش شةإي لَيدةكةينةوة.
ياساء دةستوورء لة  طؤإانكارييةكانة 
داهَينانء جةنطي ثَيشكةوتنةكان.
ثَيشبإكآء خؤدؤزينةوةء ئيشكردنء
هَيزَيكي هةر ئيتر جةماوةريية. راي
لةطةأل طؤإانكارييةكان دةتوانَيت سياسي
بةرةو ديكةي ئةوي دةكاتء طةشة بذي
رةواية، ئةمةش دةضَيت.. ثوكاندنةوة
جطة كورديي سياسيي هَيزي زؤر
هيضي كورد  بؤ موقةدةرَيكن لــةوةي 
شةإي لَيرةوة شةإ ئيتر نين؟ ديكة
بؤ فةزايةك هيض ثَيشكةوتنةء عةقألء

سةنطةر نةماوةتةوة. شةإي
ئــةم ــةي ــةوان ــض ــَي ـــةوة ث ـــةداخ ب
بؤ دةسةآلتَيك نة رؤشنبير، سيفاتانةي
هةيةء نة وةهم بؤ رؤشنبيرييء رةخنة
زانياريء بؤ خستنةسةرء جةدةلَيك  نة
ئةركي رؤذانةء رووداوي خوَيندنةوةي
داهَيناني هةواألء رؤذنامةنووسي ديكةي
رؤشنبيريي بواري كة هةية رؤشنبيريي
بةرهةمهَيناني مةعريفة هةموويان هةوَلي
حاَلةتَيك طةيشتووةتة نووسين دةدةن.
قةَلةمء بؤ حورمةتَيك بَلَيين: هةقة
قةَلةم ماناي ضونكة نووسين بهَيَلرَيتةوة،
فإَيداني بيركردنةوةء ئاشتي عةقألء
كارةساتةكة شةإةنطَيزيية، ضــةكء
رؤشنبيرو ناوى بة هةمووى لةوةداية
كة دةذمَيررَين رؤشنبيرييةوة بوارى
كاديري شةإى ــةي زؤرب راستيدا لة 
رؤشنبيريى، نةوةك حيزبة دواكةوتوى
بؤ ديكةية ضاوَيكي رؤشنبير ضونكة
لة بؤيء جَيطرة ثرؤذةيةكي سياسييء
راستةوخؤء ثةيوةندي بارَيكدا هةموو
فيكريء بة هةموو كَيشة ناإاستةوخؤي
ئابوورييةكانةوة كؤمةآليةتيء سياسيء
كة بنةمايانةي ئةو  هةموو  بة هةية،
طؤإانن ثةيوةنديء جوآلنةوةء هَيزي
دؤزينةوةء سروشتء واقيعدا، بة لةطةأل
مــومــارةســةو ـــردارء ك دةرخستني 

هةَلوَيستةكانةوة.
ــرةوة دةكــةويــنــة نــَيــو تــؤإي ــَي ل
ناكرَيت كة طرنط ثرسياري دةيةها
تَيثةإ كارةساتانة ئةو  بةسانايي هةروا
كوردييش رؤشنبيريي لةسةر بكرَينء
لَيكؤَلينةوة لة زؤرجار ئَيمة بكةونةوة؟
رؤشنبيرمان رؤَلي ثؤلَيني جياجياكانماندا
بةثَيي ئاستةكانداء هةموو لة كردووة
شيكارمانكردووة؟ توَيذينةوةكان تيؤرء
كاديري لة ئاشكراية طرنطةء ئةوةي
ثزيشكء مامؤستاء تا حيزبَيكةوة
فةرمانبةرَيكءرَيكخراوةثيشةييةكانء...
حرب) (علي هةروةكو رؤشنبيرة، تاد
مانا بة رؤشنبيريي ثَيدةكات، ئاماذةي
ذيانء دروستكردني طشتطيرةكةي
شَيوةيةكة سروشتداء لة كاركردنة
بةم ئاَلوطؤإ، طةياندنء شَيوةكاني لة
نابَيت. رؤشنبيريي بةبآ مرؤظ ثَيةش
يان بَيت فيكريي كاري كةساني لة ئةطةر
ئةوةي لةبةر دةستي، كاري كةساني لة

نيية. بةبآ فيكر لةبنةإةتدا مرؤظة
ئاست زؤر رؤشنبيريي توَيذةكاني
طرنط ثرسياري ــةآلم ب ــةوة، ــرن دةط
داهَينةرء رؤشنبيري كامةية ئةوةية،
كة دةستةيةية سيفاتةكاني؟ كام ئةركء
ئةستؤداية؟ لة  طؤإانيان طرنطي  ئةركي
هةَلبذَيردراوةي دةستة  ئةو كامةية
جيهان ئَيمةو فيكرةكانيان بــة كــة 
فيكرء ثانتاييةكاني لة ضؤن دةطؤإن..؟
نامةيةيان كام دةكةن؟ كار مةعريفةدا
ضؤن ئايندة؟ نةوةكاني ئَيستاء بؤ ثَيية
ديوارء بة جيهانيبوون؟ ضؤن دةإواننة
ضؤن تَيكدةشكَينن؟ بةربةستةكان
بيركردنةوةء طومانء ناو دةمانخةنة

ثرسيارةوة؟
تَيثةإاندنء رؤشنبير كاري ضونكة
طرفتء دةستنيشانكردني خستنةسةرء
ناديارء ملمالنآء كَيشةء قةيرانةكانء
ضةمكي دامةزراندني ونةكانء شتة
باوةكانة، ضةمكة تَيكشكاندني  نوآء
لةطةأل كة هةميشة كَيشةى كةسةية ئةو
دامةزراندني هةوَلي هةيةء خؤيدا فيكرى
لَيرةدا دةدات.  رؤشنبيريي دةسةآلتي 
دةكرَيتةوة ــةآلت دةس بؤ  دةرفةتَيك
ستايشء بة  نةوةك بكةوَيت،  ثَيش  كة

ناإةوا. هَيرشي ثياهةَلدانء
دةسةآلتَيكي هةموو ئاشكراية
بايةخي زياتر راستةقينة ديموكراتيي
داوة رؤشنبيريي هةَلبذاردةيةي بةم
خؤإايي بة ناو حيزب، كةساني نةوةك
(ثوشكين) وةكو كةسَيكي (لينين) كة نيية
لة ــت ــَي دةزان باشتر واقيعيترء بــة 
شؤإشي كة ئةو بةدةنطي (مايكؤفسكي)
دواي كة لةقةَلةمدةدات ثرؤليتاريا

دةثوكَيتةوة. شؤإش سةركةوتني
رؤشنبيريي ــــوو دةب ئــَيــســتــا
ببإياية، طرنطي ئاستةنطي  كورديي
ثانتايية ــورد ك رؤذنــامــةنــووســانــى
بة داهَينانيان فيكرو  طرنطةكانى
طةإانةكانيان بةدواداضوونء ثرسيارو
كة خؤيان بــواري لة  ثإبكردايةتةوة.
طرنطي بــواري لة داهَينانة زانياريء 

جيهانيبوون. بة شارستانيء
ض بثرسين: دةتــوانــيــن ــرةوة ــَي ل
كورد جوتياراني بؤ بةدواداضوونَيك
كشتوكاألء ـــي  وةزارةت ضــؤن هةية؟
ــةوةو ــردن ــك ــاوةدان ئ ثيشةسازييء
ثرسيارةوة؟ ذَير خستووةتة كارةبايان
ضؤنة؟ جوتياران ذياني دةزانرَيت ئايا
ــاتء داه بةروبومةكانيان؟ كامةية
طةورةء كاريطةرييةكي كة هاوكارييان؟
بؤشاييةكيفراوانيانلةهةمووبوارةكاندا
خوَيندنةوةيان ضؤن ياخود كردووةتةوة.
شارستانيء كؤمةآليةتييةكانء كَيشة بؤ
كرَيكاراني مةعريفةء كرَيكاراني
هةموو لة ياخود  كردووة؟ راطةياندن 
كؤمةآليةتيء بـــواري  كةلَينةكاني
سةر لة ثرسيارمان ديكةش لةاليةكي
رؤشنبيريي هةية بواري رؤذنامةوانيء
ثرسياري سةدان لة داهَينانن ثابةندي كة
كَيشة لة رووبةإووماندةبنةوة كة طرنط

مةعريفييةكان. ئةنتؤلؤذييء
زمانمان زؤرنء ثرسيارةكان
ضينايةتيء باري كاتَيكدا لة الَلدةبَيت،
سياسيي ــووريء ــاب ئ كؤمةآليةتيء 
لةسةر جــةدةلــَيــكــي ــةوةء ــن ــذي ــوَي ت
ئَيستا كورديي كؤمةَلطاي ئايا نيية،
لة قؤناغَيكي ض ئاستَيكداية؟ ض لة
كوآ بةرةو بإيوة؟ طةشةسةندنةكاندا
طؤإانةكاندا؟ لة ثَيطةي كامةية دةضَيت؟
مؤدَيرنَيتةو ثَيش مؤدَيرنَيتةء لة
كؤمةَلطايةك دةكرَيت بةجيهانيبوون.
باآليانةي طؤإانة  هةموو ئةو  بةناو
طؤإانَيكي تَيثةإَيتء نةتوانَيت دةسةآلتدا
كاري ئةمةش كة بــكــات!؟ ريشةيي
بوارة توَيذةرةوةي فيكرء كةسةكاني
رَيكخراوةء رؤشنبيرانء جياجياكانء
كاري رؤشنبيرييةكانء دامـــةزراوة
ماجستَيرء نامة زانكؤكانء دانشطاء

دكتؤراكانة.
ئةو هــةمــوو ئاشكراية  ئـــةوةي
رووثؤشبوونء ــيء دةرةك طؤإانانة
ئةمانة نةكراون. رؤحدا لة ناوةوةء لة
ضييةوة لــة ضينء  هــؤكــارةكــانــيــان 
بةدرَيذايي بؤضي طرتووة؟ سةرضاوةيان
طؤإانكاري بةرةو نةتوانراوة ١٨ساأل
ئةمةش كردوة؟ سةيرمان تةنيا بضينء
تةنيا كة ــةآلت دةس بؤ دةطةإَيتةوة
رؤشنبيريي ثاوانكردنء كوشتني هةوَلي
رؤشنبيرةكانيش كةسة زؤربةي داوةء
خزمةتي خستة ــان ــي ــان دامــةزراوةك
هةميشة شَيوةيةش بةم دةسةآلتةوة،
ئَيمةشيان كوشتووةء ثرسياريان بيرو
ثاَلةوانَيتييةكان، سةماكةري كردووةتة
بةرتةسكي رؤشنبيرييةكي لــةنــاو

طَيذيانكردوين. حيزبةكاندا سةرةتايي
ــواري  ب ــاري ك ــةم هــةذانــة  كــة ئ
دةسةآلتي بتوانَيت كة بوو رؤشنبيريي
بةرةو بوارة ئةم بةآلم هةبَيت،  خؤي
خؤيانء بة ــوونء ض حيزبةكان  ناو
بة بوون نةتةوةييةكانةوةء دامةزراوة
طرتووة ثَيطةكانيان رؤشنبيرييء جَيطري
يةكَيتيي بوو حةقَيك ض ثؤلَينكاري، بةبآ
ثَيطةي زؤر هونةرمةندانء نووسةرانء
ئةوانة حيزبانةوة؟ ئةم ناو بضنة ديطة
خستووةتة بةرثرسيارَيتييةيان ئةو ضؤن
ئةمانة دامودةزطاي دةبَيت ضؤن ئةستؤ؟
ئايا بكرَيت؟ دابةش دوحيزبدا نَيوان لة
ليواوة؟ فةوجء ئاستي خرانة ئةمانةش
رؤشنبيرييشيان ثَيطةي حةقَيك ض بة
باري زةليلي ثابةندي بةشكرد؟ ئةوةش
كة كةسانةية ئــةو ــــةدةري رادةب لة 
خؤيان رؤشنبيرييء جَيطري بوونةتة
دةيانةوَيت زمانحاَلىء كــردووةتــة
ئاشةبةتةنورة سَيإيسكَينء بة مَيذوو

بثرسين ناضارين بؤية بخةَلةتَينن،
هةر كــورد؟ رؤشنبيري  ماَلي  كامةية 
لَيثرسينةوةيان نوآ نةوةي دةبَيت بؤية
بةرامبةر بةرثرسن ضونكة بكات، لةطةَلدا
نةتةوةيةك، رؤشنبيريي مَيذووي بة
زؤَلزانيني بة  بَيباوكبوونء بة  بةرامبةر

زؤربةمان.
كوشندة طةورةو كاريطةريي  ئةمة
هةَلبذاردةيةكي جطة لة كة كورد بؤ بوو
دةسةآلت دةرةوةي لة  رؤشنبير كةمي
ئيتر ســةيــركــراون، (زؤأل) وةك كة 
دةسةآلتي نةبووةء ناتةباييةك هيض
كة نةبووة بةرجةستة  رؤشنبيرييش 
قسةء دةسةآلتي واتة رةمزية، دةسةآلتي
وةك دارايي شمشَيرء بةرامبةر نووسينة
بؤية ثَيدةكات. ئاماذةي حرب) (علي
دةسةآلتة ئةو  رؤشنبيريي دةسةآلتي 
بة حيزبدا دةسةآلتي لةناو كة بووة
ثرسياري كاريكردووة، ثاشكؤيةتي
طرنطانة رةوتة هةموو ئةو ئَيمة سةرةكي
بةرثرسيارَيتيي ئةمإؤ كة دةطرَيتةوة
ئايا دةستداية. لة كورديان دةسةآلتي
ياخود بةرثرسة سياسي  دةسةآلتي
نييةو توانايان رؤشنبيريي ثَيطةكاني
كوا سودمةندن؟ دةسةآلتة لةم تةنيا
دانشطاء نووسةرانء يةكَيتي رؤَلــي
رَيكخراوة هونةرمةندانء زانكؤكان؟
زؤربةيان كة رؤشنبيرييةكان؟ ثيشةييء
هةردوو لة ترسناكةكانيان  جَيطة  هةرة
راطري بوونةتة طرتووةو حكومةتدا

رؤشنبيريي.. جَيطري
هةموو بَلَيين: دةتوانين لَيرةوة
دةسةآلت نة ضونكة بةرثرسن، اليةك
هيض بة داوة ئينتما بةبآ رؤَلــةي ئةو
بواري نة رَيكخراوَيكء اليةنء كةسء
كارامةييةي تواناو ئةو رؤشنبيرييش
خؤي دةسةآلتي بتوانَيت كة هةبووة
دةمامكي هــؤي بة ئةمةش هةبَيت.
ثاشقولطرتنيان رؤشنبيرييةكانء دةستة
حيزبيكردني بة رؤشنبيرييء بواري لة
ئةو كورد رؤشنبيراني  ئةطةر ثَيطةكان. 
نةكرداية رؤشنبيريي بة كارةساتةيان
ئةمةش دةبوو. دؤخَيكيترمان ئَيستا ئةوا
بةرفراوانة شؤإشَيكي بةرثابووني ماناي
كورد تائَيستا كة بوارةكاندا هةموو لة
طؤإانكاريي ثَيويستي ضونكة نةيكردووة،
كورد بطرَيتةوة، درةختيش رةطي دةبَيت
شؤإشَيكي هيض بةشداري تائَيستا
كشتوكاَليء بؤرذوازييء ثيشةسازييء
(فيصل هةروةك  نةكردووة، ريشةيي 
عةرةبي فةزاي لة رةخنةية ئةو دراج)
كارةساتة طةورةترين ئةمةش دةطرَيت.
لة دابإاويء بة جيهان لة بةردةوام كة
ماوةتةوة. بةدواكةوتويي ناوخؤشدا
رؤشنبيريية شؤإشي طرنطة كة ئةوةشي
ثَيويستة ئَيستايةء طرنطي ثَيويستيء كة
دةربكةوَيتء هةَلبذاردة رؤشنبيري
كوردي رؤشنبيريي دايناسؤرةكاني
بواري هةَلبماَلرَيتء لةسةر ثةردةيان
رؤشنبيرييكوردييلةهةمووئاستةكاندا

ببوذَيتةوة. بكرَيتء ثؤلَينكاريي
بــَيــزمــانء ئــةمــانــةش ئــَيــمــةيــان
زمان نةيانهَيشتووة كةإوالَلكردووةو
فةزاكاني رؤذنامةء  ميدياو بكةينةوة، 
قةيرانةكانةوة ناوةندي لة رؤشنبيريي
ثإؤذةكان ناكؤكي تا  نةذياونةتةوة،
دةسةآلتء يان ناحةق حةقء نَيوان لة
فةزايةكيان ببَيتء دروست مةعريفة
زمانَيكي ــةرةو ب تا  نةخوَلقاندووة،
مةدةني كؤمةَلطايةكي رؤشنبيرييء
بة شارستانيء دايةلؤطي لة بضينء
كة بكةين بــةشــداري جيهانيبووندا
رؤشنبيريي ــةزاي ف ــةرةو ب ثَيويستة
بة بضين بــةرفــراوان خوَلقَينةرء
ميدياء رؤذنــامــةء بةرةوثَيشبردني
خؤيان رؤَلي بة كة  نوآ  ئازادء فةزاي
لة تــا ــارةوة،  ثــرســي ــر ذَي بمانخةنة 
لة بةشداري بذينء طؤإانكارييةكاندا
بكةينء جيهانيبوون بة طؤإانةكاني
بزووتنةوةو واقيعء  رووي بة  عةقَلمان

بكرَيتةوة. ئاَلؤزاييةكانيدا

رؤشنبيرء ثرسيارةكاني
فةزاي رؤشنبيريي كوردي

سةآلح جةالل ئةحمةد نةريمان

حيزبةکان کوردستاندا سياسيي ذياني لة
بةشَيوازي داوة ئــةوتــؤيــان ثَيناسةيةکي
کة کارَيکي کورد تاکي بيري لة کارکردني حيزب،
هةر ديكة ساَلي ضةندين بة نيية، ئاسان هةروا
سانا وا بتوانَيت سياسيي بزووتنةوةيةکي
بة تاکي کورددا بيري لة ئةوشَيوازي کارکردنة
ئةو دةرئةنجامي ديارة ئةوةش بطؤإَيت! طشتيي
کاري ناديموکراسييةي ناتةندروستة شَيوازة
کوردستاندا کاري لة هةنووکة تاوةکو حيزبة کة

دةکرَيت. ثَي
قورسدةکات، طؤإان ئةرکةکاني ئةوةشة
لة کوتوثإ ريشةيي طؤإانَيکي که نةتوانَيت
بةجَي طؤإانخوازَيکدا طؤإانء تاکَيکي هةموو
تَيطةيشتنبَيت. شاياني ثَيويستة  کة بطةيةنَيت،
فَيرطةي لة کورد تاکي ساَلة ضةندين ئةوة ضونکة
حکوميء طةندةَلي دياردةي بة زلحيزبانةدا ئةم
نيشتماني رادةهَينرَيت. لة هةستي دوور حيزبيء
ثَييوابووة کورد  سياسيي دةسةآلتي کاتَيکدا لة
ثةروةردة تةندروست شارستانيء  نةوةيةکي
لة ديموکراسي دروشمي هةميشةش وةک دةکات
ضةندَيک تا بةرزکردووةتةوة، خؤيدا مةيدانةکةي
لة واقيعي کرد ديموکراسي بؤ سيستمَيکي کاري
لة کوردي دةسةآلتي دةبَيت حيزبيدا؟ کاري
ماناي لة تةواو دروشمةدا ئةو هةَلطرتني کاتي
بة وابووبَيت تةنيا الي نةطةيشتبَيت ديموکراسي
بووني حيزبدا، ديموکراسي لةناو وشةي بووني
دونياي بة دةتوانَيت خؤي وآلتدا، لة ثةرلةمانَيک
بفرؤشَيت. ديموکراتي سيستمَيکي وةک دةرةوة

ناوخؤي ثــةيــإةوي ببإينة ضاوَيک طــةر 
سياسييةکةي زلحيزبه دوو لــة ــام ک هــةر 
ثَيناسةيةکي حيزبَيکي بَيطومان کوردستان، ئةوا
ثَي وانةيةشمان ئةو ثَيدةداتء ديموکراتيمان
رةوان ــتء راس دروشمةکان کة دةبَيذَيت،
نيشتمانء بةرذةوةندييةکاني ثاراستني بؤ
ثَيداويستييةکي هةموو مافء بةرجةستةکردني
کوردن. تاکي بؤ سةرةتايي دوا سةرةتاييء
کؤمةَلطةدا لة دروشمانة ئةم رؤشنايي لةسةر
ئةو تاکدا  هؤشي لة دةطيرَيتء ئامَيز لة حيزب 
حيزب، بةرذةوةندييةکاني کة دةکاتةوة، جَيطةية
وةربطيرَيت، هةند بة تاک  ويستةکاني لة بةر
ئةو بةرزبکرَيتةوة طةلَيکةوة ناوي بة دروشمَيک
بؤ قوربانييةکيش هةر خاوةنييةتي طشتيي طةلة
هةموو زامي قوربانيانة ئةو بدرَين دروشمانة ئةو
نةوةک خاوةنيةتي نيشتمان بةطشتيش طةلةء
بةرذةوةندييةکاني قؤرغي تاک ياخود حيزب

بکات. ثَي خؤي
کوردستان لة ئةمإؤ داخــة جَيي ئــةوةي
دةستکةوتة نةک کوردي دةسةآلتداري حيزبي
بةش کؤمةَلطةکةيدا لةطةأل بةدةستهاتووةکان
خؤشمان ئيرادةي دةيةوَيت بةَلکو ناکات،
حيزبء نيشتمان شةهيدي ئةوةتا بکات. داطير
سيمبوَلي تةنيا نةک دةکات ثَيوة شانازي تاک
لة ئَيمة وآلتي  لة ئةوةتا نيشتمان، بؤ بَيت رَيز
ئةطةر خزمةتکردني حيزب ضةندين ساَلي دواي
بدات، ثَي  خؤي دةنطي نةبَيت  ئامادة کةسَيک 
تووشي لَيثرسينةوة حيزبدا ناو هةر لة نةک ئةوا
لة تاک کارةساتة  زؤر ئةوةي  بةَلکو دةبَيت، 
دةبَيت! ماَلةوة ناردنة رووبةإووي حکومةتيشدا
دياردةي قَيزةونترين رةفتارة بة ئةم دةتوانين کة
بکةينء ئةذمار کوردي دةسةآلتي هةنووکةي
ديموکراسيشه، وشةي ئيهانةي طةورةترين
وانة ئةم ئةنجامي لة دةســةآلتــةوة. لةاليةن
(١٨) ئةم مَيذووي دةسةآلتي کورد لة سةقةتةي
حکومةتء قؤرغي حيزب تةنيا  نةک ساَلةيدا،
ثَيناسةيةکي بةَلکو  کــردووة، وآلتي ساماني
خؤيدا قؤناغةي لةو  نةوةکان بؤ  ناتةندروستي
لة دةرئةنجامةکةي کة کــردووة. ثراکتيزة بة 
بووة حيزب لة کارکردن کورددا تاکي هؤشي
ضوارضَيوةي لة  خؤثَيطةياندن  بؤ  ثةيذةيةک  بة
دروستکردني بؤ نةوةک ساماندا، کؤکردنةوةي
کؤمةَلطهء بــةرزي ئاستي شةهامةتي ثايةو
ويــذدان طشتييةکانء دروشمة  هةَلطرتني

ئاسوودةکردن.
طشت مــؤإاَلــي ئةرکي ــةوةي ئ ئَيستاش
لَيدان لةطةأل هــةر دةبَيت طؤإانخوازَيکة،
کؤنةي کلتوورة ئــةو طــؤإانــدا دةرطــاي لة 
با خؤيدا، لةطةأل  نةهَينَيت رابردوو فَيرطةکاني
بَيت وةرطرتن سوود تةنيا بؤ وةبيرهَينانةوةش
حکوميي سياسييء خراثي  ئةزموونَيکي  وةک
جؤرة هةر دووبارةبوونةوةي شانسي ئةوةشة

دةبات. لةبار رابردوو هةَلةيةکي

ثاشماوةي کلتووري

زلحيزبةکان
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
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

بــــؤضــوون

حسَين محةمةد دانَير - ئةندازيار

ساَلة دة لة زياتر دةزانــيــن وةك 
بةتايبةتيش ــانء كــوردســت خةَلكى 
طةنجء ءةك  وآلت زيندووةكةى توَيذة
كؤمةأل بذاردةكانى تةواوى رؤشنفكرو
بارودؤخى لة دةنوَينن خؤيان بَيزاريى
نةبوونى هةرَيمة، ئةم ضةقبةستووى
دةسةآلتء بؤ (alternative) بةديلَيك
ئةو تا كوردستان كالسيكييةكانى ثارتة
طةرمى باسى بووة بَيزارييةكة رادةيةى
دروستبوونى دواى بةتايبةت  كؤمةأل،
لَيرةدا من سةربةخؤ، ــازادء ئ ميدياى
ثَيش ءةزعى باسى سةر بضمة نامةوَيت
بةغدا، لة بةعس رذَيمى رووخاندنى
باسدةكةم مَيذووة ئةو ــةدواى ل تةنيا
هَينايةكايةءةو زَيإينى فرسةتَيكى كة
ياريزانى بةهَيزترين كــوردبــووة
طؤإةثانةكةءءةكدةَلَيينتةراتَينيدةكرد،
ساأل هةَلبذاردنى سيانزة دواى هةروةها
كرايةوةء حكومةتى لة كوردستاندا دووةم
زةبةالحىبةناو يةكطرتوو دروستكرايةوة،
حكومةتء ئةم زوو هةر بةداخةوة بةآلم
خؤى بَيمانايى مايةثوضىء ثةرلةمانة
سةر (٪١٠٠) كة دةركةوت خستةإوو،
زةحمةتكَيشى خةَلكى نةك بةحيزبن
ضةكدارء ثَيشمةرطةء هَيزى وآلتة، ئةم
ياسادانانء ئةنجومةنى دةسةآلتء ثارةء
دادثــــةروةران... ــاو دادط ضاودَيريىء
طوَيإايةَلى كارمةندى  زؤربةيان  هتد
جَيبةجَيكارَيكى حيزبن سةركردايةتى
وآلتَيكى هةر لة دوخة ئةم كة ئيرادة، بَي
تؤزقاَلَيك ـــداتء  رووب ئةطةر دونيا

دَلسؤزيى نيشتمانثةروةريىء هةستى
قبوأل قابيلى سةركردةكانيان الى هةبَيت،
هةستيارى دؤخى لة بةتايبةتيش نيية،
ناوةوةو لة كة كوردستان هةمةضةشنةى
قايمكراوةء ــن دوذم بة  دةرةوةو لة 
سةركردايةتييةكى بة  زؤرى ثَيويستى
هةر هةية، دَلسؤز بيرمةندء حةكيمء
لة دؤخةى ئةو دةرهاويشتةى لة بؤية
كوردستان طةلى باسمانكرد ســةرةوة
ديموكراسي رؤشنبيريىء راثةإينَيكى
ئاطا بة باشى بة زؤر كردو طــةورةى
طةإايةوةء بؤ خؤى كةسَيتى هاتةوة،
خاكدا لةطةأل بةتينةكةى ثةيوةنديية
بكاتء طؤإان بإياريدا  دروستبووةوةء 
بنةماَلةيى خَيَلةكىء عةقَلى بة رَيطةنةدات
تاريكى بةرةو بكرَيتء طةورةيى ضيتر
مؤمَيكى خؤيةوة لةالى يةكَيك هةر بةرن،
بة داطيرساندء  تاريكةدا تونيلة لةو 
رووناككردووةتةوة رَيطةكةى ضراخانَيك
ديارة، روونى بة تونَيلةكةى بةرى ئةو
دنيايةك بوونى ـــةرةإاى  س ئــةوةتــا
(٢٠٠٩/٧/٢٥)ء هةَلبذاردنى لة سةرنج
كوردانى بةشدارينةكردنى سةدان هةزار
وآلت، دةرةوةى ــازادي ئ رؤشنبيرء
ليستى لة خؤى كة خاكى خةَلكء هَيزى
طةورةو ئةنجامى  دةبينَيتةوة، طؤإان
ءاخةريكة بةدةستهَيناو تةوقشكَينى
هةموو مــاألء خــاوةن ببَيتة لةطةَليدا 
تايبةتىء رَيضكةى بطةإَينَيتةوة شتةكان
ثةرلةمانيش حكومةتء خؤىء شياوى
الى ــارامــةى ك فةرمانبةرَيكى ببنة
ئةطةر كة بةَلَيننامةيةك بةثَيى خةَلك
بة باشى  بة كارةكانيان ماوةيةدا لةو 

بةَلَيننامةى خةَلك  ئةوا ئةنجامطةياند، 
كاتيى -فةرمانبةرَيكى وةك كاركردنيان
ءةك ضونكة درَيذدةكاتةوة، بؤ عقد- يان
ئةنجامى بة طةيشتن بة سةركةوتن دةَلَين
رَيطةكة بةَلكو نايةت، كؤتايى طــةورة
زؤرىلةبةرماوةءثَيويستةبةبةردةوامى
ديارة ثَيشبخرَيت. بدرَيتء ئيدامة ئيدارةو
قورسةء تازة ثةرلةمانى ئةندامانى ئةركى
ناوخؤيىء ثرسى  كؤمةَلَيك هةستيارةو 
يةكالييبكرَيتةوة، دةبَيت هةية دةرةكى
تازة ثةرلةمانى  كارةكانى يةكةم بةآلم 
رؤذةوة يةكةم لة ئةوةية بةندة بةإاى

كار بؤ:
مؤَلكى لة ثةرلةمان ئازادكردنى -١
نوَينةرايةتى كة ثةرلةمانَيك بؤ ثارتةءة
جياوازةكانى نةتةوة رةنــطء هةموو
تَيدا ئازادانة  بة كوردستانى خةَلكى 

بكرَيت.
ثَيشمةرطةء هَيزى دةرهَينانى -٢
...هتد، هةواَلطريى ئاسايشء ناوخؤو
ضةكداريى هَيزى بؤ حيزب دةستى لة
ئاسايشى ــزةرى ــارَي ث ــةلء ط ــاكء  خ

وآلت. نةتةوةيى
لة هةرَيم بودجةى دةرهَينانى -٣
ئامادةكردنى رووناكىء  بؤ  تاريكيةوة
ثــرؤذةى تَييدا كة  ،(٢٠١٠) بودجةى
نزيكء ئابووريى ذَيرخانى ستراتيذى
ءةك دةركـــةوَيـــت، بــة ــةن ــذخــاي درَي
مانا بة ــكــان الدَي دروســتــكــردنــةوةى
فراوانةكةىء ئاشتكردنةوةى خةَلكةكةى.
سةربةخؤكردنى ئــازادكــردنء  -٤
دةسةآلتىدادثةروةريىءسةروةركردنى

ياسا.

دةبنة حكومةت ثةرلةمانء ئةرآ
خاك؟! خةَلكء هاديفةرمانبةرى سؤران

  
ءةرچــةرخــانــة رؤژي   (٧/٢٥)
هةرَيمي حكومإاني  سيستمي  لة
نييةو قسة تةنيا ئةوة  كوردستاندا،
دوژمنةوة، دؤستء بة اليةك هةموو
لةوة دةسةآلتةوة بآ دةســةآلتء بة
(٢٠٠٩/٧/٢٦) هةرگيز، كة تَيگةيشتوون
رؤژة ناچَيت، لةو خؤي رؤژاني پَيش لة
بؤ نةماوة بيانوويةك بإو هيچ دواوة بة
داهاتوو پةرلةماني حكومةتء ئةوةي
خةَلكي بچن،  خؤيان  پَيش  لةوانةي 
خؤيان شانسيان ءيستي كوردستان بة
ئؤپؤزسيؤنء سةرهةَلداني بةخشيية
رؤَلي بة  ئةوان چاوةإوانن لةمةوال 

هةستن. خؤيان راستةقينةي
سةرؤكي مستةفا، نةوشيروان
لة يةكَيك لة ــؤإان، گ بزووتنةوةي
كةناَلي لةگةأل چاوپَيكةوتنةكانيدا
ئَيمة «پَيشتر ـــي: ءت ــرة)  ــزي ــج (ال
چةسپاندني بة سةرقاَليمان بةهؤي
دةرةكي هةإةشةي دةستكةوتةكانء
رَيكخستني سةر دةمانپةرژاية كةمتر
ئَيستا بةآلم ناوخؤوة، لة كورد ماَلي 
ژياني دؤخي باشكردني ئةولةوياتمان
بةپَيچةوانةي كوردستانة، خةَلكي
ءاقيعي دةسةآلتدارةكان حيزبة قسةي
سةرقاَلي ــت دةخــوازَي ــةوة ئ ئَيستا 
بينء خؤمان ماَلي رَيكخستنةوةي
دةوَلــةمــةنــدتــرء ئــةزمــوونــةكــةمــان

ديموكراسيتربكةين.
كــوردســتــان خــةَلــكــي  (٧/٢٥)
دةنگدانء سندوقةكاني  سةر  چوونة
نووكي بة چاوةإوانكرا، بةوشَيوةيةي
حوكمإاني ــإةوي رَي پَينوسةكانيان
لة بؤية گؤإي، پلة (١٨٠) گؤشةي  بة

ئةنجام چاوةإَيي خةَلك بةدواوة ئَيستا
ماوةي لة كة دةكات ئؤپؤزسيؤنة لةو
بزووتنةوةي بةتايبةت ئؤپؤزسيؤنء
قورسي ئــةركــي چةندين ـــؤإان گ
ــردوو، راب ساَلةي  (١٨) بةجَيماوةي
كةوتووةء بةسةردا داهاتووي  ئَيستاو
بؤ هةنگاوبنَيت جديي بة زؤر دةبَيت
حكومةت. پةرلةمانء ئةداي باشكردني 
دةكرَيت كة هةنگاوانةي لةو يةكَيك
خَيراترو ئؤپؤزسيؤنة  ئةم كارةكاني 
پَيكهَيناني لة  بريتيية بكات  زانستيتر

سَيبةر»: «حكومةتي 
سَيبةر حكومةتي 

چيية؟ كابينةي سَيبةر يان
لةسيستمي پةرلةمانيدا گةورةترين
بة خــؤي ئؤپؤزسيؤن  فراكسيؤني 
كابينة سَيبةري  يان حكومةت سَيبةري 
هةَلدةستَيت فراكسيؤنة ئةم دةزانَيت.
لةسةركار حكومةتي كؤپيكردني بة
بةسةركردايةتيسةرؤكيئؤپؤزسيؤنء
سَيبةر ءةزيري بة دةكرَيت ئةندامانيشي
بوترَيت دةتوانرَيت نموونة بؤ ناوببرَين.
دارايي ــي  ءةزارةت سَيبةري ءةزيــري

حكومةتء هةتا دوايي.
سَيبةر حكومةتي سةرةكي ئةركي
بريتيدةبَيتلةرةخنةگرتنلةحكومةتي
رةخنةكانيش بةرامبةر لةسةركار،
پَيكهَيناني پَيشكةشدةكات. ئةَلتةرناتيڤي 
جؤرَيك هيچ بة سَيبةر حكومةتي 
بة ئيعتراف كة نايةت  ئةوة  ماناي بة
ءةك نةكات، لةسةركار حكومةت
بة ترسةوة لَيي تؤقيونء اليةن هةندَيك
حكومةتي بةَلكو لَيدةكةن، هةإةشةي
رةخنةگرَيكي ءردي چاودَيرو سَيبةر
لة ـــةوةي دةســـت ئ ــآ ــة ب ــةآلت دةس

كاروباري ءةربدات.

پؤزةتيڤةكاني اليةنة لة يةكَيك
لةكاتي كة  ئةوةية، سَيبةر حكومةتي 
يان ــةورة گ كارةساتَيكي روودانــي
لةسةركار حكومةت هةَلوةشانةوةي
ئيداريي فةراغي جَيگرةوةي ء دةبَيتة

دروستنابَيت.
سَيبةر حكومةتي وةزيرةكاني
ءةزيرةكاني كؤپي  لة دةبــن بريتي
بةوشَيوةية لةسةركار، حكومةتي
فيعلي ءةزيــرَيــكــي هــةر  بةرامبةر 
ئَيستادا لة دةبَيت، سَيبةر  ءةزيرَيكي
ءآلتاني ــةي زؤرب لة سيستمة ئــةم
ئةمريكا، ءةك دنيادا پَيشكةوتووي

هةية. ..... نيوزلةندا كةنةدا، بةريتانيا،
حكومةتي ءآلتــانــةدا لةمجؤرة
ئةو دةبَيت بَيت، پَيويست سَيبةر
بن لةبةردةم پَيكنةهَيناني چي بيانووانة

كوردستاندا؟! سَيبةر لة حكومةتي
ئؤپؤزسيؤندةبَيتچاكبزانَيتكة
هةَلگرتنيان راستييةكانء شاردنةوةي
پاشان ديــكــةء ساَلَيكي  چةند بــؤ 
خةَلكي ناداتء داديان ئاشكراكردنيان
شةفافيةتء چــاوةإَيــي كوردستان

دةكةن. رؤژ بإياري 
پالتفؤإميسةرةكييبزووتنةوةي
گؤإان بريتيبوولةجياكردنةوةي حيزب
باشترين لة يةكَيك بؤية حكومةت، لة
بةَلَينة ئةم بةجَيهَيناني بؤ رَيگةكان
بريتيدةبَيتلةپَيكهَينانييةكةمحكومةتي
بؤ سَيبةرةي حكومةتي ئةم سَيبةر،
پارتي يةكَيتيء كة دةسةآلتةي ئةو
كارَيكي دروستيدةكةن، تةوافوق بة
لةحزةيةكدا هةر لة چونكة دروستة،
ئةو ــةوةي ــان ــوةش ــةَل ه ــةري   ــةگ ئ
هةردوو ستراتيژييةي رَيكةوتننامة

هةية. حيزبةكة

سيَبةر حكومةتي يةكةم

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٨٤ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

سادق. سيد ثاركي كردني دروست ثرؤذة:
سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ ناوبراو هةية ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ئاطادارى سةرجةم سلَيمانى ثارَيزطاى *
بةمةبةستى سالم بكات شةقامي سةرةكي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى تةالرى جةمالى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان

تةندةر. وةرطرتنى
نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٠ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٣٠ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٣٠ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان (١ تا ٣) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و
طشتي (بةرَيوةبةري  لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو  ئةو -٢

بازرطانيةوة).
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

بة (مصدق) يان (خطاب ضمان) كراو ثةسةند ضةكَيكى بة دياري كراو ثارةى بةبإى رَينماييةكان دةبَيت، ياساو بةثَيى ٤- بإى تةئمينات
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ ثَينج مليؤن دينار وةردةطيرَيت هةشتاو (٨٥٠٠٠٠٠٠) بإى

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

نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ باجى دةرامةتيان ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن كة بةشدارى بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثَيبَيت. ثَيناسةيان و

ئةم خاوةنةكةى كرَيى بآلوكردنةوةى بؤ ناطةإَيتةوة كة ثةنجا هةزار دينار ضوارسةدو ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٤٥٠٠٠٠)
دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى ئةو كةسةى كة سةر دةكةوَيتة ئاطادارية

دار. ثةيوةندي ئامادةبووني اليةني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية كة ثشكنيني كةرةستانةي ئةو -٨
كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني لةطةأل ثشتطيري بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كارانةي كة ليستي ئةو بةَلَيندةر -٩

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول ماوةكةي بةثَيي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

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

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٤٨ – ٢ ئاشكرا بانطةوازي

ضةمضةماأل. لة راثةإين) و (سةرشةقام طةإةكي لة كارةبا تؤإي نؤذةنكردنةوةي ثرؤذة:
كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو تةندةرى ثرؤذةى  كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ئاطادارى سةرجةم  سلَيمانى ثارَيزطاى *
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) عةلى نهؤمى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٠ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٣٠ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٣٠ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان (١ تا ٥) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

هةولَير)يان ثَيبَيت. وةزارةتي ثالنداناني و كوردستان
طشتي (بةرَيوةبةري  لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو  ئةو -٢

بازرطانيةوة).
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

(خطاب (مصدق) يان  كراو ثةسةند ضةكَيكى بة دياري كراو ثارةى بةبإى رَينماييةكان دةبَيت، ياساو بةثَيى ٤- بإى تةئمينات
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن بيست بإى (٢٠٠٠٠٠٠٠) ضمان) بة

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

بؤساَلى ثآ بدرَيت دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى ئةو -٦
ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ

ئاطادارية ئةم  بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار سي (٣٠٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
دةردةضَيت. تةندةرةكةى بؤ كة كةسةى سةر ئةو دةكةوَيتة

دار. ثةيوةندي ئامادةبووني اليةني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية كة ثشكنيني كةرةستانةي ئةو -٨
كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني لةطةأل ثشتطيري بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كارانةي كة ليستي ئةو بةَلَيندةر -٩

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول ماوةكةي بةثَيي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

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

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

١٦٣٩/ب/٢٠٠٩ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٨/٦ رؤذ: ئةنجومةني دادوةري 

ـ ئاطاداري ـ شارستاني  باري دادطاي بةرايي سلَيماني/ دادطاي
كوإة ناكانةكةي (وارظان) لةبري ـ نامق حمه داواكار: هيوا

شارستاني رةطةزنامةو باري لةسةر بةإَيوةبةري كردووة تؤمار دادطاية لةم سةرةوة ذمارةي بةرايي بة داواي حمه) (هيوا نامق داواكار:
ناكامةكةي). (كوإة ناوي طؤإيني بؤ كارةكةي سةرةإاي

رؤذنامةي لة يةكَيك لة ئاطاداريية بآلوكردنةوةي ئةم بة دا بإياري دادطا شارستاني باري ياساي لة (٢١) ماددةي بةثَيي (محمد) بؤ (وارظان) لة
بري ياسايي لة بريكارَيكي يان بةم دادطايةوة بكات داواية ثةيوةندي هةية لةم رَيطرتن اليةنَيك مافي هةركةس و ناوخؤييةكاندا رؤذانةي

رَيزدا لةطةأل ياسا. طوَيرةي بة ئةبينرآ داواية ئةم ثَيضةوانةوة بة ئاطاداريية ئةم بآلوكردنةوةي لة رؤذدا (١٠) ماوةي لة بنَيرَيت خؤي
فتاح ابراهيم ضراخان دادوةر/

بةروار/ ٢٠٠٩/٨/١٣ ذمارة/ ١١٩٣/ب/٢٠٠٩   ٥ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
ئاطاداري

صالح احمد ثارَيزةر عمر بريكارةكةي ـ صالح كمال حسين داواكار/
صالح حسين كامران -٣ صالح حسين شيرين -٢ صالح حسين شلَير -١ لةسةركراوان/ داوا

هاوبةشةكان لةسةر موَلكي  بة نةماني ذمارة ١١٩٣/ب/٢٠٠٩ لة ٢٠٠٩/٨/٩ بإياري دا ٥ بة سلَيماني/ بةرايي دادطاي لةسةركراوان داوا بؤ
و هاوبةشةكانيدا. لةنَيوان ثارةكةي بةشكردني موَلكةكةو فرؤشتني بة لةسةري دروستكراو خانووي و زةوي ٢٠٠/١٣ م ١/م.ء ذمارة
ئةطةر رؤذانةوة ناوخؤي رؤذنامةي دوو  رَيطةي لة ئاطاداركردنةوةتان  بة بإياريدا دادطا  ناديارة نيشتةجَيبوونت  شوَيني لةبةرئةوةي
بإيارةكة ثَيضةوانةوة بة بكةن دادطاي ئاراستةي ئاطاداريةوة ئةم بآلوكردنةوةي لة رؤذدا (١٠) ماوةي بإيارةكة لة لةسةر ناإةزايتان هةية

كؤتايي وةردةطرَيت. ثلةي
أمين اسماعيل عبداهللا دادوةر/

birura.rozhnama@gmail.com
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هةموو دةذين تيايدا كة سةدةية لةم
جؤرَيك بة لوتكةيةء لة ثَيشكةوتنةكان
لة تةواوةتى جياية بة هؤشمةنديى مرؤظ
باآليةكى ئةطةرضى ضاخةكانيتر، مرؤظى
دةضَيت. باآلبوون بةرةو بةآلم نيية، تةواو
بةإَيوةبردنى بؤ ئَيستا  مــرؤظ بؤية
شَيوازَيكى بةر دةباتة ثةنا كارةكانى
ديارة ئةطةرضى هةَلبذاردنة، مؤدَيرن، كة
ناوى بة هةبووة شتَيك زةمانةوة دَير لة
ئَيستا شَيوازةى بةم بةآلم هةَلبذاردن،
وةك ضاخةدا لةم هةَلبذاردن بؤية نةبووة،
ثةناى ديموكراسى ئامرازى  سادةترين
نَيو لة كوردستان هةرَيمى دةبرَيت. بؤ
سياسىء ئاريشةى بة بوو نغرؤ وآلتَيكى
ئاسايشى ئــابــوورىء كؤمةآليةتىء
هةرَيمى كة لةمةش  جطة عَيراق،  وةك
ناظين خؤرهةآلتى دَلى وةك كوردستان
بة دةكرَيتء ضاودَيرى دونيا هةموو لة
جومطةيةكء هةموو بؤ لَيكدانةوة وردى
ثرؤسةى دةكرَى، ئةنجامدانى رابوونَيكى
سةرؤكايةتى ثةرلةمانء  هةَلبذاردنى 
مانطي لــة كوردستانيش هــةرَيــمــى
دواإؤذى نيشانةى ئاسؤكانى رابردوودا
ئاراستةكانيشى طــؤإىء وآلتــةى ئةم 
نيشانيدا كردةوةء هاوثَيض خؤيدا لةطةأل
دؤخَيكى ذيانَيكء بةرةو هةرَيمة ئةم كة

دةنَيت. هةنطاو باشتر ديكةى
ئةمة هةَلبذادنةدا لةم بَلَيين دةتوانين
هةستى كوردى تاكى يةكةمة جارى بؤ
لة بإيار خؤيةتى ئةوة كردبَيت بةوة
ئايندةى نةوةكانىء خؤىء ضارةنووسى
شؤإشء ضةكء نةك دةدات وآلتةكةى
بة ديكة هةَلبذادنةكانى ئةطةر كودةتا،
نموونة وةربطريندةبينينكةتاكى كوردى
سندوقى بةرةو نةتةوةكةى مانةوةى بؤ
هةَلبذادنةدا لةم  كةضى ضووة،  دةنطدان
ذيانَيكى بــؤ كــوردســتــان ــى  ــاوآلت ه
خؤشطوزةرانتر نةوةيةكى ئاسودةترء
دةنطداندا سندوفةكانى  لة ئاواتةكانى 

بةديهَينانيةتى ضاوةإَيى جَيهَيشتء
ئةم ديكةوة لةاليةكى ليستةكاندا. لة
ئةء هةموو ئةو سةربارى هةَلبذاردنة
ضاودَيرانى لةاليةن كة زؤرانةى تَيبينيية
ــرة ــاودَي ض سياسييةكانء قـــةوارة
كؤمةَلى ضاالكوانى نَيودةوَلةتييةكانء
لةاليةن كة  بةوةى سةبارةت مةدةنى، 
خروقاتء سياسييةوة قةوارةى هةندَى
طزيكردنيان ساختةكاريىء ــارى ك
طشت اليةنةكان كة جؤرَيك ئةنجامدا، بة
ــاآلى ب كؤمسيؤنى الى ســكــاآليــان
تؤمار هةَلبذاردنةكانة سةربةخؤى
بوونى بةَلطةى ئةمةش كة ــردووة، ك
لَى هةَلبذاردنةكةدا، لة ساختةكاريية
دَلنياييةوة بة ئومَيدةء جَيطةى هَيشتا
زياتر داهــاتــوو هةَلبذاردنةكانى  بؤ 
ثَيطةى بة هةست ــورد ك تاكى  ــةوة ل
بةردةم لة دةبَيت  رَيطر دةكاتء  خؤى
زؤر كة دةبَى دَلنيا لةوة ساختةكاريىء،
بةبَى خؤى سياسييةكانى مافة ئاسايية
بإوايةكى بة بةكاربهَينَيت. سانسؤر
تاكى ساتةوة لةم بَلَيم دةتوانم زؤرةوة
ضةكدارى هةستدةكات ضيتر هَيزى كورد
شكؤى ئةو بطرَيتء راى بةر لة ناتوانَيت
هاوآلتيانى بةشداريكردنى ثَيشَيلبكات،
بةرزةش رَيذة  بةم كوردستان هةرَيمى 

ئةم رايةمان. بةَلطةية بؤ
هةَلبذاردنة  ئةم من بؤضوونى بة  
دَلنياييةكى نةكردبَيت شتَيكى هيض
دةشَى كة هةرَيمة  ئةم بؤ طةإاندةوة 
بكةيتةوةء، تاقى تَيدا شتَيكى هةموو
ديموكراسى ضيتر كة  بيت  دَلنيا لةوة
لةم دةشَى نييةء يؤنانى وشةيةكى تةنيا
بةطةإى كردارييانة ئَيمةش هةرَيمةى
ئةمة نيية فانتازيا  ئومَيدةم  ئةم  بخةيت،
هاوآلتيانى شكؤى رووتةو لة رياليستَيكى
ــردووة، ك ثَيى هةستم هةرَيمة ئــةم
هةموومان دةبَى كة دَلخؤشتر لةوةش
فرة قبوَلكردنى بكةين، ثَيوة شانازى

شتَيك هةموو  لة دةنطيية، فرة رةنطيء 
وةك هةموومان كة ئةوةية  ناشيرينتر
لةسةر راييبوون يةك بكةينةوة، بير يةك
سادةترينة وآلتــة ئةم بةإَيوةبردنى
بوونى كؤمةَلطةء ديكتاتؤر بؤ بة ئامرازة
ثرسيار جَيطةى تاكةكانى، جةهالةتبوونى
ئةم وآلتة كاربةدةستانى هةموو دةبَى كة
تاسةر بكةنء،  سيستمة لةم بةرطرى 
طلةييان هاوآلتيان الوة لةو ئَيسقانيش
ماوةيةدا لةم بَيكةس شَيركؤ هةبَيت.
نَيوان كةوتووةتة خةرةندَيك وت: راستى

هاوآلتيانةوة. دةسةآلتدارء
طرنطة ئَيمةوة بةالى بؤيةش ئةوةى
دواى ئاراستةكانى ئاخؤ كة ئةوةية،
ليستانةى ئةو هَيزء ضين؟ ئايا هةَلبذاردن
ضةند تا هاوآلتيان بة دابوو بةَلَينيان كة
بةجؤرَيك سةرء، دةبةنة بةَلَينانة ئةم
هةرَيمى هاوآلتيانى بؤ دَلنياييةك
دةتوانن كة  بكةن؟ دروست كوردستان 
لةسةر داهــاتــوودا هةَلبذادنةكانى لة 
نةك بدةن، دةنط ليستةكان كارى بنةماى
شانء ضةكداريىء فيوداَليزمء مَيذووى
ضةنديش تا ديكةوة لةاليةكى شكؤ،
كارا ئؤثؤزسيؤنَيكى دةبنة ديكة هَيزةكانى
شاراوةكانى شتة هةموو ثةرلةمانء لة
دةكةن؟، ئاشكرا بؤ هاوآلتيان هةرَيمة ئةم
ئؤثؤزسيؤن وةك هَيزانةى ئةو ئايا
ثَييةكيان ـــةن، دةك نمايش خــؤيــان
لة ئةوةيتريان دةبَىء حكومةت لةناو
بة بةإاستى دةبن يان  دةبَى؟،  ثةرلةمان 
راستةقينةو بةرةنطاربوونةوةى هَيزَيكى
خؤيان بةرذةوةندييةكانى لة يةكةمجار
ئاستى كــة  دةدةن، هــةوَل دةدةنء
ضاكتر خــوارةوة ضينةكانى طوزةرانى 

بكةن؟.
مافثةروةر *

دواى ئاراستةكانى
هةلَبذاردن

* (دهام) سمكؤ ئاريَز  طؤران عوسمان

هَيدى هَيدى هةرَيم  سياسيى  رةوتى
سياسييةكان كيانة دةضَيت، ئةوة بةرةو
بضن رةوتة ئةو الدانى  بةرةو رؤذبةإؤذ
فيكرىء الدانى بةر، طرتبوويانة ثَيشتر كة
دين ناو ضوونة دينيىء الدانى بيروباوةإ،
راكَيشانى بؤ  شَيوةكان  لة  بةشَيوةيةك 
زياتر توانى  هةَلبذاردن كةسةكان، لؤذيكى 
بةرةو سياسييةكان اليةنة ئايدياى فيكرو 
لة نزيكبوونةوة لة جؤرَيك كة ئةوةبةرَيت
لة جؤرَيك تةنازوالت، جؤرَيك يةكترى،
تةنيا ئةوةش بةر، بطرنة يةكترى قبوَلكردن
بؤ سياسيية مانةوةى بةرذةوةنديى لةبةر
كة عةقيدةيةى بةرنامةو  بةو  ــذةدان درَي
طشتيى راى دةبةن،  بةإَيوةى سياسييةكان 
دروستبوونى بؤ هةبووة  باآلى  دةستَيكى
سياسييانة ئــةم كة ئةَلتةرناتيظة ئــةو
خؤشحاَليية جَيطةى ئةوةش طرتوويانةتةبةر،
لةسةر كاريطةريى  بتوانَيت طشتى راى  كة
بةآلم بةجَيبهَيَليت، كوردستان خةَلكى
تةنيا كة لةوةداية طشتيية راى ئةو ئاَلؤزيى
طرتووةتةوة، دياريكراوى ناوضةيةكى ضةند
طشتيى راى ديكةدا ناوضةيةكى ضةند لة دةنا
بؤ طوآ داهاتوو ثةرلةمانى دةبَيت بظةية!
طشتيى راى بزانَيت بطرَيتء طشتيى راى
كَيشةكانى تا  دةزانَيت  باش بة  رَيطايةك  ض
ئةطةر خؤ بكرَيت، ضارةسةر ثآ رابردووى
كات ئةو نةطيرَيت طشتيى راى بؤ طوآ
كة ثةرلةمانةى لةو نابَيت  جياواز هيضى
هةروةها هةبوو، لَيى طلةييان  خةَلك ثَيشتر
باوى ناوضةطةرَيتى  كة بخاتةإوو ئةوةش 
هةموو ناوضةكانةوة بة ضيتر كورد نةماوةو

بكرَيت. لةطةأل يةكجؤر مامةَلةيان
بـــارودؤخـــى ــى ــك ــرَي ئــةطــةر ســةي
دةبينين بكةين، اليةنةسياسييةكانيش
تةنيا ثؤستةكانيان، لةسةر جياوازى كة
ثَيدانى دةتوانَيت طشتيية راى ميدياو
ديــارى بةرامبةر  اليةنى بة ثؤستةكان

سةرؤكى ثؤستى ثَيدانى نموونة بؤ بكات،
رَيككةوتنى ضــةنــدان ئةطةر حكومةت
وا ناتوانرَيت ثشتةوةبَيت لة ستراتيذيشى
طشتيىء راى ئةطةر ببةخشترَيت، بةئاسانى
يةكاليي ناضارنةكةنء ثؤستة ئةو ميدياكان

نةكةنةوة!
ليستةكان دَلخؤشيية مايةى ديسانةوة
نزيكبوونةوةء ــك جــؤرَي ــت ــةوَي ــان دةي
لة دةرةوة جيهانى بة  خؤيان كرانةوةى
ئةوةشمان ببينن، بةخؤوة ثةرلةماندا
راى ئةو ميديابوو تةنيا نةضَيت لةبير
سياسييةكان دةبَيت خولقاندووة، طشتييةى
كة بكةن ــارودؤخــة  ب لــةو  دةستخؤشى
ثالنى نةك طرتووةتةوة، ميدياى ئَيستا
دروست بؤ بطيرَيتةبةر سةركوتكةرانة
ئَيستاء خةَلكى طشتيى! راى نةبوونى
طشتيى راى بةرةو ئةوة دةضن كة جيهانيش
دانيشتن تا  بجوَلَينَيت ثةرلةمان بتوانَيت 
طشتيى راى كة بكةن بابةتة ئةو لةسةر
هةية ترس بةداخةوة بةآلم دةيوروذَينَيت،
ناوضةطةرَيتى عةقَليةتى بة هةر لــةوةى
(خــؤيــانء هــةر  ــن ــزان واب بيربكرَيتةوة
خةَلك ئَيستا  كوردستانن،  خاوةنى  خؤمان) 
طةلَيكين كة دةزانــن هؤشياربووةتةوةء
بؤ هةية طشتيى راى طفتطؤء بة ثَيويستمان
بة ثةيوةندى كة بابةتَيك  لةسةر  بِرياردان
دَلخؤشيشينبةوةى زؤرينةىخةَلكةوةهةية،
زؤرترين بتوانَيت داهاتومان ثةرلةمانى كة
لةسةر طفتطؤى ثةرلةماندا لة كة بابةت
دروستبكرَيت، لةسةر طشتيى راى دةكةن
ئةوةبكات بؤ ثةرلةمانى داهاتوو كار دةبَيت
خزمةتكردنى نةهَيَلَيتء ناوضةطةرَيتى
ئيتر ثيادةبكرَيت، وةكويةك ناوضةكان
ديكةدا ناوضةيةكى ضةند بة نةنان دان نابَيت
هةموو ببَيتةوة، جَيطةى  كوردا  طةلى لةناو
كوردستانن، خاوةنى جياوازى بةبآ كورد

خؤيانن. بيروبؤضوونى خاوةنى

Goran_Penws@yahoo.com

طشتيي راى تـــةنيا
ئةلَتةرناتيظة

بؤ (٢٠٠٩/٧/٢٥) هةَلبذاردنةکاني لة
ليستيطؤإان نيومليؤن ثةرلةماني کوردستان،
مسؤطةر خؤي بؤ کوردستاني خةَلکي دةنطي
دةنطي سَيي نزيکةي يةک لةسةر ئةمةش کرد،
لةماوةيتةنيا ضةند هةموو دةنطدةراندةکات،
سياسيء رووي لة طؤإان  ليستي  مانطَيکدا
ثةرلةمانييةوة جةماوةرييء هَيزي ثشتيوانيي
دةسةآلتدارةکاني ثارتة ــزي ري طةيشتة
حيزبي ســاَلة (٥٠) لة زياتر کة کوردستان،
حکومةتء ساَليشة (١٨) ماوةي سياسينء 
لةوةي جطة دةبةن، بةإَيوة وآلت دةسةآلتي
سةربازييء ئيمکانياتي مادييء هَيزي خاوةن

جاسوسين. ئةمنيء دامودةزطاي
ناإازيي خةَلکي دةنطي لة رَيذةية ئةم
دةسةآلتء ئةساسييةکاني  ثاية کوردستان 
ثارتي يةکَيتيء ستراتيذيي هاوثةيمانييةتي
جةماوةر هَيزي لة کاردانةوةية ئةم هةذاند،
لة خةَلکي زؤر بةشَيکي کة نيشانةي ئةوةية،
رازي دوو حيزبة ئةم دةسةآلتي لة کوردستان

بطؤإَيت. دةيانةوَيت نينء
ضاوسورکردنةوةو ئةو هةموو سةرةإاي
هةَلبذاردنةکاندا، تةزويرة لة طزيء نانبإينء
راستيية ئةو نةيانتوانى حيزبة دوو ئةم

لة ناإازيية کوردستان خةَلکي کة بشارنةوة
حيزبة دوو ئةم ئيتر بؤية ئةوان، دةسةآلتي
ئةو بضنةوةء خؤياندا رابــردووي بة دةبَي
ديموکراسيدا سيستمي لة کة بزانن، راستيية
دةنطدانةوة سندوقةکاني رَيطةي لة تةنيا
بؤ وآلت حکومإاني  ــةآلتء  دةس دةتوانن
خةَلک جةماوةري بکةنء مسؤطةر خؤيان
لَي متمانةيان رَيطةيةشةوة لةو هةر دةتوانَيت

بستَينَيتةوة.
ئةمري بة بوو کوردستان لة طــؤإان
بةشَيکي کة نوَينةرايةتي طؤإان ليستي واقيع،
(٢٥) بة دةکــات ناإازيي خةَلکاني لة  زؤر 
ئةرکي بةآلم ثارلةمان، دةضَيتة کورسييةوة
دةبَيت، قورستر بةإؤذ  رؤذ  طؤإان ليستي
جةماوةرة ئةو ــةوةي ئ بؤ طــؤإان  ليستي
هةَلبذاردنةکاني لة  کة  ــةدات ن دةســت لة 
بخاتةوة رَيکيان ثَيداوةء دةنطي رابــردوو
هةرَيمء دةستووري يةکالييکردنةوةي بؤ
عَيراقء ثةرلةماني هةَلبذاردنةکاني ملمالنَيي
ئةنجومةني شارةوانييةکانء هةَلبذاردني
بير شتَيکةوة هةموو ثَيش لة دةبَي ثارَيزطاکان،
بکاتةوة، سياسي قةوارةيةکي دامةزراندني لة
شـةرعيةتي نفوزو رَيذةي بةثَيي ئةوةي بؤ
ثةرلةماني لة ماديي ئيستحقاقاتي ثةرلةماني

بکات. مسؤطةر خؤي بؤ کوردستان
بةَلَينةکاني ئــةوةي بؤ طــؤإان ليستي
کردةوةء بکاتة جةماوةر بؤ هةَلبذاردن ثَيش
بدات ئةوة هةوَلي ثَيويستة بيانهَينَيتةدي،
بةهَيز ثةرلةماني ئؤثؤزسيؤني کوتلةيةکي
کة حيزبانةدا طروثء ئةو  لةطةأل  ثَيکبهَينَيت 
يةک دةوري لة هاوبةش ئامانجي کؤمةَلَيک

دةکاتةوة. کؤيان
ئؤثؤزسيؤن، لة ثةرلةمانيية کوتلة ئةم
هةوَلي لة شتَيکةوة هةموو لةثَيش دةبــَي
ئةو ــي هــةمــوارکــردن ــةوةو  ــردن ــک ــن رؤش

حيزبي هـــةردوو کة  بَيت،  ــوورةدا ــت دةس
خؤيان ئامادةيان بةرذةوةندي دةسةآلتدار لة
طةندةَلي نةهَيشتني  ريفراندؤمء بؤ  کردووة
شَيوةي سيستمي طؤإيني ئيداريء هةروةها
بةرذةوةندي لة وآلت ئيدارةي بةإَيوةبردني
دانيشتنةکاني هةموو کوردستان، خةَلکي
جةماوةر بؤ نهَينييةکان بإيارة ثةرلةمانء
کة بــإيــارانــةي ــةو  ل جطة بکات  ئاشکرا 
هةرَيمي قةومي ئةمني بة هةية ثةيوةندييان
کاري دةبَي طؤإان ليستي کوردستانةوة،
ساماني سةروةتء ئةوةى بؤ بکات جديي
بکرَيتء ئازاد حيزبة دوو ئةم لةدةست وآلت
بَيري خَيرو شةرعيي شةفافء بةإَيطةيةکي
کار بؤ ثَيويستة بَيت، هةمووان بؤ وآلتة ئةم
حيزبيء ئينيتماي جياوازي بةبَي بکرَيت ئةوة
خةَلکاني بؤ کار فرسةتي حيزبي غةيرة
دةبَي طؤإان  ليستي بکرَيت، فةراهةم بَيکار 
يةکساني ضةسثاندي بؤ  بکات جديي کاري
دابةشکردني لة  رَيطرتن کؤمةآليةتيء 
بَي حيزبيء ناشةرعانةي  ئـيمتيازاتي 
لة خةَلک بةرفراواني جةماوةري بةشکردني
خَيروبَيريوآلتء بةرطري لةبة هةدةرضووني
لة دةبَي طؤإان ليستي نيشتماني، سةروةتي
جدي بةدواداضووني ثةرلةمانةوة رَيطةي
طرَيـبةستء ئةو هةموو  بة  سةبارةت بکات
ثارتي يةکَيتيء حکومةتي کة ثرؤذانةي
ماوةي لة داون ئةنجامي کردوونء واذؤي
ئةو هةموو  دةبَي رابــردوودا، ســاَلي  ضةند
رؤشن کوردستان خةَلکي بؤ طةندةَلکارييانة
ثةنجا دةســةآلتــي هــؤي بة کة بکرَينةوة
ضةند ماوةي لة حيزبة دوو ئةم بةثةنجاي
بةهةدةر هؤي بووةتة رابـــردوودا ساَلي
طةندةَلکارانيش نيشتمانيء سةروةتي داني
بةرضاوي بة عةلةنيء دادطايةکي بدرَينة
لةطةَلدا کتابيان حسابء کوردستانةوة خةَلکي

بکرَيت.
ئايندةي ثةرلةماني لة طــؤإان ليستي
وةآلمــي راستطؤيانة ــَي دةب کوردستاندا 
کوردستان خةَلکي دَلي ثرسيارةکاني هةموو
هةردوو نَيوان نهَيني  کةينء بةيني بداتةوةء
کوردستانء خةَلکي بؤ دةسةآلتدا حيزبي
ئةم کة شتَيک تةنيا بکات، ئاشکرا دنيا هةموو
سةنطةرةوة لة يةک خستووةتة دوو حيزبةي
بةرطري طؤإان دذي لة  ديموکراسيء دذي
کورسي ــاديء م ــدي ــةرذةوةن ب لة کردنة 
لة طــؤإان ليستي سةرکةوتني ــةآلت، دةس
ثايةو ئةساسي (٢٠٠٩/٧/٢٥) هةَلبذاردنةکاني
هَيناوةتة حيزبةي دوو ئةم دةسةآلتي عةرشي

لةرزين.
ئايندةي ثةرلةماني لة طــؤإان ليستي
دذوارتــريــن رووبـــةإووي کوردستاندا،
دةسةآلتدار حيزبي هةردوو رَيطرييةکاني
دةبَيتةوة،هةرلةيةکةم رؤذيهةَلبذاردنةکانةوة
بوو، رؤشن اليةک هةموو بؤ راستيية ئةم
لة رَيطةي هةَلبذاردنةکاندا لة دوو حيزبة ئةم
هةر تةزويرةوةء طزيء نانبإينء هةإةشةو
دةنطي ناإةزايةتي سةرةتاوة رووبةإووي لة
ويستيان ئةوان بوونةوة، کوردستان خةَلکي
کة طؤإان ئَيستا رووبــدات، طؤإان نةهَيَلن
هةوأل حيزبة دوو ئةم واقيع ئةمري بووةتة
دروست بؤ رَيطري ثةرلةمانيش لةناو دةدةن
دةنطي بة دةدةن بکةن، يةکَيتيء ثارتي هةوأل
دوو وةک ثةرلةمان ئةنداماني  زؤرينةي
هيض نةهَيَلن هةَلبذاردنةکان براوةي حيزبي
ليستي خزمةتطوزاري سياسيء ثرؤذةيةکي
ئةوةي بؤ ثةرلةمان، بإياري  ببَيتة طؤإان
نةهَيَلن ئةوبةَلَينانةيکةليستيطؤإان داويةتي
بکرَيت بؤيان ئةوةندةي بَينةدي، خةَلک بة
لة ثَيشنيازو ثرؤذةکاني ليستي رَيطري دةکةن
ئومَيدي وةک طؤإان ليستي ئةوةي بؤ طؤإان،

بشکَيننء تَيک ثةرلةمان لةناو ناإازي خةَلکي
لَي جةماوةريان کوردستانء خةَلکي لة دايبإن
دةسةآلتدار حيزبي هةردوو بخةنةوة دوور
ثَيشي بکرَيت  بؤيان کة رَيطةيةک هةر  بة
ثـــَيـــدةطـــرن.             ليستي طــؤإانء
ئةداي لة ناإازين  کة حيزبانةي ئةو  هةموو
سيستمي ئيدارةي لة دةسةآلتء طؤإانخوازن
يةک خؤيان ناإةزايةتي  دةبَي دةنطي وآلت،
تؤکمةوة بةرنامةيةکي  ثــالنء بة بخةنء
دةرةوةي لة دةسةآلت ئؤثؤزسيؤني وةک
رابردوو هةروةک دةنا بمَيننةوة، حکومةت
حيزبي هةردوو سياسةتي ثاشکؤي دةبنة
بکةن بةرطريي کةمترين ناتوانن دةسةآلتدارو

کوردستان. خةَلکي مافةکاني لة
 briar@live.co.uk

ثةرلةمان ناأازيية لة خةلَکي طؤأان ئومَيدي ليستي

سلَيَمان ئةحمةد ئةبوبةکـر

دةبَي طؤإان ليستي
ئةوةى جديي بکات بؤ کاري

وآلت ساماني سةروةتء
لةدةست ئةم دوو حيزبة

بةإَيطةيةکي بکرَيتء ئازاد
شةفافء شةرعيي خَيرو

هةمووان بؤ وآلتة ئةم بَيري
بؤ ئةوة کار ثَيويستة بَيت، 

ئينيتماي جياوازي بةبَي بکرَيت
حيزبيء غةيرة حيزبي

بَيکار خةَلکاني بؤ کار فرسةتي
بکرَيت فةراهةم
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