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هاوثةيمانيَتى ثَيشوةخت يان ترس 
ل٥لةبةرامبةر

سةرؤكى هةرَيم وادةى 
يةكةم دانيشتنى ثةرلةمانى 

نوَيى دياريكرد
رؤذنامة

سةرؤكى  بــارزانــى  مةسعود 
فةرمانى  كوردستان  هةرَيمى 
هةرَيمى دةركرد بؤيةكةم دانيشتنى 

رؤذى  نـــوَىء  ثــةرلــةمــانــى 
٢٠٠٩/٨/٢٠ى  ثَينجشةممة 

دياريكرد.
ــى  ــي ــى رةســم ــت ــاي ـــة س ل
ــى  ــم ــةرَي ســةرؤكــايــةتــى ه
بةثَيى  هاتووة؛  كوردستاندا 
فه رماني هه رَيمي، ژماره (١٥٩) 
بإگه ي  پَيي  به  ٢٠٠٩و  ساَلي 
«ده يه م»ي  مادده ي  «سَييه م»ي 
هه رَيمي  سه رؤکايه تي  ياساي 
 (١) ژماره  کوردستان-عَيراق 
هه موارکراو  ٢٠٠٥ي  ساَلي 

په إله ماني  بانگهَيشتي  بريارماندا 
به ستني  بؤ  بکه ين  کوردستان 
هه َلبژاردني  خولي  دانشتني  يه که م 
سَييه مي له ٢٠٠٩/٨/٢٠ کاتژمَيري 

(١٠) سه ر له  به ياني».

دلَير عةبدولخالق

ليستى  ســـةركـــردةكـــانـــى 
خزمةتطوزارىء ضاكسازيى تائَيستا 
بإيارى كؤتاييان نةداوة سةبارةت بة 
بةشدارينةكردن  يان  بةشداريكردن 
حكومةتى  شةشةمى  كابينةى  لة 
هةرَيم، ئةندامَيكى مةكتةبى سياسيى 
يةكطرتووي ئيسالميش ئاماذة بةوة 
خزمةتطوزارىء  ليستى  ــات،  دةك
دةتوانَيت  كاتَيك  ضاكسازيى 
راستطؤيى خؤى بثارَيزَيتء رؤأل لة 
ثرؤسةى سياسيى هةرَيمدا بطَيإَيت، 
كة وةك اليةنَيكى ئؤثؤزسيؤن لةناو 

ثةرلةماندا بمَينَيتةوة.

ئةندامى  سابير،  ميرزا  هيوا 
يةكطرتووى  سياسيى  مةكتةبى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ئيسالميى، 
ليستى  ثَيكهَينانى  سةرةتاى  «لة 
خزمةتطوزارىء ضاكسازيى بةرةكة 
ئةطةر  ــةوةى  ئ لةسةر  كؤكبوون 
ثَيكهَينانى  بؤ  تــةواومــان  دةنطى 
وةك  نةهَينا،  بةدةست  حكومةت 
لةناو  ئــؤثــؤزســيــؤن  ليستَيكى 
ثةرلةماندا دةمَينينةوة، ئةمةش دواى 
ئةو هةوآلنة هات كة ضوار حيزبةكة 
جةختيان لةسةر ثَيويستيى هةبوونى 

ئؤثؤزسيؤن دةكردةوة». 
ثلةو  ثَيدانى  ئةطةرى  لةبارةى 
داهاتووى  كابينةى  لة  باآل  ثؤستى 

ئاماذةى  ميرزا،  هيوا  هةرَيمدا، 
لة  بةشداريكردنيان  بــةوةكــرد، 
كابينةى ثَيشتر ئةوةى سةلماندووة 
«ضونكة  نــاإوات،  ئيشةكانيان  كة 
بةوشَيوةية  دةيةوَيت  دةســةآلت 
ئاست  ــة  ل ــكــةن  ب بــَيــدةنــطــمــان 
طةندةَلييةكان»،  كةموكووإيىء 
بإيارى  ئــةوةى  «لةطةأل  وتيشى: 
كؤتايى لةاليةن ضوار سةكردةكةوة 
نةدراوة، بةآلم ئَيمة وةك يةكطرتوو 
ئؤثؤزسيؤن،  ببينة  ثَيمانباشة 
دةتوانن  بةوشَيوةية  تةنيا  ضونكة 
راســتــطــؤيــى خـــؤى بــةرامــبــةر 
لة هةرَيمدا  جةماوةرء رؤَلى خؤى 

ببينَيت».

يةكطرتوو لةطةأل ئؤثؤزسيؤنة
ضوار حيزبةكة بأيارى كؤتاييان نةداوة

رؤذنامة
شاآلو فةتاح

بؤ  ئةمريكا  كؤنطرَيسي  ثسثؤإَيكى 
ناوةإاست  خؤرهةآلتي  عَيراقء  كاروباري 
سةرةكي  «هؤكاري  راطةياند  بةرؤذنامةى 
سةردانةكةى جؤن مةككةين بؤ سازشثَيكردني 
سةركردايةتي كوردة لةسةر ناوضةكانى ءةكو 

كةركوكء نةينةواء شوَينةكاني ديكة».
ثَيشووي  كارمةندي  كة  كاتزمان،  كينز 
ئاذانسي هةواَلطري ناوةنديي (CIA)يش بووة 

لة  بوو  تَيطةيشتن  بؤ  سةردانة  «ئةو  دةَلَيت: 
هةَلوَيستي كوردء هةوَلدانة بؤ ئاشتكردنةوةي 
ئةمريكا  بةغدا،  ناوةندي  حكومةتي  هةرَيمء 
دةيةوَيت دواي كشانةوةي هَيزةكاني لة عَيراق 

كةشَيكي سةقامطير بَيتةئاراوة».
عةرةب  كوردء  نَيوان  ناكؤكي  كاتزمان 
طةورةترين  بة  ناوضةجَيناكؤكةكان  لةسةر 
ءآلت  بــؤ  ناسةقامطيريي  ــاوةي  ــةرض س

وةسفدةكات.
ئؤدَيرنؤ  راى  ذةنةراأل  ديكةوة،  لةاليةكى 
فةرماندةى هَيزة سةربازييةكانى هاوثةيمانان 

لةطةأل  طفتوطؤداية  لة  رايطةياند،  عَيراق  لة 
ناوةندىء  حكومةتى  بةرثرسانى  لة  هةريةك 
حكومةتى هةرَيم دةربارةى هَيشتنةوةى هَيزة 
ئةم  جَيناكؤكةكان،  لةناوضة  سةربازييةكانيان 
عَيراقء  ئةمنييةكانى  هَيزة  لةطةأل  هَيزانةش 

ثَيشمةرطةدا دةمَيننةوة. 
ئؤدَيرنؤ، دوَينآ (دووشةممة ٢٠٠٩/٨/١٧) 
«ئةوةى  راطةياند،  بة رؤذنامةوانانى  بةغدا  لة 
لةطةأل  مانةوةية  بيكةين  دةتوانين  ئَيمة 
ئةوةى  بؤ  تةنيا  هةرَيمدا،  عَيراقء  هَيزةكانى 

متمانة لةنَيوانياندا زيادبكةين».

ئؤدَيرنؤ  مانةوةيان  هؤكارى  لةبارةى   
نَيوان  ناكؤكى  ئةلقاعيدة  «دةبينين  رايطةياند، 
دةقؤزَيتةوةو  موسأل  لة  كوردةكان  عةرةبء 
ئةم  تا  دةمَينينةوة  ئَيمة  دةكات،  ئيستغاللى 

قؤستنةوةية نةهَيَلين».
ــى رةشــنــووســى  ــَي ــدة بــةث ــةن ــةرض  ه
هَيزةكانى  دةبوو  كشانةوة،  رَيككةوتننامةى 
شارء  طشت  لة   ٢٠٠٩/٦/٣٠ لة  ئةمريكا 
شارؤضكةكانى عَيراق بكشَينةوة، بةآلم ئؤدَيرنؤ 
رايطةياند، كة «ئةمةيان جياوازة»ء مةترسى لةم 
رَيكةوتنةكةى  بةثَيى  هةية،  بوونى  ناوضانةدا 

مةترسى  ئةطةر  ئةمريكاش،  عَيراقء  نَيوان 
عَيراق  حكومةتى  ئةوا  هةبوو،  عَيراق  لةسةر 
دةتوانَيت داواى يارمةتى بكاتء لةم حاَلةتةدا 
بة وياليةتة يةكطرتووةكان رَيوشوَينى طونجاو 

دةطرَيتةبةر بؤ بةرطرتن لة مةترسييةكان.
وتى،  داواكارييةكانةوة  لةبارةى  ئؤدَيرنؤ   
ماليكى(سةرؤك  لة  هةريةك  لةطةأل  قسةمان 
هةرَيم)  (ســةرؤكــى  بــارزانــى  وةزيـــران)ء 
كردووةو ئةوانيش داواى ضاودَيريكردنى ئةم 

كَيشةيةيان لَيكردووين. 
وردةكاريى لة ل٤داية. 

سـةردانـةكـةى مـةككـةيـن بـؤ سـازشـثَيكـردنـي 
سةركردايةتي كورد بووة

١٤
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كةركوك يةكةم ثارَيزطاى عَيراقة لة 
رووى وةرطرتنى بةرتيلء هؤكارةكانى 
ئةندامَيكى  ديــاردةيــة،  ــةو  ئ ثشت 
كةركوكيش  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
دةسةآلتى  كةركوك  «ئيدارةى  دةَلَيت: 

لَيثرسينةوةى نيية».
مانطانةى  راثرسييةكى  بةثَيى   
دامودةزطا  عَيراق،  نةزاهةى  دةستةى 
رووى  لة  كــةركــوك  حكومييةكانى 
زؤريى وةرطرتنى بةرتيلء هؤكارةكانى 
ثشت ئةو دياردةية بة ثلةى يةكةم دَيت 

لةنَيو ثارَيزطاكانى عَيراقدا. 
 بةثَيى راثرسييةكة، كة لة ذمارةيةك 

ئةنجامدراوةء  حكوميدا  دامودةزطاى 
زياد (٥٥٪)ى بةشداربووانى راثرسييةكة 
بةرتيل  ديــاردةى  بوونى  بة  ئاماذة 
دامودةزطايانةى  لةو  دةكةن  وةرطرتن 
كةركوكداو لة هؤكارةكانى ثشت بوونى 
دياردةى بةرتيل وةرطرتنيشدا كةركوك 
يةكةم ثارَيزطا بووة لة رووى زؤريى ئةو 
ثاَلنةرانةوة، كة بريتيبوون لة داواكاريى 
حكومييةكانء  ــا  دةزط كارمةندانى 
مامةَلةى  ــةردةم  ب خستنة  بةربةست 

هاوآلتييان.
عةسكةرى،  ئةحمةد  لةوبارةيةوة   
ثــارَيــزطــاى  ئةنجومةنى  ئــةنــدامــى 
راطةياند:  رؤذنــامــةى  بة  كــةركــوك، 
«ضةندينجار دةزطا ثةيوةنديدارةكانمان 

كةركوكدا  لة  دياردةية  ئةو  بوونى  لة 
ديوانى  بــةآلم  ئــاطــاداركــردووةتــةوة، 
ئةوتؤى  كارَيكى  ــى  داراي ضــاودَيــرى 
كةركوكى  نووسينطةى  نــةكــردووةو 
دةستةى نةزاهةش هةَلوَيستى ثَيويستى 

نةبووة».
ثارَيزطارء  كة  كاتَيكداية  لة  ئةمة 
سةرؤكى ئةنجومةنى ثارَيزطاء قايمقامى 
ئيدارةى  زؤرينةى  كوردنء  كةركوك 
ناوخؤيى ئةو شارةيان بة دةستةوةية، 
عةسكةرى  ئةحمةد  راى   بة  ــةآلم  ب
ياسايى  ــاى  ــوان ت دةســةآلتــانــة  ــةو  ئ
دامودةزطاكانى  لة  نيية  لَيثرسينةوةيان 
بةغداوة  بة  ثةيوةندييان  كةركوكء 

هةية.

«لة بةرتيل وةرطرتندا،  كةركوك يةكةم 
ثارَيزطاى عَيراقة» 

كآ ئةندازيارى دارَيذةرى ثالنةكةى 
ل٧ئةردؤغانة؟
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هةية؟ ياسايى ضوارضَيوةى بة ثَيويستـــــــــى هةرَيمـدا، لـة ئؤثؤزسيؤن

ئارام جةمال

تةندروستى وةزارةتــــى
ئاَلوطؤإكردنء بإيارى عَيراق
(٥٠٠) لة زياتر طواستنةوةى 
ثلة تةندروستى فةرمانبةرى
بإيارةش ئةم داوةو جياوازي
نيطةران فةرمانبةرانة ئــةو
كارمةندانى سةنديكاى دةكاتء
كةركوكيش تــةنــدروســتــى 
اليةنة ئاإاستةى ياداشتَيك

دةكات. ثةيوةنديدارةكان
ياريدةدةرى عةلى، ئةمجةد
نةخؤشخانةى لــة ثزيشك
يةكَيكة ــوك، ــةرك ك طشتيى
دةيطرَيتةوة، بإيارةكة لةوانةى
راطــةيــانــد: ــة رؤذنـــامـــةى ب
ئَيمةو بة زيان بإيارة «ئةم
دةطةيةنَيت، نةخؤشخانةكانيش
لة شت هةموو لة  بةر ضونكة

مومارةسة تةندروستيدا بوارى
هةموو بإيارةش  ئةو طرنطة، 
كة دةطرَيتةوة  كةسانة ئةو 
شوَينةكانى لة زؤرة  ساآلنَيكى

هةية». مومارةسةيان خؤيان
ئاماذةى فةرمانبةرة ئةو
ــان ــةم ه ـــة ك ــــدا، ــــةوةش ب
ثارَيزطاى لة ثَيشتر بإيار
هةَلوةشايةوة، سةآلحةدين
كةركوك لة دةيانةوَيت ئَيستا

بكةن. جَيبةجَيى
رؤذى ــةردا ــب ــةرام ب ــة  ل
كةركوكى لقى (٢٠٠٩/٨/١٧)
ســةنــديــكــاى كــارمــةنــدانــى
لة كوردستان، تةندروستى
هؤَلىسةالم-ىشارىكةركوك
فةرمانبةرانة لةو ثشتطيريى بؤ
ــرد، ــازك س كؤنفرانسَيكى 
بةرثرسى محةمةد، تاريق
سةنديكاى كةركوكى لقى

رؤذنامةى بة تةندروستى،
كؤنفرانسةكةدا «لة راطةياند:
طرفتةكانى سةرجةم تاوتوَيى
تةندروستيمان كارمةندانى
ئةو ثَيشيانةوة لة ــردووة، ك
وةزارةتـــى نوَييةى بــإيــارة
طواستنةوةو كة تةندروستى،
(٥٠٠) لة زياتر بة جَيطؤإكآ
وتيشى: ــات، دةك فةرمانبةر 
ــداوة ــاري ــإي ب ــفــرانــس «كــؤن
كؤنفرانس ــدراوى ــةن ــةي راط
اليةنة ئاإاستةى ياداشت وةك
ثةيوةنديدارةكان بةرثرسء
بإيارة، ئةو راطرتنى بؤ بكات
فةرمانبةرانء بة  زيان ضونكة
كةركوكيش تــةنــدروســتــى 
ناكرَيت ضونكة دةطةيةنَيت،
زياتر ئاوإلَيدانةوةى  برى  لة
تةندروستى، فةرمانبةرانى لة

دةربضَيت». دذيان لة بإيار

(٥٠٠) وةزارةتى تةندروستى عَيراق
دةطوازيَتةوة كةركوك فةرمانبةرى

نةكاتةوة». بةرتةسك ئيشكردنى

نازانَيت سنوور ئؤثؤزسيؤن

باس كوردستانى ليستى  ءتةبَيذى
كاتةوة ــةو ل مةترسى ــات  ــةوةدةك ل
ئؤثؤزسيؤن هَيزى كة دروستدةبَيت
مافبداتبة خؤىكةضوارضَيوةء ئةوةندة
رَيكخستنى بؤية ببةزَينَيت، سنوورةكان
ضوارضَيوةى لة ئؤثؤزسيؤن  كــارى
مةدةنىء شارستانىء  ياسايةكى 
كة رَيطةضارةية باشترين ديموكراسيدا
جياوازةكان اليةنة هةموو بة خزمةت

دةكات.
ليستى ءتةبَيذى عــومــةر، ــازأل ف
ـــةى ـــام رؤذن بـــؤ كــوردســتــانــى،
حيزبى كارى ءةكضؤن روونكردةوة
دةكرَيت رَيكدةخرَيت، ياسا بةثَيي
لةو ئؤثؤزسيؤنيش هَيزى كارةكانى
هةرضةندة دياريبكرَيت،  رَيطةيةوة 
ئةركء لة خؤى ئؤثؤزسيؤن ئةطةر
ثَيويستى مافةكانى خؤى بطات، مةهامء
مةرجَيك بة نيية، ياسايةك هيض بة
طشتييةكةى ضواضَيوة سنوورء كةنارء
بؤ «ثَيويستة  وتيشى: بزانَيت. خؤى 
لة ئؤثؤزسيؤن ــارى ك رَيكخستنى
ياسايانةى ئةو بةرينةبةر ثةنا هةرَيمدا
دةوَلةتانى لة ئــةزمــوونــكــراون كة 
ئةو رةضــاوى ــة  ءات ثَيشكةوتوودا،
لة ئؤثؤزسيؤنى كارى كة ياسايانةبكةين
رؤشنايى لةذَير ديموكراسيء واقيعَيكى
مةدةنى شارستانىء ياسايةكى
ياسايية رَيكخستنة ئةم رَيكخستووة،
خؤى بؤ  ئؤثؤزسيؤن باشترة لــةوة 
زؤرجار كة دابنَيتء ضوارضَيوةيةك
هيض خؤى، كة بة دةدات ئةوةندة ماف

ضوارضَيوةء سنوورَيك نازانَيت».

رَيكخستنى عومةر فازأل بإواى بة
ياسايى بةشَيوةيةكى ئؤثؤزسيؤن كارى
سياسيدايةء ثرؤسةى بةرذةوةنديى لة
ئؤثؤزسيؤن مةبةستيانة ئةوةندةى
هَيندة خــؤى، سكةى سةر بكةوَيتة
هَيزة ئةو  بضووكردنةوةى مةبةست 
ئاماذةى اليةنةكانى لة بةشَيك كة  نيية

ثَيدةكةن.

فشارى دةبيَتة كآ

ياساكان؟ جيَبةجَيكردنى

رووبةإووى رةخنانةى  لةو  يةكَيك
ثةرلةمانى ئةداى ثةرلةمانء كارةكانى
ــوو ــةوةب ئ ـــةوة، ـــراي ــــردوو دةك راب
بةآلم دةردةكـــةن، ياساكان ئازايانة 
هيض ياساكان دةرضــوونــى لــةدواى
نيية ضاودَيرييةك بةدواداضوونَيكء
بةشَيك بةمةش جَيبةجَيكردنيان، لةسةر
هةرَيم لة ياسايى كايةى ضاودَيرانى لة
زؤرى ئةزموونى هةرَيم ثَييانواية،
بةآلم ئةو ياسا، دةركردنى لةطةأل هةية
ياساكاندا جَيبةجَيكردنى لة ئةزموونة

هَيناوة. كورتى
مستةفا شَيخ  د.لةتيف وتــةى  بة 
ثسثؤإىياساىدةستووريىهةَلواسينى
خؤشخةياَلييةء ياساوة بة شتةكان
ءابَيت ــإواى ب ئؤثؤزسيؤن نابَيت
نةبوو ياسايى ضوارضَيوةيةكى ئةطةر
ــات، دةك خةفة مافةكانى دةســةآلت
طرنطةكانى ئةركة لة «يةكَيك وتــى:
ثةيوةست دةسةآلت ئةوةية ئؤثؤزسيؤن
كة ئةوةى ياساوة، ءاتة لةبرى بة بكات
بثاَيزَيت، ئؤثؤزسيؤن دابنرَيت ياسايةك
ئؤثؤزسيؤنَيكمان دةبَيت بةثَيضةوانةوة

بكات، ياسا  لة ثارَيزطارى هةبَيت 
هةرَيم طرفتةكانى لة يةكَيك بةوثَييةى
ياساكان زؤريى دةركردنى لة خؤى
كردار بة بةرامبةردا لة بينيووةتةوة،
دةسةآلت ئةطةر بؤية جَيبةجَينةكراون،
ياساكان دةركردنى بة بإواى خؤشى
فشارى ببَيتة ئؤثؤزسيؤن دةبَيت نةبَيت،

ياساكان». جَيبةجَيكردنى

بةشَيك ءةك ئؤثؤزسيؤن

سياسيى ثرؤسةى لة

سةيرناكرَيت

هَيزى ثَيشكةوتووةكاندا وآلتة لة
طرنطى قؤناغى ركابةر ئؤثؤزسيؤنء
بة بةريتانيا لة نموونة  بؤ بإيوة،
دةوتــرَيــت ئؤثؤزسيؤن ســةرؤكــى
شكؤ) خاوةن ئؤثؤزسيؤنى (سةرؤكى
بةآلم هةية، فةرمى ثؤستى مووضةء
ســةرةإاى كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
لة بةشَيك ءةك ئؤثؤزسيؤن ئةوةى
سةيرناكرَيتء سياسيى  ثرؤسةى
بؤ ناإةواشيان ناتؤرةي ناو زؤرجار

هةَلدةبةسترَيت.
مةكتةبى ئةندامى مراد، باوة مةولود
ئاماذة ئيسالمي يةكطرتووى سياسيى 
رابردوويان ئةزموونى بـــةوةدةدات
نةبوو، دَلخؤشكةر دةســةآلت لةطةأل
هَيزى ــم هــةرَي ــى ــةآلت دةس ضونكة 
سيستمى لة بةشَيك ءةك ئؤثؤزسيؤن
ءةكو زؤرجاريش سةيرناكات، سياسيى
دةستى ءةك  طَيرةشَيوَينء خائينء 
هاتووة، ناويان هةرَيم لةناو دةرةوة
هةبوو طومانى باوةمراد بؤية هةر

دةســةآلت ئةزموون بةثَيى ــةوةى ل
لة ءةكو بةشَيك ئامادةبَيت ئؤثؤزسيؤن
«حكومةتء وتى: قبوَلبكات، سيستمةكة
ثَيكهَينةرى دووبةشى ئؤثؤزسيؤن
هةردوواليان بة خةَلكنء نوَينةرايةتى
ئةم راستبكةنةوة، بارةكة دةتوانن
هةرَيمى دةسةآلتى دةبَيت ءاقيعةش 

ثَيبكات». دركى
ــةى ــدام ــةن ئ ـــةو ــةى ئ ــوون ــؤض ب
لةكاتَيكداية، ئيسالميى يةكطرتووى
ليستى ءتةبَيذى عومةر ــازأل ف كة
لة يةكَيك ثَييواية، كوردستانى
هةَلبذاردنة ئةم طرنطةكانى دةسكةوتة
بةرةى زةمينةيةبوو كة رةخساندنى ئةو
ئةوةشى هاتةكايةوة، لَيوة ئؤثؤزسيؤنى
ئيجابييةكانى كارة  ضوارضَيوةى  لة
وتى: نيشانداء هــةرَيــم دةســةآلتــى
ثارتانةشى ئةو هانى دةسةآلت «تةنانةت
حكومةتء لة قاضَيكيان دوَينى كة داوة
ئؤثؤزسيؤندابووة، لة ديكةيان قاضَيكى
ليستى لةطةأل ئةمجارة ــةوةى ئ بؤ

ئؤثؤزسيؤن». ببنة طؤإاندا
بارةيةوة لةو مستةفا شَيخ د.لةتيف
ثارتانةى ئةو ساَلة «ضةند دةَلــَيــت:
بةرامبةر لة ئؤثؤزسيؤنةوة بةناوى
لة بةشدارييان ثــارةدا ثؤستء ثلةء
حيزبى ئةندازةى بة كردووة، حكومةتدا
كةموكورتييةكانء لة ــدار دةســةآلت
ــةرةى ب كــة ئَيستاش ــارن،  ــب ــاوان ت
نزيكبووةتةوة فراوانبووة، ئؤثؤزسيؤن
سةر دةكةوَيتة ئيتر دةســـةآلت، لة 
نا؟ يان ئؤثؤزسيؤن دةبنة ئايا خؤيان
لةثَيناو بدةن قوربانى ئامادةن ئايا
ديــوة نهَينييةكانء كةشفكردنى
بةرضاوى بؤ دةســةآلت شاراوةكانى
لةطةأل دةبن  راستطؤ نا؟ يان ميللةت 

نا»؟ يان جةماوةر

عومةر: فازأل
كارى رَيكخستنى بؤ ثَيويستة

ثةنا هةرَيمدا لة ئؤثؤزسيؤن

كة ئةو ياسايانةى بةرينةبةر

دةوَلةتانى لة ئةزموونكراون

رةضاوى ءاتة ثَيشكةوتوودا،

كارى كة ياسايانةبكةين ئةو

واقعَيكى لة ئؤثؤزسيؤنى

رؤشنايى لةذَير ديموكراسيء

شارستانىء ياسايةكى

رَيكخستووة مةدةنى

فةالح نةجم

لة ــةك ــارةي ذم ثاشئةوةى
بةناوى ئامارَيكيان ميدياكان
وةزارةتــــى ــارى  ــي زان بانكى 
ئةو دةربــارةى  مرؤظةوة، مافى
كة بآلوكردةوة ثَيشَيلكارييانة
رابردوودا مانطى (٦) ماوةى لة
كراوة، رؤذنامةنووسان دذى

مافى ــــى وةزارةت ــذى ــَي ــةب وت
ئامارة «ئةو دةَلَيت: مرؤظيش
مافى ــى وةزارةت بة ثةيوةنديى

نيية». مرؤظةوة
وتــةبــَيــذى ــد، ــةن ــب نـــازم دَل
لة مـــرؤظ، مافى وةزارةتــــى
وتى: رؤذنامة بؤ  لَيدوانَيكيدا 
ئاطاى مرؤظ مافى «وةزارةتــى
ئامارة ئةو بآلوكردنةوةى لة

ئةوةين سةرقاَلى ئَيستا نيية،
ــيــن ئـــةو ئــامــارة ضــؤن ــزان ب

بآلوكراوةتةوة».
ـــاذةى ـــام ئ ـــة ـــارةك ـــام ئ
شةش بةوةكردووة كة لة ماوةى
ثَيشَيلكاريى كارى (٦٨) مانطدا
كراوة، كة دذى رؤذنامةنووسان
هةإةشةلَيكردن، زياتر حاَلةتةكان

بوون. جنَيودان زيندانيكردنء

مافى وةزارةتى بةناوى ئامارَيك
بآلودةكريَتةوة مرؤظةوة

خاليد بةرهةم

نوَي كوردستانى رؤذنامةى
هةرَيمى ثايتةختى هةولَيري شارى
لة عةرةبي خاكَيكى بة كوردستان

قةَلةمدةدات.
رؤذنامةى دوَينَيى  ذمارةى  لة
٩دا الثةإة لة نوَي-ء  كوردستانى 
نَيودةوَلةتى ثَيشانطاى بؤ ريكالمَيك
كة بآلوكراوةتةوة، جلوبةرط بؤ 
لة مانطة ئةم ١٦-١٨ى لة بإيارة
لة بةإَيوةبضَيتء هةولَير شارى

نووسراوة، ريكالمةكةدا ناوةإؤكى
جيهانى  كؤمثانياى  ١٥٠ لة زياتر
هةولَير شاري لة  يةكةمينجار  بؤ
خاكَيكى لةسةر بةشداريدةكةن
ثَيشانطايةكى ــة ل عــةرةبــيء
وآلتَيكى لــة كــة يــةكــطــرتــوودا،

بةإَيوةدةضَيت. عةرةبيدا

خاكى بة هةولَير يةكيَتيى، راطةياندنى
قةلَةمدةدات لة عةرةب

ئارام جةمال

ثةرلةمانى ياسايي ليذنةى
ئاوارةكوردانةى عَيراقكَيشةىئةو
كةبةهؤى كةركوكىضارةسةركرد،
توركمانء اليةنَيكى ضةند سكاآلى
هةزار (١٠٠) نزيكةى عةرةبةوة 
شارى كوردةكانى ئاوارة لة كةس
مافي دةنطدان بَيبةش كةركوكى لة
لة ليذنةيةك بإياريشة ــرد، دةك
هةر بوونى بؤ باآل  كؤمسيؤني

ثَيكبهَينرَيت. سكاآليةك
ئةندامى شةريف،  د.محةمةد 
كوردستانء هاوثةيمانى كوتلةى
ثةرلةمانىعَيراق، ليذنةىياساييلة
سةرةتاي رؤذنامةى راطةياند: لة بة
سكاآلى لةسةر مانطةوة ــةم ئ

توركمانى، عةرةبء اليةنى هةندَيك
سةربةخؤى بــاآلى كؤمسيؤنى
(١٠٠) نزيكةى هةَلبذاردنةكان
كوردى دةنطدةرى ئاوارةى هةزار
كة بَيبةشكردبوو، دةنطدان مافى لة
(١٤٠)ى مادةى ضوارضَيوةى لة
طةإابوونةوة عَيراقدا دةستووري
«كؤمسيؤن وتيشى: خؤيان، زَيدى
بةردةستى خستة كَيشةكةى
ثــةرلــةمــانء ياسايي ليذنةى 
كؤبوونةوةيةكى ضةند دواى
نوَينةرى هاوكاريى بة ليذنةكة
عَيراقء لة نةتةوةيةكطرتووةكان
سكاآليانة، ئةو ناياسايي  بةهؤى
سةرجةمى كة  بإياريدا ثةرلةمان 
ساَلى تاكو هاوآلتييانةى ئــةو
كةركوكء طةإاونةتةوة (٢٠٠٩)

لة ئَيستا خــؤراكــيــان كؤبؤنى 
كــةركــوك ــة ل ــةر كــةركــوكــة، ه
دةنطدان بةشداريى تؤماربكرَينء

بكةن».
ـــا ـــةروةه ه ـــةد، ـــةم ـــح د.م
ياسايي «ليذنةى راشيطةياند:
لة ـــداوة ـــاري ـــإي ب ثــةرلــةمــان 
ثَيكبهَينرَيت ليذنةيةك كؤمسيؤن
هةر بوونى بــةدواداضــوونــى بؤ 
اليةنَيكةوة هةر لةاليةن سكاآليةك
تةزويربوونى لة  طومانى  ئةطةر
هةبَيت، خَيزانَيك هةر تؤمارى
سياسيى مةبةستَيكى بــؤ كــة 
دةنطبدات، كةركوك  لة  بيةوَيت
لةسةر بإيار كؤمسيؤن كات ئةو
بةشداريكردنى يان رةتكردنةوة

دةدات». خَيزانانة ئةو

كةركوك دةنطدةرانى كَيشةى
ضارةسةركرا
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طةورةى هَيزَيكى هاتنةكايةى دواى
سياسيى ناو طؤإةثانى بؤ ئؤثؤزسيؤن
ضواضَيوةدانء لة كوردستان، هةرَيمى
ئيشوكارء ياسايى ضوارضَيوةنةدانى لة
جَيى بووةتة هَيزة، ئةو ئةركةكانى
اليةنة ضاودَيرانء نَيوان مشتومإى
ثَييانواية، بةشَيكيان كة جياوازةكان،
نييةء ياسا بة ثَيويستى ئؤثؤزسيؤن
دةدةن بةوة ئاماذة ديكةش بةشةكةى
لة ئؤثؤزسيؤن كــارى رَيكخستنى
مةدةنىء ياسايةكى ضوارضَيوةى
سةر ديموكراسيدا ئؤثؤزسيؤن دةخاتة

خؤى. ئاسايى رَيإةوى
تةمموزء (٢٥)ى هةَلبذاردنى
نةخشةى سياسيىء هاوكَيشةى
كوردستانى طؤإىء سياسيى هةرَيمى
«دؤخى ئاراستةيةن كة ئاماذةكان بةو
قؤناغَيكةوة لة هةرَيمةى ئةم سياسيى»
لة طواستةوة، ديكة قؤناغَيكى بؤ
حوكمإانى ساأل (١٨) دواى كة قؤناغَيك
باآلدةست، دةسةآلتى دوو حيزبى لةذَير
لة نوآ رةنطى دةنطء كة قؤناغَيك بؤ
فراوانى بزووتنةوةيةكى ضوارضَيوةى
دةسةآلتى ركابةرى كؤمةآليةتييدا
دروستدةبَيت قؤناغَيك دةكةنء هةرَيم
بةرذةوةنديى بَيئةوةى مةحاَلة ئيدى كة
ثرسة بإيارء لةسةر طروثانة ئةو كؤى
كؤكنةبَيت، هةستيارةكان هةنوكةيىء
ثةرلةمانى سياسيىء فلتةرى لة

دةربضَيت. هةرَيمدا
ــى ــورس ك  (٤٠) ـــة ل ـــر ـــات زي
هَيزة هى هةرَيم  ئايندةى ثةرلةمانى 
كوردستان هةرَيمى ئؤثؤزسيؤنةكانة،
هَيزء بَي ئؤثؤزسيؤنَيكى دؤخى لة

بةرةو ثةإيوة  سياسييةوة شةرمنى 
كاراء ئؤثؤزسيؤنَيكى  كة دؤخَيك 
ثرؤسةى لة بةشداريى  بنكةفراوان 
ثةرلةمانى سيستمى سياسيىء
هةَلوةستة خاَلى ــات، دةك هةرَيمدا
هَيزة ئةو ئايا كة ئةوةية لةسةركراو
ذمارةيةكى ئومَيدى  كة  نوَييةى
لةسةر هةرَيمى دانيشتووانى فراوانى
ضواضَيوةء بَيئةوةى هةَلضنراوة،
دةتوانَيت هةبَيت  ياسايى  طرةنتييةكى 
خؤى ئةركةكانى مافء  مومارةسةى
دةسةآلت ديكةشدا ديوَيكى بة بكات،
كراوةية شةفافء ضةند تا هةرَيمدا لة
ئؤثؤزسيؤن هَيزةكانى مافانةى ئةو كة
ــان وآلت لــة طشتيى بةشَيوةيةكى
ببينرَيت، ثَييانإةوا لَيرة دةكةن ثةيإةوى
دابةشدةبن بؤضوونةكان لــَيــرةوة
بةرةيةكيان كة بــةرةدا، دوو بةسةر
دةسةآلت دةبَيت ئؤثؤزسيؤن ثَييانواية
نةك بكات، ياسا ثةيإةوى ناضاربكات
لة ضاوةإَيبَيت خؤى ئؤثؤزسيؤن
ثارَيزطارى ياساييدا ضوارضَيوةيةكى
لةو ديكةش بؤضوونةكةى  لَيبكرَيت، 
ئؤثؤزسيؤن ئــةوةى بؤ طؤشةيةوة
طشتييةكةى ضوارضَيوة سنوورء لة
بة ثَيويستى  ــت، ــَي ــةض دةرن ــؤى  خ

هةية. ياسايى ضوارضَيوةيةكى

ثَيويستى ئؤثؤزسيؤن

نيية ياسايى ضوارضَيوةى بة

ثسثؤإى مستةفا  شَيخ د.لةتيف 
بةوة ئــامــاذة  ــوورى ــت دةس ياساى 
لةكاتى هــةَلــبــذاردن ئةطةر دةدات 
دةستاو دووبارةبكرَيتةوة، خــؤى

بةشَيوةيةكى دةسةآلت دةستكردنى
هةبَيت، حيزبى فرة رووبداتء سلمى
بة ثَيويستى ئــؤثــؤزســيــؤنــبــوون
ضونكة نيية، ياسايى ضوارضَيوةى
ثَيكدةهَينَيتء زؤرينة حكومةت هةميشة
دةمَينَيتةوة دةبَيتة لة ثةرلةماندا ئةوةى
كارةكانى مومارةسةى ئؤثؤزسيؤنء
ءآلت «كةم وتيشى: دةكــةن. خؤيان
ئؤثؤزسيؤنى بة  تايبةت ياساى  هةية،
كوردستانيش عَيراقء لة ئةوةى هةبَيت،
حوكمى بة ســةبــارةت روودةدات
جيهاندا لة هةمووان بةشداريثَيكردنى
مةترسى لةبةرئةوةى ءاتة ءانيية، شتى
جياجيا حكومةتى بيانووى يان بة هةية
جطة ئةمة كة دروستبكةيت، بنكةفراوان

نيية». ديكة هيضى دةنطةكان كإينى لة
ثسثؤإة ئةو بؤضوونى لةطةأل هاوإا
مــراد، ــاوة ب مةولود دةستووريية،
يةكطرتووى سياسيى مةكتةبى ئةندامى
ضوارضَيوةى لة ثارتةكةى كة ئيسالمى
ضاكسازيدا خزمةتطوزارىء ليستى
خولى هةَلبذاردنةكانى لة بةشدارييان
كوردستاندا ثةرلةمانى سَييةمى
براوةى ليستى سَييةم بوونة كردء
ئةركى مافء ثَييواية، هةَلبذاردنةكة،
ثةرلةمانتارَيك هةر ديارة، ئؤثؤزسيؤن
دةســــةآلت، ــى ضـــاودَيـــريـــى ــاف م
ياسادانء بةدواداضوون، لَيثَيضينةوة،
ئةو تــةواوى هةية، بانطهَيشتكردنى
ثةرلةمان ئةندامانى بؤ مافانةش
ــةرةى ب ئؤثؤزسيؤنء  بـــةرةى  لــة 
مافء كةواتة ثارَيزراوة، دةسةآلتيش
ياساء بة ثَيويستى روونةء ئةركةكان

نيية. ياسايى ضوارضَيوةى
هاوآلتىء «مافى دةَلَيت: مراد باوة
تانةء رةخنةء كة طروثةكانة حيزبء
كارو لةسةر هةبَيت خؤيان قسةى

بةآلم دةســـةآلت، سلوكى رةفــتــارء 
ئايا ئــةوةى سةر دةكةوَيتةوة ئةوة
بإواى ئةوةندة  سياسييةكة سيستمة 
بة مافة ئةو كة هةية ديموكراسيةت بة

زةوتنةكات». خةَلك

كارى لةقالَبدانى طومانى

ياساوة لةأَيى ئؤثؤزسيؤن

دووةمى ثةرلةمانى ئةندامَيكى خولى
حاَلةتى لة واية، بإواي كوردستانيش
ئؤثؤزسيؤن ئةطةر ياسايةك هةبوونى
طومانى بةآلم نيية،  خراث لةقاَلبنةدات 
دةستى كة دةربضَيت ياسايةك هةية
كارةكانيدا لة ئؤثؤزسيؤنى بــةرةى

ئاوةآلبكات.
ئةندامى مــحــةمــةد،  كوَيستان
ئةندامى ثةرلةمانء دووةمــى خولى
لةسةر نوآ، ثةرلةمانى هةَلبذَيردراوى
راطةياند: رؤذنامةى بة طؤإان ليستى
نييةء ياسا بة ثَيويستى «ئؤثؤزسيؤن
ثشتطيريى بةهؤى  هةرَيمدا لة  ئَيستا
بةشَيوةيةك ءاقع، بووةتة خةَلكةوة
بؤ ضوارضَيوةيةك خؤى دةتوانَيت
ضاودَيريى لَييةوة دابنَيتء خــؤى
بةشَيوةيةكى هةرَيم  دةسةآلتةكانى 
جَيبةجَيكردن دةســةآلتــى طشتيىء
كوَيستان بكات». تايبةتى بةشَيوةيةكى
ئؤثؤزسيؤن هَيزى لةوةى طةشبينة
كرانةوةء بةرةو  دةسةآلت دةتوانَيت
بةوةشدةكات، ئاماذة بةرَيت، شةفايةت
رَيكخستنى بؤ هةبَيت  ياسايةك  ئةطةر
بةآلم نيية، خراث ئؤثؤزسيؤن كارى
ئةو ياساية هةية، لةوة ناوبراو طومانى
مةودواى نةداتء لةقاَلب ئؤثؤزسيؤن

هةية؟ ياسايى ضوارضَيوةى بة ثَيويستـــــــــى هةرَيمـدا، لـة ئؤثؤزسيؤن

محةمةد: كوَيستان
بة ثَيويستى ئؤثؤزسيؤن

هةرَيمدا لة ئَيستا نييةء ياسا

خةَلكةوة ثشتطيريى بةهؤى

بةشَيوةيةك ءاقع، بووةتة

خؤى ضوارضَيوةيةك دةتوانَيت

لَييةوة دابنَيتء خؤى بؤ

دةسةآلتةكانى ضاودَيريى

طشتيىء بةشَيوةيةكى هةرَيم

جَيبةجَيكردن دةسةآلتى

بكات تايبةتى بةشَيوةيةكى

ئارام جةمال

رؤشنبيرانى نوسةرانء  لة  ذمارةيةك
ئؤثؤزسيؤن دةزانــن بةطرنطى كةركوك
بؤ كــاربــكــةن ــدا، ــوَي ن ثةرلةمانى لــة 
نــاوضــة ــشــةى كــَي ــى ــردن ــةرك ــارةس ض
دةَلَيت نوسةرانة لةو يةكَيك دابإاوةكانء
زؤرترين طــؤإان  فراكسيؤنى ثَيويستة
خةَلك خزمةتى ئاإاستةى بة فشارةكانى

بَيت.
ئــةمــجــارةى ــة هــةَلــبــذاردنــةكــانــى ل
دةنطة ليستء كوردستاندا ثةرلةمانى
لة بةجؤرَيك دَلخؤشكةربوون، جياوازةكان
يةكةمجارة كوردستاندا سياسيى مَيذووى
جةماوةرَيكى ثشتيوانى بة كاريطةر هَيزَيكى
ثةرلةمانى سَييةمى خولى بؤ بةرفراوان
يةكةم سةردةكةوَيتء كوردستان هةرَيمى
خولىثةرلةمانيشدةبَيتكةئؤثؤزسيؤنَيكى
خةَلكى مافةكانى لة داكؤكيكةر كــاراو

دةبينَيت. بةخؤوة كوردستان
دةركةوتنىليستىطؤإانبةوكاريطةريية
كة كورسييةى ــارة  ذم بــةو طــةورةيــةو
دونياى ناوخؤو سةرنجى بةدةستيهَيناوة،
خةَلكى ئَيستا راكَيشاو خؤيدا ــةالى ب
دابإاوةكانيشةوة بةناوضة  كوردستان
لةذَير دةكةن كارا حكومةتَيكى ضاوةإوانى

كاريطةردا. ئؤثؤزسيؤنَيكى فشارى
كةركوك رؤشنبيرانى لة ذمارةيةك
ئيجابيدا، ئؤثؤزسيؤنَيكى بةرامبةر لة
دةزاننء ثَيويست بة ئيجابيى حكومةتَيكى
داهــاتــووى ئؤثؤزسيؤنى ثَييانواية،
ئةركة لة يةكَيك  كوردستان ثةرلةمانى 
دةسةآلتة فشارخستنةسةر طرنطةكانى
ناوضة كَيشةى ضــارةســةركــردنــى بــؤ 
خةَلكى لة داكؤكى ضؤن وةك دابإاوةكان،

دةكات. دةسةآلتى حكومةتى هةرَيم ذَير
لةبارةى نةقشبةندى،  خاليد ثارَيزةر 
وةك ــــؤإان ط ليستى دةركــةوتــنــى
رؤذنامةى بة بةهَيز ئؤثؤزسيؤنَيكى

ساَلى راثــةإيــنــى ـــةدواى «ل راطــةيــانــد: 
بةهؤى كوردستانةوة خةَلكى (١٩٩١)ى
لة سياسييةكان اليةنة كــؤبــوونــةوةى
ثةرلةماندا لة  كوردستانى بةرةى  دةورى
تاكو كاتةوة لةو نةبوو، بوونى ئؤثؤزسيؤن
رؤنامةنووسانء ئةمجارة هةَلبذاردنةكانى
كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى  رؤشنبيرانء 
رؤَلى ثةرلةمان  دةرةوةى لة مةدةنى 
بؤ ئَيستا بةآلم دةبينى، ئؤثؤزسيؤنيان
ئؤثؤزسيؤنَيكى ثةرلةمان داهاتووى خولى
طؤإان ليستى لةثَيشيانةوة دةبينرَيت كارا

كورسية». (٢٥) خاوةنى كة
دةركــةوتــنــى ــارةى زةمــيــنــةى ــةب ل
نةقشبةندى كوردستان، لة ئؤثؤزسيؤن
ئازاديى ثــرؤســةى  ـــةدواى «ل ــت: ــَي دةَل
خةَلكى بؤ نــوآ قؤناغَيكى عَيراقةوة 
ئــاراوة، هاتووةتة عَيراق كوردستانء
دةتوانن هةموواليةنةكان  بةجؤرَيك

دةســتــوورى لةئازادييةكانى ــوود  س
ئازاديية ئةو ثَيشتر كة وةربطرن، عَيراق
خولةى «لةم وتيشى: نةبوو». فةراهةم
رةوتــى عَيراقدا ثةرلةمانى  ئَيستاى
زؤر بــةآلم  كةمن، ذمــارة بة كة  ســةدر
دةردةخـــةن بؤ ئــةوةمــان كــاريــطــةرن،
كورسييةكانى ذمارةى ئةطةر ئؤثؤزسيؤن
بةآلم نةبَيت، زؤر ثةرلةمانيشدا لة
رؤَلى لةبارةى كاريطةربَيت». دةتوانَيت
خاليد ئؤثؤزسيؤن وةك طؤإان ليستى
فشارةكانيدا «لةطةأل دةَلَيت: نةقشبةندى
خزمةتكردنى بــؤ ـــةآلت  دةس بــؤســةر
ثةرلةمانى ئؤثؤزسيؤنى ثَيويستة خةَلك،
فشارى رَيطةى لة كوردستان داهاتووى
بؤ دروستبكات كاريطةريى بةردةوامةوة
كَيشةى ضارةسةركردنى يةكالييكردنةوةو

كوردستان». دابإاوةكانى ناوضة
داناعةسكةر،نووسةرورؤذنامةنووس،

ثؤزةتيظةكانى دةركةوتة لة يةكَيك ثَييواية،
كوردستان لةهةرَيمى سياسيى ذيانى
لةو بةهَيزة، ئؤثؤزسيؤنَيكى دةركةوتنى
راطةياند: «هةميشة رؤذنامةى بارةيةوة بة
يةكَيتيى نــاو  ملمالنَيكانى ثَيموابوو
جياواز راى بوونى كوردستانء نيشتمانيى
دةشكَينةوة، كوردستان خةَلكى قازانجى بة
بينيمان ــوو ــةوةب ئ ئةنجامةكةى كــة 
لة كورسى (٢٥) خاوةن ئؤثؤزسيؤنَيكى
كة دةبَيت، دايك لة كوردستان ثةرلةمانى
كورديدا دةسةآلتى مَيذووى لة بةجؤرَيكة
بةهَيز وا ئؤثؤزسيؤنَيكى  روويــنــةداوة 

دروستبَيت». زةمةنى كورت بةماوةيةكى
ليستى داهــاتــووى ئةركى لةبارةى
ثةرلةمانى لة ئؤثؤزسيؤن وةك طؤإان
عةسكةر دانــا كوردستاندا، داهاتووى
جياواز ئؤثؤزسيؤنة ئةم «دةبَيت دةَلَيت:
ديكةى خولةكانى ئؤثؤزسيؤنى لة بَيت

لة حكومةتدا اليةن  هةندَيك كة ثةرلةمان،
ئؤثؤزسيؤن بة خؤشيان بةشداربوونء
طؤإان دةبَيت بةثَيضةوانةوة ــى، دةزان
ئؤثؤزسيؤنبوون ضةمكةكانى وردى بة
خةَلك ناإةزايةتييةكانى لَيكبداتةوةو
بة فشارى زؤرترين ثةرلةمانء بطةيةنَيتة
دةبَيت بَيت، خزمةتكردنى خةَلك ئاراستةى
طؤإان ليستى ئةركى كة تَيبطةين لةوةش
هةَلبذاردن لةثَيش بةَلَينانةى ئةو نيية
بةَلكو بكات، جَيبةجَييان  داون  بةخةَلكى
ناإةزايانةية دةنطة ئةو كؤكراوةى طؤإان
ثةرلةمانى لة فشار  دروستكردنى  بؤ
وةك دةركةوتنى سةرةنجام كة داهاتوودا،
باطراوندى دةبَيتة بةهَيز ئؤثؤزسيؤنَيكى

بةهَيز». حكومةتَيكى
نــووســةرو ئةحمةد، سديق شَيخ 
نوآ قؤناغَيكى ثَييواية رؤذنامةنووس،
ئةويش كة دةركةوتووة، كوردستاندا لة
بة جياوازة، ئاراستةى دةنــطء بوونى 
ساأل (١٨) «لةدواى راطةياند: رؤذنامةى
نوآ قؤناغَيكى كوردستان، لة حوكمإانى
ئةويش كة ئاراوة، هاتووةتة كوردستان لة
ئاراستةى رةنــطء  دةنــطء دةركةوتنى
كورد كاتة ــةم ئ تا ضونكة ــاوازة، ــي ج
سيستمى سياسيىء سيستمى نةيتوانيوة
بإيارةكانى جيابكاتةوةو لةيةكتر دةوَلةت
سياسيى مةكتةبى بإيارى ثةرلةمان،
ئَيستاوة لة بةآلم دةكرَيت حيزبةكان بوون،
بكةين بةدي طؤإانكارييةكان بؤ ئاسؤيةك

نوَييةوة». دؤخة ئةو بةهؤى
ـــووى ـــات داه ـــارةى ئـــةركـــى ـــةب ل
دةَلَيت: سديق شَيخ ئؤثؤزسيؤنةوة
ناكارايي كاراييء لة بإيار زووة «هَيشتا
كة ثرسيارَيكيش بدةين، ئؤثؤزسيؤن
باطراوندةى كة ئةو بيكةين ئةوةية، ثَيويستة
باطراوندَيكى ثَيدةكات كارى ئؤثؤزسيؤن
عيلمانية، غةيرة ياخود  عيلمانية  مةعريفى
ثَيويستى طةلى كوردستان من بةبإواى كة
سةرجةم تاكو عيلمانيةكةية  باطراوندة  بة

بَيتةدى». داخوازييةكانى طةل

دابأاوةكان ناوضة كَيشةى ضارةسةرى بؤ فشاردروستكردنة ئؤثؤزسيؤن ئةركى
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لة ــةر ب هاوثةيمانَيتى ئةنجامدانى
هاوثةيمانَيتى بةر نةبردنة ثةنا هةَلبذاردنء
لة هةندَيك بــةالى ثإؤسةية ئةو دواى 
هَيزى لة ترسة عَيراقةوة  ثةرلةمانتارانى 
ديكةش هةندَيكى راى بة بــةرامــبــةرء
شَيوازى ئةو عَيراق ديموكراسيى واقيعى
ثسثؤإَيكى دةخوازَيتء هاوثةيمانَيتيية
هاوثةيمانَيتييةكان كة  ثَييواية، سياسيش
بة حيزبةكان لةطةمةى سياسيى كة جؤرَيكن
ثَيكيدةهَينن. بةرذةوةنديى خؤيان ئاإاستةى

عَيراقدا لة هاوثةيمانَيتى كلتوورى
عَيراق طشتيى هةَلبذاردنى يةكةم لة بةر
بةعسةوة رذَيمى رووخاندنى دواى لة
هةَلبذاردنى بؤ (٢٠٠٤)دا ساَلى لة كة
كاتةى ئةو ئةنجومةنى نيشتمانى ئةندامانى
نيشتمانى كؤمةَلةى بة كة ئةنجامدرا عَيراق
دةركةوتنى سةرةتاكانى ناودةبرا، عَيراق
هةَلبذاردن لة بةر هاوثةيمانَيتى كلتوورى
غيابى سوننةكاندا لة عَيراقدا سةريهةَلداء لة
هةر كرد، هةَلبذاردنةيان ئةو بايكؤتى كة
هاوثةيمانَيتييان دوو  شيعة  كوردء لة يةك
ئةنجومةنى بةتايبةت  شيعةكان ثَيكهَينا، 
بة دةعوة حيزبى عَيراقىء ئيسالميى باآلى
طةورةى مةرجةعى هاندانى ثيرؤزكردنء
عةلى سيستانى بةتايبةت شيعةكانى عَيراق،
بةناوى دروستكرد هاوثةيمانَيتييةكيان
توانييان عَيراقةوةء  يةكطرتووى ئيئتيالفى 
نيشتمانى كؤمةَلةى كورسييةكانى زؤرينةى
لة بوو كورسى  (١٤٠) كة بةدةستبهَينن،
بةهةمانشَيوة كورديش كورسى، (٢٧٥) كؤى
كة ثَيكهَينا، كوردستانيان هاوثةيمانى ليستى
شيوعى حيزبى يةكَيتىء ثارتىء لة يةك هةر
كوردستانءزةحمةتكَيشانءسؤسياليستء
بوونة كة بوو،  تَيدا ئيسالميى يةكطرتووى

نيشتمانىء كؤمةَلةى (٧٥)كورسيى خاوةن
ئةو كة بةهَيزيش هاوثةيمانَيتى سَييةم
شيعةو هَيزى  لةبةرامبةر عَيراق لة  كات
بزووتنةوةى تيايدا كة ثَيكهَينرا كــوردا
ئةياد سةرؤكايةتى  بة نيشتمانى ويفاقى 
شيعةى سوننىء اليةنَيكى ضةند  عةالوىء
لة ئةزموونة ئــةم بــةشــداربــوون، تَيدا 
هةندَيك بة هةَلبذاردن لة بةر هاوثةيمانَيتى
طشتيى هةَلبذاردنى لة بةر طؤإانكارييةوة
بووةوةء (٢٠٠٥)دووبـــارة  ساَلى عَيراقى 
بةشَيوةيةكى ئيئتيالفيان ليستى شيعةكان
لة هةريةك كة ثَيكهَينايةوة، بةرفراوانتر
دةعوةو حيزبى ئيسالميىء باآلى ئةنجومةن
سةبةرخؤء ليستى سةدرييةكانء فةزيلةو
ثَيكهاتبوونء هاوهةَلوَيستى(تظامن)
هاوثةيمانى ليستى هةمانشَيوة بة كورديش
نةبَيت كةم جياوزاييةكى بة بونيادنايةوة
يةكطرتووى جيابوونةوةى ئةويش كة
ئيسالمي كؤمةَلى بةشداريى ئيسالمىء
ئةم لةبةرامبةر هاوثةيمانَيتييةدا، لةو بوو
رابةرايةتى بة سوننةكان هَيزةشدا دوو
لة بايكؤتكردنيان رؤذووى ئيسالمى حيزبى
تةوافوقى بةرةى شكاندء سياسى ثإؤسةى
لة لة هةريةك كة ثَيكهاتبوو عَيراقييان ثَيكهَينا،
عَيراقء ئيسالمىء كؤنطرةى ئةهلى حيزبى

ئةنجومةنى ديالؤطى نيشتمانى.
هاوثةيمانَيتى ثَيكهَينانى كلتوورى
بةر ثةنابردنة لةبرى هةَلبذاردن لة بةر
طشتيى هةَلبذاردنى تةنيا دةرئةنجامةكان
سةركردايةتى بةَلكو نةطرتةوة، عَيراقى
ئةزموونةشيان ــةو ئ كــورد سياسيى
يةكَيتىء هةرَيمى كوردستانء بؤ طواستةوة
بة ثَيكهَينا هاوبةشيان ليستَيكى ثارتى
يةكطرتووى حيزبةو دوو ئةو بةشدارى
بةشَيك شيوعىء سؤسياليستء ئيسالمىء
ليستةوة بةو مةسيحييةكانء توركمانء لة
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى  لة بةشدارييان 
(٢٠٠٥)دا ساَلى لة كة  كرد كوردستاندا 
ئةو شكستى سةرةتاى  دواتر ئةنجامدرا، 
دةركةوت ثَيشوةختة هاوثةيمانَيتيية جؤرة
يةكطرتووى بة سةر ثةرلةمانتارى كاتَيك
لة ســةربــةخــؤ جــؤرَيــكــى بــة  ئيسالمى 
دةكردء مامةَلةيان ثارتى يةكَيتىء ليستةكةى
ليستةكانى بةسةر ئةزموونيش هةمان
لةنَيوان هاتء  تةوافوقدا بةرةى ئيئتيالفء 
كوتلةكانء جيابوونةوةى كةوتنة خؤياندا
ليستة لة هةَلوَيستيان هةندَيكجاريش
سةربةخؤيانة وةردةطرتء كؤكةرةوةكةيان
بيرياندةكردةوةو هةَلوَيستى جياوازيشيانلة
طةإانةوة بةبآ هةبوو هةستيارةكان دؤسية
ثَيكهَينانى مةركةزييةتةى كة بنةماى ئةو بؤ

بوو. ليستانة ئةو سةرجةم
ئةمساَلى تةمموزى (٢٥)ى هةَلبذاردنى لة
بةتةواوىهاوكَيشةى ثةرلةمانىكوردستاندا
ليستى بيرؤكةى طؤإاء هاوثةيمانَيتييةكان
كة تةنيا طشتطير كاَلتربووةوة، تا ئةندازةيةك
ئةوانى تياكرايةوةء ثارتى يةكَيتىء جَيطةى

ليستى جيايان ثَيكهَينا. ديكة

ثَيشوةخت هاوثةيمانَيتى
دوو لة زياد ديموكراسيى وآلتانى لة
ئةوروثاو وآلتانى لة هةندَيك  وةك حيزبيدا
لةدواى هاوثةيمانَيتييةكان زؤربةى لوبنان
هةَلبذاردنةوة دةرئةنجامةكانى دةركةوتنى

هاوثةيمانَيتى ثَيكهَينانى بؤ ئةنجامدةدرَين
ثَيكهَينانىكابينةى حكومةت يانبةثَيضةوانةوة
هَينانةكايةتى بؤ  ثَيكهَينانى هاوثةيمانَيتى بؤ
لة بةآلم ثةرلةمانى، ئؤثؤزسيؤنى كوتلةيةكى
بةر هاوثةيمانَيتييةكان زؤربةى نوَيدا عَيراقى
لةسةرةتاوة هةر هةَلذاردننء ئةنجامدانى لة
ثَيكدةهَينَيتء حكومةت كآ كة رووندةبَيتةوة
دةبَيتـة كَيش دةبَيتء هاوبةشى كَيش

ئؤثؤزسيؤن.
ليستى ئةندامى  بةياتى، محةمةد مةهدى
هاوثةيمانيى ثَييواية، يةطكرتوو ئيئتيالفى
دواىهةَلبذاردنلةووآلتانةدا بةديدةكرَيتكة
نموونةييدانء ديموكراسيبوونى بة قؤناغى لة
رَيطاى لة سةرةتاى لة عَيراقدا «ئَيمة وتيشى
ناوةإاست نةك بةديموكراسيبوونداين
ئةوةشدا لةطةأل ثَيشكةوتوو، ئاستَيكى يان
قؤناغى لةطةأل جياوازة ئَيستا قؤناغةى ئةم
نيشتمانىء كؤمةَلةى سةردةمى رابردووى

ئَيستاش». ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لة بةر
كة  روونكردةوة رؤذنامةى بؤ بةياتى  
شَيوازى رؤشنبوونى بة ثَيويستيان ئَيستا
هةَلبذاردنةء لة بةر هاوثةيمانَيتييةكانى
ضاوةإوانى سياسييةكان اليةنة زؤربــةى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى يــاســاى
شَيوازى سةر لة بإيار  تا دةكةن  نوَينةران
«ثَيمواية وتيشى بدةن، هاوثةيمانَيتييةكان
ئةمجارةزؤربةىهاوثةيمانَيتييةكاندةكةونة

هةَلبذاردن». دواى

بةرامبةر لة ترس يان هاوثةيمانى
ثاَلنةرة هةرة بةهَيزةكانى اليةنة يةكَيك لة
لة ثَيكهَينانىهاوثةيمانَيتىبةر عَيراقييةكانبؤ
بةرامبةرةكانيان، هَيزى لة ترسة هةَلبذاردن،
بةهَيزتر هاوثةيمانَيتي ئةطةر بةتايبةت
وةك نةتوانَيت حيزبَيك تاكة هةبَيتء

بوةستَيتةوة. روويدا بة ئؤثؤزسيؤنيش
ئةندامى  ساَلح، عةبدوَلآل ــإواى ب بة  
ئةنجومةنى لة كوردستان هاوثةيمانى ليستى
شيعةكان ئَيستاش هةتا عَيراق، نوَينةرانى
هةر بة دةيانةوَيت كة  هةية  بةربةستَيكيان
حكومةت تا طةورة ليستى ببنة بَيت شَيوةيةك
زؤرينةى كة «شيعةكان  وتيشى ثَيكبهَينن، 
دةبَيت ــة واي ماناى عَيراقن، ثَيكهاتةى 
هاوثةيمانيى بؤ ثةنا ديكةش اليةنةكانى
كاريطةريى ببةنء هــةَلــبــذاردن لة  بــةر 
هةرَيمايةتىء عَيراقى كؤمةآليةتى ثَيكهاتةى
ئةو شَيوازى لةسةر هةية بوونى ناوضةكةش
ئَيران زؤرى طوشارَيكى هاوثةيمانَيتييانةو
هاوثةيمانَيتييةى ئةو ثَيكهَينانى لةسةر هةية

شيعةكان».
 ئةوئةندامةىليستى هاوثةيمانىئاماذةى 
هاوثةيمانَيتييانة ئةو ثَيكهَينانى كة بةوةشدا،
اليةنة نَيوان لة  متمانةية نةبوونى  لةبةر
زانى بة طرنطى بةآلم عَيراقدا، سياسييةكانى
ناو بضنة تةنيا بة سياسييةكان اليةنة حيزبء
ضةندةء قورساييان بزانن تا هةَلبذاردنةوة

خةَلك ضؤنة لةسةريان. راى

حةتميةتى هاوثةيمانيى ثَيشوةخت
ثَييانوايةواقيعىسياسيىء   هةندَيكىديكة
كاريطةريى عَيراق ديموكراسيبووى بة تازة
هاوثةيمانَيتى ئةنجامدانى  حةتميةتى  لةسةر
سيمايةكى بووةتة كة هةَلبذاردن لة بةر هةية
ثإؤسةى ئَيستاى قؤناغةى ئةم جياكةرةوةى

عَيراق. سياسيى
لة (تضامن) كوتلةى سةرؤكى داود، قاسم
ئةو لةطةأل كة عَيراق نوَينةرانى  ئةنجومةنى
«لةسةرجةم راطةياند رؤذنامةى بة رايةداية،
بةر هاوثةيمانيى ديموكراسيدا وآلتانى
هةَلبذاردنيش دواى ــذاردنء ــب ــةَل ه لــة 
هةنطاوةش دوو لةم هيضكام بةديدةكرَيت،
تَيدا رةهايان ئيجابييةتى رةهاء سلبياتى
بةديدةكرَيت عَيراقيشدا لة ئــةوةى نييةء
بؤ هةَلبذاردن هاوثةيمانَيتى ثَييدةوترَيت
ئَيستاى واقيعى بؤ دةسةآلتء  بة طةيشتن
ميسداقيةتى هاوثةيمانَيتيية جؤرة ئةو عَيراق

هاوآلتييان». بؤ رؤشنترة تيايةء زياتر
هَيشتا كة ئاشكرايكرد، داود قاسم
لة سياسيى طوتارَيكى نةطةيشتووةتة عَيراق
لةقؤناغةكانى هاوثةيمانَيتييةكانء ثَيكهَينانى
تايفىء طردبوونةوةى لة جؤررَيك رابردوودا
بةديدةكرا، ليستةكان  دةورى لة  نةتةوةيى
عَيراقدا داهاتووى هةَلبذاردنى لة بةآلم
كة لةدايكدةبَيت نوآ هاوثةيمانيى ثإؤذةى
وتيشى سياسى، ثإؤذةى بنةمانى دةبَيتة
هاوثةيمانَيتييةكان لةمةودوا ثَيشبينيدةكةم
ئةنجامبدرَين، سياسيى  بةرنامةى  لةسةر
لة دةبَيـت طةورة وةرضةخانَيكى ئةوةش كة

عَيراقدا». ديموكراسيى مَيذووى

فرةإةنط حكومةتى هاوثةيمانيي
سآ سوننةكان شيعةو كوردء ئةطةرضى
نوَينةرانى ئةنجومةنى لة بةهَيزيان ليستى
سيماى تائَيستا بةآلم هةية، عَيراقدا ئَيستاى
ليستانة لةم هيضكام لة ئؤثؤزسيؤنبوون
دةسةآلتى هــةردوو لة ئةوةى نةدةبينراو 
(ئةنجومةنى ثيادةكرا جَيبةجَيكردندا
لة جؤرَيك كؤمار) سةرؤكايةتى وةزيرانء
كة زؤربةى بوو، نيشتمانى حكومةتى يةكَيتيى
كردء تَييدا بةشدارييان ثةرلةمان ليستةكانى
حكوميىء ثؤستى لة اليةنةكانيش زؤربةى

بةشَيوةيةك نةبوون، بَيبةش وةزارةكاتةكان
كة ئةوةى ناودةبرَيتء تايفى هاوثشكى بة
حكومةتدا هةيكةلى لة  بيرؤكةيةشى ئةم
يةكَيتىء ستراتيذيى رَيككةوتنى بةهَيزتركرد،
ئةنجومةنى دةعوةو حيزبى بوو لةطةأل ثارتى
هةرةس بؤ بةهَيز كؤَلةكةيةكى بووة كة باآلدا،
ساَلى لة ماليكى  نورى حكومةتى نةهَينانى 
عَيراقييةو ليستى كة  كاتةى ئةو (٢٠٠٧)دا،
بة كشانةوة، حكومةتةكةى لة سةدرييةكان
جؤرَيكى هةنطاوةش ئةم ثةرلةمانتارَيك راى

هاوثةيمانَيتى. لة ديكةية
ليستى ئةندامى  بةياتى، محةمةد مةهدى
ئَيستا كة دةكات ئةوة بؤ ئاماذة ئيئتيالف
ئيئتيالفء نَيوان لة ستراتيذيى هاوثةيمانيى
ثَيكهَيانى بؤ  هةية كوردستاندا هاوثةيمانيى 
ثإؤسةى سياسيى حكومةتء بةإَيوةبردنى
دوو لــةو هيضكام كة لةكاتَيكدا عــَيــراق،
هةَلبذاردندا لة  بةشدارييان ثَيكةوة  ليستة
اليةنةطرانء هاوبةشيش لة نَيوان نةكردووةو
لةيةكيش تةواو نةبووةو جةماوةريشاندا

جياوازبوون.

سياسيى طةمةيةكى وةك هاوثةيمانَيتى
فةرهةنطى لة هاوثةيمانَيتى ئةطةرضى
هةية دياريكراوى ضوارضَيوةيةكى سياسيدا
دةوَلةتانى ئةزموونى  بة ثشتبةستن  بة
ئايدؤلؤذىء بنةماو ئةو ديموكراسيء
نــَيــوان ــة ل بــةرنــامــة هــاوبــةشــانــةى كــة
ماوةيةكى بؤ هاوثةيمانةكانةوة حيزبة
ئةم شَيوازى بةآلم بةديدةكرَيت، دياريكراو
جؤرء بة دةبةسترَيتةوة هاوثةيمانَيتييانة
هةر كة سياسييانةى  طةمة ئةو شَيوازى 
سياسيى كايةيةكى لة  سياسيى  اليةنَيكى
ئةو دواى يان هةَلبذاردن لة بةر دياريكراودا

ئةنجاميدةدات. خؤى قازانجى بة ثإؤسةية
كؤمةَلةى سةرؤكى ئةحمةد، د.دلَير
ثَيكهَينانى كوردستان سياسييةكانى زانستة
بة سياسيدا عورفى لة هاوثةيمانَيتى
ئةطةر كة سياسى دادةنَيت، طةمةى ئوسوَلى
طةمةية ناتوانرَيت ئةو ديموكراسييش نةبَيت،
شَيوةية بةو حيزبةو «هةر وتيشى بكرَيت،
طةمةكةدةكاتكةلةبةرذةوةنديىخؤيدابَيتء
كة بؤ ئةوةية ئةو هاوثةيمانَيتييانةش بةستنى
زؤرترين بةدةستبهَينَيتء دةنط بتوانرَيت
ئةطةر بكاتء مسؤطةر ثةرلةمان كورسى
جةماوةرييةكةى بنكة بة بإواى حيزبَيكيش
دةنط بةتةنيا بتوانَيت  كة  هةبَيت خؤى
هاوبةشى خؤى نةكاتة بةدةستبهَينَيت، رةنطة
هةن ديكةش حيزبى هةندَيك ديكة، حيزبى
وايانلَيدةكات الوازييةش ئةو الوازنء زؤر
تا ببةستن، هاوثةيمانى ديكةدا حيزبى لةطةأل
هةَلبذاردنء لة بةر كة بةدةستبهَينن ثَيطةيةك
لةسةرى هةردووال هاوثةيمانَيتييةكة بةثَيى 

رَيكدةكةون».
هاوثةيمانَيتييةكان  ثَييواية، ئةحمةد  د.دلَير
اليةنانة ئةو كة دياريكراون، ئامانجَيكى بؤ
كؤمةَلَيك لةسةر رَيكدةكةون لةسةرى
بوونى ئايدؤلؤذيا، فيكرء ثرةنسيثء
هةَلبذاردنيش لة بةر هاوثةيمانَيتى دياردةى
ديموكراسيبوونى واقيعى  بة  دةبةستَيتةوة
بةو عَيراقى «واقيعى دةَلَيت عَيراقةوةء
ديموكراسييةتةكةى لةدةرةوة شَيوةيةية كة
كؤمةَلطةى ناو هةَلقوآلوى هاوردةكراوةو بؤ

نيية». عَيراقى

لةبةرامبةر ترس يان ثَيشوةخت هاوثةيمانيَتي

عَيراق هَيشتا
نــةطــةيــشــتــووةتــة
سياسيى طوتارَيكى
ـــة ثــَيــكــهــَيــنــانــى ل
ء ن كا نَيتيية يما ثة و ها
ــى ــان ــةك ــاغ ــؤن ــةق ل
لة جؤررَيك رابردوودا
تايفىء طردبوونةوةى
دةورى لة نةتةوةيى
بةديدةكرا، ليستةكان
هةَلبذاردنى لة بةآلم
عَيراقدا ــووى ــات داه
هاوثةيمانيى ثإؤذةى
كة لةدايكدةبَيت  نوآ 
دةبَيتة بنةمانى ثإؤذةى

سياسى

حيزبةو ــةر ه
ــة ــوةي ــَي ــــةو ش ب
كة دةكات طةمةكة
لــة بــةرذةوةنــديــى
خـــؤيـــدابـــَيـــتء
ــى ئــةو ــن ــت ــةس ب
ش نة نَيتييا يما ثة و ها
كة ـــة ـــةوةي ئ بـــؤ 
دةنــط بتوانرَيت
ء ستبهَينَيت ة د بة
كورسى ــن ــري زؤرت
مسؤطةر ثةرلةمان

بكات
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عةبدولَآل نامؤ

بؤ سةفةرَيكيدا لة مةككةين، جؤن سيناتؤر
ماليكي نوري بة ضاوي ئةوةي دواي عَيراق
سةفةرةكةي كةوت، ءةزيران سةرؤك
درَيذكردةوة بؤهةولَيرءلةطةألسةركردةكاني
ثسثؤإَيكي كؤبووةوة، كوردستاندا هةرَيمي
ثشت مةبةستةكاني ئةمريكا كؤنطرَيسي
سيناتؤرةكاني هاوةَلي سةردانةي مةككةينء
كوردء نَيوان ضاوةإوانكراوةكاني طرذيية بؤ
كةركوكء لةسةر دةطةإَينَيتةوة عةرةب

ناوضةجَيناكؤكةكانيديكة.
كؤنطرَيسي ثسثؤإي كاتزمان، كينز
خؤرهةآلتي عَيراقء كاروباري بؤ ئةمريكا
ئاذانسي ثَيشووي كارمةندي ناوةإاستء
ديدارَيكي لة ،(CIA) ناوةنديي هةواَلطري
«ئاشكراية ءتي: رؤذنامةدا تايبةتي
عةرةب كوردء نَيوان ناكؤكي لةكاتَيكدا
طةورةترين بة ناوضةجَيناكؤكةكان لةسةر
بؤ دادةنرَيت ناسةقامطيريي سةرضاوةي
بؤ سةردانةكة سةرةكي هؤكاري ءآلت،
لةسةر سازشثَيكردني سةركردايةتي كوردة
نةينةواء كةركوكء ءةكو  ناوضانة، ئةو

ديكة». شوَينةكاني
بؤ سةردانة «ئةو دةَلَيت:  كاتزمان
بؤ كوردء هةوَلدانة لة هةَلوَيستي تَيطةيشتنة
ناوةندي حكومةتي هةرَيمء ئاشتكردنةوةي
كشانةوةي دواي دةيةوَيت  ئةمريكا  بةغدا،
سةقامطير كةشَيكي  عَيراق لة هَيزةكاني 

بَيتةئاراوة».
كؤنطرَيسي تيمةكةي سةفةرةكةي
رؤبَيرت سةرداني  بةدواي دوا ئةمريكا، 
بؤ ئةمريكاية دةرةوةي ءةزيري طةيتسي،
مانطي (٢٩)ى لة كة كوردستان  هةرَيمي 

ئةنجاميدا. تةمموز
بة راثؤرتةكان بةثَيي طةيتس رؤبَيرت
لةبةردةستدا كاتيان ئةوان كة ءتبوو بارزاني
اليةنة لةنَيوان طرذي نايانةوَيت نييةء
لة لةكاتَيكدا دروستبَيت،  عَيراقييةكاندا 
لة تا ئاراميدان دروستبووني ضاوةإواني

بكشَينةوة. عَيراق
لة مؤرأل جيؤف  ثنتاطؤن وتةبَيذي 
بؤ ئاماذةكردن بة كؤنفرانسَيكدا ثرَيس
بارزانيدا لةطةأل طةيتس كؤبوونةوةكةي
لةو سوود  كة لَيكردوون «داوامان ءتي: 
هةندَيك عَيراقينء ئَيمة لة كة ءةربطرن كاتة
ناكؤكن لةسةري كة مةسةالنةي لةو

ضارةسةربكةن».
ثنتاطؤن، طةيتس ءتةبَيذةكةي بةثَيي ءتةي
ماليكي هَيناوةتةوة، بيري بارزانيء بة ئةوةي
زؤريان سامانَيكي زؤرء خوَينَيكي ئةوان كة
ضةند ساَلي لة كة دةستكةوتانةي بؤ ئةو رشت
سياسييةكانةوة جياوازيية بةهؤي رابردوودا

ناوضوون. لة

طةورة سَييةم كة مةككةين سةرداني
عَيراق سةرداني  ئةمريكيية بةرثرسي 
ئةوةي دواي رابردوودا مانطي لة دةكات
ئةمريكا سةرؤكي جَيطري بايدني جؤي
بة بايدن جؤي بةآلم كرد، عَيراقي سةرداني
رةتيكردةوة كةشوهةواوة خراثي بيانووي
بكةوَيت، بارزاني بة ضاوي هةولَيرء بؤ بَيت
زيادبووني نيشانةي سةردانانة ئةم هةموو
اليةنة بةرامبةر ئةمريكاية نيطةرانييةكاني
نَيوانيان طرذييةكاني ضونكة عَيراقييةكان،
ئةمريكا هَيزةكاني  كشانةوةي بؤ  طرفتي

دروستكردووة.
ءاشنتؤن طةإايةوة كة هةر بايدن بةآلم
بايدن كة بارزاني كرد، دةوترَيت بؤ تةلةفؤني

دةستووري تا بارزاني خستبَيتةسةر فشاري
كوردستانلةطةألهةَلبذاردنةكانيكوردستاندا

دةنطدانةوة. نةخرَيتة
دوايسةردانةي بايدن، ماليكي لةديدارَيكي

 The Wall Street Journal رؤذنامةي
كورد ثَيوستة «ءتم دةَلَيت: ئةمريكيدا ي
طرفت ضونكة بَينن، دةستوورةكةيان لة ءاز
زياتردةكات، جياوازييةكان دروستدةكاتء
ديالؤطةوة لةإَيطةي دةبَيت  مةسةالنة ئةم
«بةهةمانشَيوة ءتي: بايدن ضارةسةربكرَين».
ئامؤذطاري بؤية منيشةء بؤضووني ئةمة
ثَييان كارةبكةن، ئةو  كة  دةكةم كوردةكان

دةوَيت». هةمانشتي دؤستتان ماليكي دةَلَيم
ئةسؤشيةيتد ئاذانسي ئامارى بةثَيي
بة كاتَيك رابردوودا، رؤذي (١٥) لة ثريس،
لة شارةكان سةربازةكاني تةواوةتي ئةمريكا
كة كوذران عَيراقي (٥٢٠) دةرةوة، بردة

تةقينةوةوةبوو. بةهؤي (٣٧٨)يان
لة تةقينةوانة ئةم زؤري بةشَيكي
كة ئةنجامدراون، ناوضةجَيناكؤكةكاندا
بؤ (١٤٠)ي مادةي عَيراق دةستووري
كَيشةي داوادةكات تةرخانكردووةء
راثرسييةوة لةإَيطةي  ناوضانة  ئةم
ثاَلثشتي كورد لةكاتَيكدا  ضارةسةربكرَيت، 
عةرةبء دةكات، مادةية ئةو جَيبةجَيكردني
ئةم دذي طشتيي بةشَيوةيةكي توركمانةكان
جَيبةجَيكردنى ئةوانةن،ضونكة ترسيئةوةيان
بطةإَينةوة رةنطة  ناوضانة لةو زؤرَيك  هةية

كوردستان. هةرَيمي سةر
كةركوكييةكانلةهةَلبذاردنيثارَيزطاكاني
مانطيكانونيدووةميعَيراقبةهؤينةبووني
شارةكة اليةنةكاني لةنَيوان رَيكةوتنةوة
بةهؤي هةرةوةها دةنطدان، لة بَيبةشبوون
شارةوة، ئةم ضارةنووسي ديارنةبووني
ثةرلةمانء (٧/٢٥)ى هةَلبذاردنةكاني لة
ئةم خةَلكي كوردستان، هةرَيمي سةرؤكايةتي
ثرؤسة ديموكراسيية لةم جارَيكي ديكة شارة

بَيبةشكرانةوة.
ناوةندي حكومةتي نَيوان  طرفتةكاني
ضةند لة خؤي كوردستان هةرَيمي بةغداء
ئةوانيش كة دةبينَيتةوة،  مةسةلةيةكدا 

لة ثَيشمةرطةء هَيزي نةوتء مةسةلةي
شاري مةسةلةي هةمووشيانةوة سةرووي
بة كورد كة كةركوكة، نةوتي بة دةوَلةمةند

خؤي دادةنَيت. مَيذينةي لة لة خاكي بةشَيك
طةورةي فشارَيكي لةذَير ئؤباما باراك
داوة، ئةمريكاي طةلي بة  كة بةَلَينةكانيدا
هةوَلةكانيةتي ضإكردنةوةي خةريكي
ئؤباما عَيراق، شةإي  بة كؤتاييهَينان  بؤ
تيرؤر دذة شةإي سةرةكي بةرةي ثَييواية
نةك ئةفغانستانة ثاكستانء سنوورةكاني
«هةَلةيةكي بة عَيراقيش شةإي عَيراقء

دادةنَيت. بؤش» ئيدارةي
هةَلبذاردنةكانيدا كةمثةيني  لة ئؤباما
كة ئةمريكا سةربازاني تةواوي بةَلَينيدا
ثَيش سةربازدةدات هةزار (١٤٠) لة خؤي
دواي ءاتا بكشَينَيتةوة، (٢٠١٠) ئابي مانطي
هةزار (٣٥-٥٠) ءتي بةآلم ديكة، ساَلي يةك
عَيراقييةكان بة مةشق تا دةهَيَلَيتةوة سةرباز

بكةن.
ئؤباماداء لةطةأل هاوإاية تائَيستا ماليكي
بكشَينةوةء سةربازةكان دةيةوَيت
بكةوَيتةوة تةواوةتي بة بةرثرسيارَيتي
ئةلبةياتي، عةباس بةآلم خؤي،  دةستي
نوَينةرانى ئةنجومةنى ليذنةي بةرثرسي
ئةسؤشيةيتد بة ئاسايش،  باري  بؤ عَيراق
كشانةوةيةكي «نامانةوَيت دةَلَيت: ثرَيس
بةَلَينيان ئةمريكييةكان ئةنجامبدرَيت. بةثةلة
بة مةسئوالنةء كشانةوةيةكي كة ثَيداين
ئةنجامبدةنء عَيراق حكومةتي لةطةأل تةنسيق

بةَلَينةكانيانةوة». بة ثابةندبن دةبَيت
رؤذنامةي نيويؤرك مانطي رابردوودا، لة
ئةمريكي كؤلؤنَيَلَيكي ياداشتي تايمز
لة كاري ئةمريكا ثَييواية كة بآلوكردةوة،
بؤ بكشَيتةوة ثَيويستة نةماوةء عَيراقدا
كؤَلؤنَيأل جَيبهَيَلَيت. خؤياني عَيراقييةكان
ئةمريكيية راوَيذكارَيكي كة ريسي تيمؤسي
«دةبَيت ءتي: عَيراق، هَيزةكاني بؤ
بكشَينةوة، داهاتوو هاويني ثَيش سةربازةكان
ئَيستا كرديانء بيكةن دةبوو ئةوةي ضونكة
حاَلي ضارةي دةتوانن  خؤيان عَيراقييةكان 

بكةن». خؤيان

كوردة  سةركردايةتي سازشثَيكردني بؤ سةردانةكة سةرةكي  هؤكاري
ديكة شويَنةكاني نةينةواء كةركوكء ءةكو ناوضانة، ئةو لةسةر

عةبدولَآل هاوإآ

كةركوك لة كورد بةرثرسانى
ثاَيزطاية، ئةو كورسييةكانى دابةشكردني
ضوار عَيراق بةسةر لةئةنجومةنى نوَينةرانى
لةوة داوادةكةن رةتدةكةنةوةو بازنةدا
دوانةكةوَيتء ثارَيزطاكة هةَلبذاردنى زياتر
بة هةَلبذاردنةكة دةزانن بةثَيويستيشى
نةتةوةيةكطرتووةكانء سةرثةرشتيى

ئةنجامبدرَيت. نَيودةوَلةتى ضاودَيرانى
ئةنجومةنى ئةندامى كةمال، محةمةد
برايةتي ليستي لةسةر كةركوك ثارَيزطاى
دةستوور ناكؤكييةكدا  هةموو «لة  وتى:
هةَلبذاردن ياساى بةثَيى جطةلةوة حةكةمة،
سندوقى مةحةكة، سةنطي دةنطدان سندوقى
دابةشكردنى بؤ ثَيوةرة باشترين دةنطدان
اليةنة قةوارةء بةسةر كورسييةكان
دابةشكردن بة هةَلبذاردن  سياسييةكاندا، 
شارَيك نيية،  قبووأل قابيلى  ئةوة  نابَيت،
ثَيكهاتةكانيدا، بةسةر  دابةشبكةيت
كورسييةكانى دابةشكردنى بؤنموونة
عةرةبء لةاليةن كة (٤)بازنة  بؤ كةركوك
هةَلبذاردنَيك داواكرابوو،  توركمانةكانةوة 
بؤ بةوشَيوةية بَيت، ثَيويست ناكات خةَلكى
بؤية دةنطدان، سندوقةكانى بةردةم بهَينيتة
هيض لة ضونكة خوارد، شكستي مةبدةئة ئةو

نيية». ديموكراسيدا سيستمَيكى
ثارَيزطاى ضواردة لة (٢٠٠٩/١/٣١) لة
ثارَيزطاكان ئةنجومةنى هةَلبذاردني عَيراقدا
لةو كةركوك ثارَيزطاى  بةإَيوةضوو، 

بةثَيي هةرضةندة بَيبةشكرا، هةَلبذاردنانة
ثَيويستة ثارَيزطاكان هةَلبذاردني ياساي
كؤتايى لة عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى
هةَلبذادنى بة تايبةت ياسايةكى ئةمساَلدا
تائَيستاش بةآلم دةربكات،  كةركوك
نةكراوةء دياريى ثارَيزطاية لةو هةَلبذاردن
هةَلبذاردن ئةنجامدانى داواى كورديش

لةشارةكةدا. دةكات
بةرثرسى  جَيطرى كة كةمال محةمةد  
ديموكراتى ثارتى كةركوكى لقى
لة «كةركوك دةَلَيت: كوردستانيشة،
جياكرايةوةو عَيراق  ديكةى ثارَيزطاكانى 
ئَيمة عَيراق، هةَلبذاردنةكانى لة بَيبةشبوو
هةبَيتء ثَيطةمان هةَلبذاردن بة دةمانةوَيت
هةر ثاكداين، ئازادء هةَلبذاردنَيكى لةطةأل
ثيرزؤى هَينا دةنطى  اليةنَيك ضةند كةسء
كةركوك هةَلبذاردنى ضيتر نامانةوَيت بَيت،
زياتر لةوة هةَلبذاردن  ئةطةر دوابكةوَيتء 
خةَلكى يةكةم زةرةرمةندى دوابكةوَيت،

كةركوكة».
ناوةندى (٤٣) مانطة ئةم (٢٢)ى بإيارة
لة دةنطدةران تؤمارى نوَيكردنةوةى
هاوكات بكرَينةوةء كةركوكدا  ثارَيزطاى
هةَلبذاردن بةمةبةستى دواخستنى لةئَيستادا
توركمانةكان عةرةبء ثارَيزطايةدا لةو
كؤمسيؤن كارةكانى راطرتنى داواى
بةثَيويستى كورد لةبةرامبةريشدا دةكةنء
شارة لةو هةَلبذاردن لةوةزياتر دةزانَيت

دوانةكةوَيت.
ئةندامةكوردةكةيئةنجومةنيثارَيزطاي
هةَلبذاردن «بؤئةوةى  وتي:  كةركوك

ثَيويستة دوانةكةوَيت، ضيتر لةكةركوك
كَيشةكانى دةستوورةوة رَيطةى لة كورد
ئةنجامدانى داواى ضارةسةربكاتء
كورد دةبَيت بكات، كةركوك  هةَلبذاردنى
داوابكاتنةتةوةيةكطرتووةكانءضاودَيرانى
بكةن هةَلبذاردن سةرثةرشتيى نَيودةوَلةتى

لةكةركوك».
هةوَلى دةيان شكستى ئةنجامى لة
كَيشةى ضارةسةركردنى  بؤ ناوخؤيى 
سةرهةَلدانى مةترسى تادَيت كةركوك،
لةزيادبوونةء روو لةعَيراقدا ناوخؤ شةإى
بة بؤمبَيكى لة ضاودَيران كةركوك بةشَيك

تةوقيتكراو وةسفدةكةن.
راطةياند: ئةوةشى كةمال محةمةد
بؤمبَيكى كةركوك دةوترَيت  هةرضةند
دةتةقَيتةوة، بَيت كاتَيكدا هةر لة ضَينراوةو
ضَينراوة بؤمبة ئةو دةكةين ئومَيد
هةمووان بتةقَيتةوة ئةطةر نةتةقَيتةوة،
كةركوك مةسةلةى زةرةردةكةين،
ضةندين ضونكة ئاَلؤزة، مةسةلةيةكى
(٢٢) هةية، تَيدا دةستى ئيقليمى دةوَلةتى
مةسةلةى ثشت  لة عةرةبى  دةوَلةتى 
كةركوك نايانةوَيت كةركوكةوةنء
كوردستان، هةرَيمى  سةر بطةإَيتةوة 
ئةمريكا، نةتةوةيةكطرتووةكانء هةروةها
تائَيستا كة عَيراقييةكان اليةنة لة جطة

كَيشةكة. لةسةر رَيكنةكةوتوون
ساَلى (١٦)ى ذمارة ياساي بةثَيي
ئةنجومةني هةَلبذاردني ياساى (٢٠٠٥)ى
كةركوك ثارَيزطاي عَيراق، نوَينةراني
ئةنجومةني لة بةردةكةوَيت (١٣)كورسي

مانطى ضةند لةماوةى عَيراقدا، نوَينةراني
عةرةبةكانيش توركمانء رابردوودا
ياسايةكي دةركردني لةإَيي هةوَلياندا
دابةشبكرَين، كةركوك كورسييةكاني نوَيوة
عةرةبء كوردو لة هةريةكة بؤ (٤)كورسي

مةسيحييةكاني بؤ كورسي يةك توركمانء
ئةوةيان كوردةكان بةآلم شارة، ئةو
ديكة ثارَيزطايةكي هةر  وةك رةتكردةوةء
لة دةكةن هةَلبذاردن ئةنجامدانى داواى

كةركوكدا.

بكات هةَلبذاردنةكان سةرثةرشتيي UN داوادةكةن

دوابخرَيت كةركوك لة هةلَبذاردن ضيتر نايةوَيت كورد

مةككةين جؤن

كةمال محةمةد

خؤرهةآلتي ناوةإاست: عَيراقء كاروباري بؤ ئةمريكا كؤنطرَيسي ثسثؤإَيكى
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ئا: شاالَو فةتاح

ناوةرؤكى ثالنةكة
بؤ ضارةسةرى  ئامادةكاريى  راطةياندنى 
تةيب  رةجـــةب  لــةاليــةن  ــورد  ك كَيشةى 
توركيا،  وةزيرانى  ســةرؤك  ئــةردؤغــان، 
توركياو  لةناو  طةورةى  دةنطدانةوةيةكى 
تائَيستاش  دروستكرد.  توركيا  دةرةوةى 
لةبارةى ضييةتى ثالنةكةو  ثرسيار دةكرَيت 
لة  كوردةكان  رؤَلى  بآلوكردنةوةىء  كاتى 
بةتايبةتيتريش  جيهانء  ميدياى  ثالنةكةدا، 
توركيا بةوردى بةدواى ثالنةكةدا دةضَيتء 
ثالنةكة  ضييةتى  دةربارةى  خؤى  ثَيشبينى 
لــةبــةرئــةوةى  بةتايبةت  دةخـــاتـــةإوو، 
بؤ  ميديا  راى  ئــةردؤغــان  ــةى  وت بةثَيى 
دةبَيت  بةشَيك  كَيشةكة  ضارةسةركردنى 
خؤيةتى  جَيى  لَيرةدا  ثالنةكة.  ثَيكهاتةى  لة 
ثرسيار لةوة بكرَيت، كة كآ نووسةرى ثالنة 
ناوةرؤكى  ئةردؤغانةء  ئاغاى  بوَيرانةكةى 

ثالنةكة ضيية كة بةوجؤرة دةنطيداوةتةوة؟
لةبارةى ناوةرؤكى ثالنةكةى ئةردؤغان، 
هةندَيكيان  كة  نووسراوة  راثؤرت  ضةندين 
بةآلم  ثَيشنيازن،  هةندَيكيان  شيكاريينء 
راثؤرتانةدا  ئةو  زؤربةى  لةنَيوان  ئةوةى 
ثالنةكةى  كة  ــةوةى  ل بريتيية  هاوبةشة 
كورتخايةن-مامناوةند- ئامانجى  ئةردؤغان 

طؤإينى  كؤتايىء  ئامانجى  درَيذخايةنء 
راثؤرت  هةندَيك  دَيت.  بةدوادا  دةستوورى 
بريتيية  راثؤرتةكة  ناوةرؤكى  دةنووسن 
لة  كوردةكان  سةربةخؤيى  فراوانكردنى  لة 
بةكارهَينانى زمانء ئةزموونكردنى ثةروةردة 
بةزمانى خؤيان، ناساندنى زمانى كوردى بة 
توركيادا،  دةستوورى  لة  رةسميى  زمانَيكى 
لة  هاوآلتيبوون  ثَيناسةى  هةمواركردنى 
خاَلة  لة  دةبَيت  ديكة  يةكَيكى  توركياش 
ئةمة  ئةردؤغان،  ثالنةكةى  جةوهةرييةكانى 
جطة لة ثالنى درَيذخايةنى طةشةثَيدانى بارى 
«جياوازى  دةوترَيت  كة  توركيا  ئابوورى 
شارةكانى ديكةى توركياو شارة كوردييةكان 

ئةوةية شارة توركييةكان دةوَلةمةندترن». 

ئةندازيارى ثالنةكةى ئةردؤغان
تودةيس  ــامــةى  رؤذن راثؤرتَيكى  لة 
ئةردؤغان  ثالنةكةى  هــاتــووة؛  زةمــانــدا 
دةطةإَيتةوة،  لةمةوبةر  ساأل  هــةذدة  بؤ 
ئةوكاتةى  نووسيويةتى،  زةمان  تودةيس 
ئةستةنبوأل  شارةوانى  سةرؤكى  ئةردؤغان 
«مَيتنةر»  راوَيذكارةكةى  لة  داواى  بوو 

كردووة كة راثؤرتَيكى لةسةر كَيشةى كورد 
ثيشانى  راثؤرتةكة  دواتر  ئامادةبكات،  بؤ 
ئةوكاتةى  سةرؤكى  ئةربةكانى  نةجمةدين 
حيزبى رةفاش دراوة، دواترو لة ثةرلةماندا 
رَيطة  بةو  كورد  كَيشةى  كة  رايطةياندووة 
تةقليديية ضارةسةرناكرَيتء ثَيويستة توركيا 
بَينَيت.  ساَليية  حةفتا  كَيشة  بةو  كؤتايى 
ناوةرؤكى  باسى  سةر  دَيتة  رؤذنامةكة 
ئةردؤغانء  بة  ثَيشكةش  راثؤرتةى  ئةو 
سآ  راثؤرتةكة  دةَلَيت؛  كــراوة،  ئةربةكان 
باشوورى  كَيشةى  ـــد،  دةوروذان بابةتى 
كَيشةى  توركيا)،  (كوردستانى  خؤرهةآلت 
رةطى  راثؤرتةكة  تيرؤريزم،  كَيشةى  كورد، 
كَيشةى باشوورى رؤذهةآلت بؤ بَيهَيزيىء 
دةطةإَينَيتةوة.  ئابووريى  طةشةنةكردنى 
شوناسء  قةيرانى  بة  كورديش  كَيشةى 
ئةو  كوردبوونى  بة  نةكردن  ئيعتيراف 
هةمان  لة  دواتر  دةكات.  ثَيناسة  ناوضةية 
ئةو  ضارةسةركردنى  ثَيشنيازى  راثؤرتدا 
بة كَيشةى كوردو  داننان  بة  كَيشانة كراوة، 
مافة  بةخشينى  ئابوورىء  طةشةثَيدانى 
هاوآلتييانى  يةكسانكردنى  كلتوورييةكانء 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ  تورك.  كوردو 
بةخشينى  ثَيشنيازى  راثؤرتةكة  كورديش 
دةكات،  كلتوورييةكان  ديموكراسىء  مافة 
لةسةر  ثةكةكةى  ثَيطةيةى  ئةو  ئةوةى  بؤ 

دامةزراوة الوازببَيت. 
ئةو  ئامادةكردنى  لة  ساأل  هةذدة  دواى 
راثؤرتة مَيتنةر دةَلَيت، «هةذدة ساأل بةسةر 
من  شتانةى  ئةو  تَيثةإيوةء  راثؤرتةدا  ئةو 
نووسيمن تازة قبووَلدةكرَين». رةجةب تةيب 
«كاتَيكى  دةَلَيت،  لَيدوانَيكيدا  لة  ئةردؤغانيش 
زؤرمان بةفيإؤداوة، دةزانن طةر ئةم كَيشةية 

ض  ضارةسةربكراية  ثَيش  لةمةو  ساأل  ضةند 
ثَيشكةوتنَيك روويدةدا»

ــارى  ــذك راوَي كــة  مَيتنةر  مةهمةت 
رؤذنامةنووسء  ئــةردؤغــانء  ثَيشووى 
ئةوةداية  لةطةأل  توركية،  نووسةرَيكى 
بة  بنَيت  ثؤزةتيظانة  هةنطاوى  توركيا  كة 
كوردء  كَيشةى  ضارةسةركردنى  ئاراستةى 
بةثَيضةوانةى ئةو بةشَيكى زؤر لة بيريارانى 
ثةيوةندييةكى  دامةزراندنى  لةطةأل  توركيا 
كوردستانى  هةرَيمى  لةطةأل  دؤستانةداية 
نووسةرى  مَيتنةر  رةنطة  عَيراقيشدا. 
راثؤرتةكةى ئةردؤغان بَيت، بةآلم لةإاستيدا 
حكومةتى توركيا تةنيا ثشت بة راثؤرتةكةى 
خؤى نابةستَيتء راثؤرتةكةى هةموارى زؤر 
ئةردؤغان  كة  هَيندةى  بزانين   طةر  دةكات، 
وةردةطرين»ء  كةس  هةموو  «راى  دةَلَيت، 
كؤتايى  بؤ  ثالنةكةش  بآلوكردنةوةى  كاتى 

ئةمساأل دانراوة. 
ئةوةى ثالنةكة دةنووسَيت تةنيا ئةردؤغان 
خؤى نية، هَيندةى مةرجةعَيكة بؤ بإياردان 
تةنانةت  لةإاستيدا  قبووَلكردنى،  لةسةر 
نووسةرى  بةتةنيا  ئةردؤغانيش  حيزبةكةى 
خؤى  ئــةردؤغــان  ضونكة  نيية،  ثالنةكة 
ثَيكهاتةكانى  طشت  دةيةوَيت  كة  رايطةياند، 
لةم  ثَيشنيارةكانيان  نووسينء  بة  توركيا 
ثالنةدا بةشداربن، راستى ئةم وتةيةش دواى 
ئةوة دةركةوت كة ئةردؤغان لةطةأل ئةحمةد 
ئةمة  كؤبووةوة،  دةتةثة  سةرؤكى  توركى 
لةكاتَيكدا ثَيشتر بإياريدابوو لةطةَل ئةحمةد 
ثةكةكة  بةإةسميى  تا  كؤنةبَيتةوة  توركدا 

وةك طروثَيكى تيرؤريستى نةناسَينن
«كة  دةتةثة  سةرؤكى  توركى  ئةحمةد 
بةباَلى مةدةنى ثةكةكة» ناسراوة، بة يةكَيك لة 

ئةندازيارانى نووسينةوةى ثالنةكة دادةنرَيت، 
بوونى ئةحمةد تورك وةك اليةنَيكى كَيشةكة 
زؤرينةى  دةنطى  بةدةستهَينانى  ــةدواى  ل
توركيا  كوردييةكانى  ثارَيزطا  لة  زؤرَيــك 
ئةحمةد  رووداوةوة  ئةو  ــةدواى  ل ــت،  دَي
بةنوَينةرى  دةتةثة  ثارتةكةى  ــوركء  ت
لة ثةرلةمانى توركيا دادةنرَين، ديارة  كورد 
ثَيدةدةن  ئاماذةى  رؤذنامة  هةندَيك  وةك 
لةحاَلةتى بةشداريثَينةكردنى ئةحمةد تورك 
ثالنةكةى توركيا الوازدةبَيت، ضونكة خؤيان 
بابةتى كَيشةكةنء باشترين شت ئةوةية كة 
بن،  ضارةسةركردنةكةشى  بابةتى  خؤيان 
ديارة سةردانةكةى ئةردؤغانيش ئةو رايةى 
زياتر تؤخكردةوة كة ئةحمةد تورك يةكَيك 
ثالنةكةدا  نووسينةوةى  لة  لةوانةى  دةبَيت 

راى وةردةطيرَيت.
ــة لــة ئــةنــدازيــارة  ــك ــكــى دي ــةكــَي ي
عةبدوَلآل  ثالنةكة  زيندانيكراوةكانى 
ئؤجاالن  ناوى  توركيادا  لة  ديارة  ئؤجاالنة، 
لةئَيستادا  بةآلم  دةوترا،  «مناَلكوذ»  لةطةأل 
بةشداريثَيكردنى  بؤ  هةية  زؤر  دةنطؤيةكى 
هةرضةندة  لةطةَليدا،  دانيشتن  ئؤجاالنء 
ئؤجاالن رايطةياند، ئةويش ثالنى خؤى هةية 
ماوةدرَيذى  كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ 
رَيطا»وة،  «نةخشةى  بةناوى  تورك  كوردو 
ناوخؤى  ــرى  وةزي ئةتةالى  بةشير  بةآلم 
لة ئةنكةرة  توركيا رايطةياند، كَيشةى كورد 
ضارةسةردةكرَيت نةك لة ئيمرالى، كاركردن 
بةنةخشةى رَيطا لةئَيستادا بةشياو دانانرَيت، 
راى  ئةوان  دةَلَيت  ئةردؤغان  وةك  بةآلم 
ئامانجى  ئةطةر  وةردةطــرن  كةسَيك  طشت 
نووسةرى  بَيت،  كَيشةكة  ضارةسةكردنى 
تورانيش  ئةحمةد  ــورك  ت بةناوبانطى 
راستةوخؤ دةَلَيت؛ بؤضى ثرس بة ئةردؤغان 
ئاشتيانة  ثَيشنيازةكانى  لةكاتَيكدا  نةكرَيت، 
ئةو  بؤضى  توندوتيذى،  لة  دووربــن  بنء 
وتارةكةيدا  بةشى  لةدواين  فةرامؤشبكرَيت، 
تةنانةت  دةَلَيت،  توران  زةمان  تودةيس  بؤ 
ئةطةر ضةندينجار لةطةأل بةرثرسانى توركيا 
كؤببنةوة، خةَلكى كورد ئؤجاالنيان دةوَيتء 
دةَلَين، ئةوةى ئَيوة دةبَيت كؤببنةوة لةطةَلى 

ئؤجاالنة. 
ثالنةكةى  ئةندازيارانى  لة  ديكة  يةكَيكى 
ناوخؤى  وةزيرى  ئةتةالى  بةشير  توركيا 
توركياية، بةشير بة ضاالكيية بةردةوامةكانى 
لة ناوخؤدا بووةتة جَيى سةرنجى ميديا، هةر 
تودةيس  راثؤرتَيكى  لة  دووشةممةء  دوَينآ 
زةماندا ئاماذة بةوة دةدات، كة ئةوة بةشير 
ئةتةالية كة دةيةوَيت ثالنَيك بؤ كؤتاييهَينان 

بة كَيشةى كوردو تةنانةت دابينكردنى مافى 
ناو  ديكةى  بضووكةكانى  نةتةوة  مةسيحىء 

توركيا ببةخشَيت. 
ئةطةر  توركيا  رؤشنبيرانى  ميدياء 
ئةندازيارى نووسينةوةى ثالنةكة نةبن، ئةوة 
كة  ئةوةن  دروستكردنى  وةستاى  بَيطومان 
توركيا  ميدياى  بكات.  بيناى  بةنيازة  توركيا 
لة هةوَلةكانى ثَيشووتر، زؤر بةئاشكرا  جيا 
دةكاتء  ئةردؤغان  ثالنةكةى  ثشتطيريى 
بةبآلوكردنةوةى  رؤذانةش  بةدواداضوونى 
هةية.  ثالنةكة  بؤ  ضاوثَيكةوتن  راثــؤرتء 
هةر  كاريطةريى  هَيزى  دوو  سوثا  ميدياو 
بطوزةرَيتء  توركيادا  لة  كة  ثرؤسةيةكن 
شكستى  هــؤى  بوونةتة  ضةندينجاريش 
بةدَليان  يةكةكان كة  لةدواى  يةك  حكومةتة 
هةم  ميدياء  هةم  ئةمجارة  بةآلم  نةبووبَيت، 
بؤ  خؤيان  ثشتطيريى  توركياش  سوثاى 

هةوَلى ضارةسةركردنى ثالنةكة دةربإيوة. 
لة  داواى  ئـــةردؤغـــان  ــدة  هــةرضــةن
طةر  كة  كــردووة  توركيا  ئؤثؤزسيؤنى 
ناكةن،  ثالنةكةش  نووسينةوةى  بةشدارى 
راى  ضونكة  بكةن،  ثالنةكة  ثشتطيرى  ئةوا 
طرنطةو  ثالنةكة  سةركةوتنى  بؤ  ــةوان  ئ
تةنيا ئةوانيش لةإَيى ثالنةكةدا ماون، بةآلم 
كؤمارى  ثارتى  سةرؤكى  بايكاَلى  دةنيز 
باخضةلى  ـــةت  دةوَل (جــةهــةثــة)و  خةَلك 
نةتةوةثةرست  طةلى  ثارتى  ســةرؤكــى 
نةداوةو  ثيشان  رةزامةندييان  (مةهةثة)، 
دذايةتى  بةتوندى  زؤر  باخضةلى  تةنانةت 
كَيشةى  ضارةسةرى  بؤ  ثالنَيك  جؤرة  هةر 
لةوبارةيةوة  هةنطاوَيك  هةر  دةكاتء  كورد 
ئةردؤغان  لةقةَلةمدةدات.  «خيانةت»  بة 
هةَلوَيستةى  لةو  رةخنةى  بةتوندى  زؤر 
لةبةردةم  وتةيةكيدا  لة  طرتء  ئؤثؤزسيؤن 
حيزبةكةى  ليستى  بة  سةر  ثةرلةمانتارانى 
ئَيمة  رايطةياند،  (ئةكةثة)  طةشة  دادو  خؤى، 
ضارةسةركردنى  لةسةر  بةردةوامدةبين 
باجى  باببَيت،  دةبَيت  ضيش  كَيشةيةو  ئةو 
دواتر  دةدةيــن.  كَيشةكة  ضارةسةركردنى 
ئةوانة  دةَلَيت،  دةإواتء  زياتر  ئةردؤغان 
بةرذةوةندى  دةكةنء  ئيستيغالل  كَيشةكة 
طوَييان  ئَيمة  دةثارَيزن،  خؤيان  شةخسى 
بةردةوامدةبَيتء  ئــةردؤغــان  ثَينادةين. 
دةوَلةت  ئاراستةى  راستةوخؤ  رةخنةكانى 
باخضةلى  بةإَيز  دةَلَيت،  دةكاتء  باخضةلى 
تؤقيوةو ثةشَيواوة، ئةو بةبآ ثةيإةوكردنى 
من  تاوانباردةكات،  ئَيمة  ئةتةكَيتَيك  هيض 
جَيدةهَيَلم  نةتةوةكةمان  بؤ  هةَلوَيستة  ئةم 

(بؤخؤى بإياربدات). 

كآ ئةندازيارى داأَيذةرى ثالنةكةى ئةردؤغانة؟

هيَمن لهؤنى

شَيوةيةكى  بة  ئةمجارة  ــان،  ــةردؤغ ئ
ثإؤذةيةكى  بة  دةستيكردووة  مانءنةمانانة 
كَيشةى  ضــارةســةركــردنــى  بــؤ  ـــراوان  ف
ميانةى  لة  توركيا.  لة  كــورد  ثإوكَينةرى 
ثإؤذةى (دةستثثَيشخةرى كوردى) رةجةب 
وةزيــرانــى  ســـةرؤك  ــان،  ــةردؤغ ئ تةيب 
نةمانى  بؤ  خؤى  هةوَلةكانى  طشت  توركيا 
هَيشتا  هةرضةندة  دةخاتةكار،  توندوتيذيى 
ئةو دةستثَيشخةريية بةشَيوةيةكى رةسميى 
لَيثرسراوانى  بةثَيى  بةآلم  ئاشكرانةكراوة، 
حكومى بةرنامةكة بريتيية لة البردنى هةموو 
سنوورة سوورةكانى بةردةم زمانى كوردىء 
كوردء  كلتوورييةكانى  مافة  فراوانكردنى 
شوَينة  بؤ  كوردييةكان  ناوة  طةإانةوةى 
كؤماريدا  لةسةردةمى  كة  كوردنشينةكان 
وةزيرى  ئةردؤغان  توركيكران.  بة  البرانء 

طفتوطؤكردن  بة  ــاردووة  ــث راس ناوخؤى 
خؤشى  توركياء  جياوازةكانى  اليةنة  لةطةأل 
لةطةأل  بوَيرانة  زؤر،  ضاواإوانييةكى  لةدواى 
ئةحمةد توركى سةرؤكى دةتةثة كؤبووةوة. 

ئؤثؤزسيؤنيش بةتايبةتى جةهةثةو مةهةثةو 
بةناوى  ديكة  بضوكى  حيزبى  هةندَيك 
ثإؤذةية  ئةم  بؤ  خؤيان  دذايةتى  جياجياوة 
ئةمة  باوةإيانواية،  هةندَيكيان  دةربإيوةء 
لةناوبردنى  بؤ  (مةترسيدارة  هةنطاوَيكى 
ديكةشيان  هةندَيكى  توركيا)،  يةكَيتى 
ئةمريكا  بةداردةستى  ئةردؤغان  ئةكةثةى 
لةقةَلةمدةدةنء ثَييانواية، ئةوةى ئةو دةيكات 
لةطةأل  كوردةكانيش  ئةمريكاية.  ثــإؤذةى 
رَيطا)كةى  (نةخشة  ضاوةإَيى  دَلخؤشيياندا 
زيندانيكراوى  سةرؤكى  ئؤجاالنى  عةبدوَلآل 
لة  هةفتةية  ئةم  بإيارة  كة  دةكةن،  ثةكةكة 
ئيمإاَلييةوة بآلويبكاتةوة. جدييةتى ئةمجارةى 
ثارتةكةيان  طوألء  عةبدوَلآل  ئةردؤغانء  
بةَالم  ــةوة،  ــدووةت رةوان طومانى  هةندَيك 
ئةوةى طرنطة بؤ مةسةلةى كورد بريتيية لة 
ئةو  سةربازييةى  دةستوورة  ئةو  طؤإينى 
(٢٠)مليؤن  لة  زياتر  بة  نانَيت  دان  كة  وآلتة 
خةَلكى وَالتةكةيدا. ضارةسةرةكةى ئةردؤغان 

ئةوكاتة دةبَيتة جَيطاى ئومَيدى طشت كوردان 
كة لة رووى دةستوورييةوة هةنطاوى بَيوَينة 
ئةمإؤ  ئةوةى  ثَيوةرةكانيش  بةهةموو  بنَيت، 
لة توركيا دةطوزةرَيت دةرفةتَيكى زَيإينة بؤ 
ضارةسةركردنى كَيشةى كورد لةو وآلتةداء 
ئةو،  نةمانة.  مانء  شةإى  ئةردؤغانيش  بؤ 
دةستوورو  سوثاء  ـــةإووى  رووب ئةمإؤ 
ئؤثؤزسيؤنء  ــةى  ــن زؤري كــةمــالــيــزمء 
تــوركء  ناسيؤناليستى  سايكؤلؤذياى 
ئةوا  بيباتةوة  ئةطةر  بووةتةوة،  ئةرطةنةكؤن 
ضاوةإَيى  ثرشنطدار  سياسيى  داهاتوويةكى 
كة  ضــارةســةردةكــات  كَيشةكة  دةكـــاتء 
لة  بَيجطة  لةوَالتةكةى،  زيانيداوة  (٥٠)مليار 
زيانى طيانيى كة زياترة لة (٣٠)هةزار كةس. 
بة مانايةكى ديكة مانةوةى ئةو لة دةسةآلت 
دةبَيت.  ثإؤذةيةدا  ئةم  رةحمةتى  لةبةردةم 
قؤناغةدا  لةم  كورديش  زَيإينةو  دةرفةتةكة 
دةبَيت واقيعبينانة مامةَلة بكاتء بةرذةوةنديى 
تايبةتى حيزبىء ئايدؤلؤذى بخاتةالوة، ضونكة 

كَيشةكةى  لة  اليةنَيك  كةسء  هيض  كورد  بؤ 
طةورةتر نيية.

ثاَلثشتييةكى  ئةرؤدغان  هةنطاوةى  ئةم   
بؤية  لةثشتة،  ئةمريكاى  ئةوروثاء  تةواوى 
داهاتووى  بَيت،  هاوكارى  تابتوانَيت  كورد 
ضارةسةركردنى  ضونكة  روونتردةبَيت، 
كَيشةى كورد ضةندة بؤ توركيا ستراتيذيية، 
يةكَيتى  بؤ  توركيا  ضوونى  ــدةش  ــةوةن ئ
هةرَيمى  دةبَيت  طرنطة.  كورد  بؤ  ئةوروثا، 
بَيتء  توركيا  لة  ضاوى  عَيراق  كوردستانى 
وآلتةدا  ئةو  سياسييةكانى  ثَيشهاتة  لةطةأل 
مامةَلةيةكى لؤذيكييانة بكات، ضونكة بينيمان 
لةو ماوةيةدا كة حكومةتى هةرَيم (حةكيمانة) 
توركيادا  حكومةتى  لةطةأل  دةكات  مامةَلة 
ضةندة طؤإانكارييةكان ئيجابين بؤهةردووال. 
كوردستاندا  لةهةرَيمى  ئَيستا  خؤشبةختانة 
طرنطى  سياسييةكانمان  تايبةتى  بة  هةندَيك 
ئةو  هةندَيكيش  دةركةوتووةء  بؤ  توركيان 

كاتة تَيدةطةن كة ئةمريكا بةجَيماندةهَيَلَيت.

ئةردؤغـان، شـةأى مـانء نةمـان

مةهمةت مَيتنةر
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سازدانى: هيَمن لهؤنى

ــةرى حــوريــيــةتء  ــووس ــةرن س
توركى  ريــظــيــوى،  ئيكؤنؤميك 
طةشةثَيدان  دادو  ثارتى  ئةمجارة 
كورد  كَيشةى  ضارةسةركردنى  لة 
كة  باوةإيواية  دةبينَيتء  جديى  بة 
ثارتة،  ئةو  بؤ  ءةرضةرخانة  خاَلى 
رؤنامةنووسى  جــودســؤن  دَيظد 
ئَيستا  كة  ئةمريكى  بةناوبانطى 
ــة  ــام ــةرى ئــةو رؤذن ــووس ــةرن س
ضاوثَيكةوتنَيكى  لة  توركييةية 
لة  باس  رؤذنامة  لةطةأل  تايبةت 
حكومةتى  دةستثَيشخةرييةكةى 
ضارةسةركردنى  بؤ  دةكات  توركيا 
«زؤرينةى  دةَلَيت:  كوردء  كَيشةى 
ــا خــوازيــارى  ــي ــورك ــكــى ت خــةَل
ءآلتةكةيان».  لة  نوَين  قؤناغَيكى 
ئةمريكى  ــةز  رةط بة  جودسؤنى 
مةسةلةية  لةم  سوثاش  بَيدةنطى 
رؤَلى  ءةسفدةكاتء  دَلخؤشكةر  بة 
طرنط  بة  كوردستانيش  هةرَيمى 

لةقةَلةمدةدات.

رؤذنامة: با لة دةستثَيشخةرييةكةى 
دةستثَيبكةين  توركياوة  حكومةتى 
هَيشتا  كة  كورد  مةسةلةى  لةبارةى 
ئاشكرانةكراون،  ءردةكارييةكانى 
ئايا تؤ ئةم هةنطاوة ضؤن دةبينيت؟ 
ثاشان ثَيتواية ئةمجارة حكومةتةكةى 

ئةردؤغان جديية؟ 
* بَيطومان حكومةت ئةمجارة جديية، 
ءةزيــران  ســةرؤك  ثَيشتر  ئاشكراية 
هةنطاوى  لة  بوو  دوودأل  توركيا  لة 
دابةشبوونى  بــةهــؤى  لــةمــجــؤرة، 
لةو  جةمسةرة ركابةرةكانى دةسةآلت 
ءآلتةدا. ئةطةر بة تَيإوانينَيكى تةسكيش 
ئةنجامةخراثةكانى  ئةوا  لَييبإوانين 
لة  ــدان  ــَي ــةث ــةش ط دادو  ثــارتــى 
هةَلبذاردنةكانى شارةوانى لة دياربةكر 
هاندانى  بؤ  هةية  خؤى  كاريطةريى 
دةستثَيشخةريية.  ئةم  بؤ  حكومةت 
بةإاى من ئةم هةنطاوة دةبَيتة جَيطةى 
ماوةيةكى  كة  ئةوروثييةكان  دَلخؤشى 
هةستيارييةوة  بة  درَيـــذة  دوورو 
هةروةها  دةإوانــن،  مةسةلةية  لةم 
يارمةتيدةرة  كَيشةية  ئةم  ضارةسةرى 
بؤ ئةمريكا، كة ئَيستا بةنيازة لة عَيراق 
دةتوانين  كاتة  ئةو  ئَيمة  بكشَيتةوة، 
خؤمان  رةشبينى  جدييةتء  لة  باس 
حكومةت  دةستثَيشخةرييةى  لــةم 
ئةم  دةركةوَيت  بؤمان  كة  دةربإين 
هةنطاوة فَيَلَيكى سياسيية بؤ ماوةيةكى 
ناتوانَيت  توركيا  بةإاستى  كةمخايةن. 
ءزةييةكان  طرَيبةستة  لة  ثَيشكةوَيت 
ــةرة  ــن ــَي ــةره ــةأل عــَيــراقء ءةب ــةط ل
مةسةلةى  لة  هةروةها  بيانييةكانء 
ئةوروثادا  يةكَيتى  لة  ئةندام  بة  بوون 
بةرضاو  بةرةوثَيشضوونى  نةتوانَيت  تا 
كَيشةيةدا  ئةم  ضارةسةركردنى  لة 
من  ئةمجارة  بةكورتى  ئةنجامبدات. 
دةبينم  جديى  بة  ئةرؤدغان  ثارتةكةى 

لةضارةسةركردنى ئةم  كَيشةيةدا.
كــاردانــةوةى  باسى  رؤذنــامــة: 

يةكَيتى ئةوروثاتكرد، ئايا ئةمجارة 
هةوَلة  ئةم  ثشتيوانى  بةكردارديش 

دةكةن؟
زؤر  ئــــةوان  كـــاردانـــةوةى   *
لة  دةمَيكة  ضونكة  دةبَيت،  ثؤزةتيظانة 

ضاوةإوانى ئةم هةنطاوةن.
ئَيستا  دةرةوة،  لة  ئةوة  رؤذنامة: 
جارَيك  هةموو  هةروةك  ناوخؤ  لة 
لةوانة  ئؤثؤزسيؤن  ثارتةكانى 
ئةم  دذايةتى  جةهةثة  مةهةثةو 
طةشةثَيدان  دادو  ثارتى  هةنطاوةى 
دذى  ءةستانةوة  تؤ  بةإاى  دةكةن، 
سةركةوتوو  ئَيستا  لة  حكومةت 

دةبَيت؟

ــة  ــةث ــةه م ـــــةوةى  ـــــاردان ك  *
كاردانةوةى  بةآلم  ضاوةإوانكراوبوو، 
جةهةثة جَيطةى بَيئومَيديية. بةإاى من 
بؤضوونى  لةكاتَيكدا  نيشانةيةكة،  ئةمة 
الوازبـــوون  ــةرةو  ب ناسيؤناليزمى 
لَيكؤَلينةوةكانى  دواى  دةإوات 
هَيشتا  كــة  ئــةرطــةنــةكــؤن  كةيسى 
لة  جياواز  كةمَيك  سياسيى  عةقَليةتى 
(١٩٧٠)كــان  ساآلنى  هةَلوَيستةكانى 
لة  نابَيت  تؤ  بةآلم  هةية،  توركيادا  لة 
ثرسيارةكةدا رؤَلى دةسةثة، ثارتةكةى 
ئَيستا  ضونكة  ثشتطوَيبخةيت،  ئةجةظيد 
سؤسياليستى  ثارتَيكى  ءةك  ئةوان 
جةهةثةنء  ــى  ــةرةك س ــةرى  ــاب رك
لة  نين.   كــةم  ثَيطةيةكى  خــاوةنــى 

ئــؤردو  شةهرء  ئَيسكى  شيشلىء 
هةستيارء  شوَينى  شوَينانة  ئةم  كة 
ئَيستا  دةسةثة  توركيان.  دةوَلةمةندى 
هةنطاوةى  ئةم  بؤ  خؤى  ثشتيووانى 

حكومةتى توركيا دةربإيوة.
رؤذنامة: ئةوةى جَيطةى سةرنجة 
سةربازيية  دامةزراوةيى  بَيدةنطى 
بةثَيضةوانةى  كَيشةيةدا  ــةم  ل
جارانةوة كة بؤ هةموو مةسةلةيةك 
بَيدةنطى  ئايا  هةبوو،  خؤى  قسةى 

رازيبوونة؟
لةو  نيية  تايبةتم  شتَيكى   *
بَيدةنطى سوثا  لة  من  بةآلم  بارةيةوة، 
ءةك  ئةوانيش  كة  تَيطةيشتووم  ءا 
ماندوون  توركيا  لة  ديكة  بةشةكانى 
دةيانةوَيت  كَيشةيةوةو  ئةم  بةدةست 
ضارةسةري بكةن، فةرماندةى طشتيى 
لةسةر  دَلخؤشكةرى  لَيدوانى  سوثاش 
ثَيدةضَيت  هةبووة،  مةسةلةية  ئةو 
طشتيى  لَيبووردنى  دذايةتى  سوثا 
فراوان بكات، بةآلم لة بابةتةكانى ديكة 
جَيطةى  عاقآلنةيةء  رؤَلةكةى  تائَيستا 

دَلخؤشيية.
ضاودَيرانى  ــةإاى  ب رؤذنــامــة: 
كورد  كَيشةى  ضارةسةرى  سياسيى 
تؤ  بةإاى  مةحاَلة،  ثةكةكة  بةبآ 
ئةم  طةيشتووةتة  توركيا  حكومةتى 
ئةوةى  ثاش  تَيطةيشتن،  لة  قؤناغة 
بينيمان بؤ يةكةمينجار ئةردؤغانء 
لة  نزيك  دةتةثةى  سةرؤكةكانى 

ثةكةكة كؤبوونةوة؟ 
لةو  يةكَيكة  ئةمة  من  ــةإاى  ب  -
رووبةإووى  كة  طةورانةى  تةحةديية 
ءةزيرى ناوخؤيى توركيا دةبَيتةوة كة 

دةستثَيشخةريةكةية. بةرثرسى 
ــكــيــش  ــــة: هــةنــدَي ــــام رؤذن
باوةإيانواية كة ئةرؤدغان ناتوانَيت 
ئةمجارةش سةركةوتووبَيت، ضونكة 
رووى  لة  توركيا  خةَلكى  زؤرينةى 
ئةم  بؤ  ئامادةنين  سايكؤلؤذييةوة 

هةنطاوةى حكومةتةكةيان؟
باوةإيان  هةندَيك  راستة  بةَلَى،   *
كة  وايــة  بؤضوونم  من  بــةآلم  ــة،  واي
خوازيارى  توركيا  خةَلكى  زؤرينةى 
طةرةنتيكردنى  بؤ  نوَين،  قؤناغَيكى 
زياترى مافة كلتوورييةكان. بؤ نموونة 
لةكاتى كردنةوةى تةلةفزيؤنى كوردى 
سةر  بضَيتة  نــةدى  كةسمان  شةش 
ئةو  لةدذى  كاردانةوةى  شةقامةكانء 
هةنطاوة بنوَينَيت. ئةوةى كة ئَيستا راى 
ئامادةنيية  كاتةدا  لةم  توركيا  طشتيى 
بؤ  هةنطاونان  لة  بريتية  بكات  قبوَلى 
لة ئؤجةالن،  لَيخؤشبوون  ئازادكردنء 
ئةو  لةسةر  راثؤرتمان  ضةندين  ئَيمة 
هةَلسةنطاندنانةى كة لةاليةن ثسثؤإى 
ظاميك  سايكؤلؤذى  نَيودةوَلةتى 
ظؤَلكانةوة كرا، بآلوكردةوة كة دةبوواية 
كلتوورى  لةبارةى  توركيا  حكومةتى 
كة  بةرةنطاربوونةوةكان  ئيتنيكىء 

شايةنى خوَيندنةوةن.
كة  ديكة  خاَلَيكى  ــامــة:  رؤذن
جَيطةى سةرنجى ضاودَيرانة بريتية 
(بةتايبةتى  ميديا  هةماهةنطى  لة 
رؤذنامةكةت  كة  ئةردؤغان  طروثى 
بةشَيكة لةو طروثةء ناكؤكى هةبووة 

لةطةأل ئةردؤغان) لةطةأل حكومةتى 
دةطمةن  ئةمة  ثَيشتر  كة  ئةكةثة 

بوو، تؤ ئةمة ضؤن دةبينيت؟
بةناوى  ناتوانم  من  لةإاستيدا   *
ضونكة  قسةبكةم،  ئةردؤغان  طروثى 
جياوازء  دةنطى  لةضةندين  طروثة  ئةم 
طروثى جياواز ثَيكدَيت. من تةنيا دةتوانم 
قسةبكةم  رؤذنامةكةمةوة  بةناوى 
بوومةتة  (٢٠٠٦)ةوة  ساَلى  لة  كة 
لةطةأل  هةميشة  ئَيمة  سةرنووسةرى، 
كلتوورييةكانينء  مافة  فراوانكردنى 
ضارةسةركردنى  لةطةأل  هــةروةهــا 
لة  تةنيا  ئَيمة  بووين.  كورد»  «كَيشةى 
سويد  لة  خةآلتكرايةن  رابردوو  ساَلى 
لةاليةن ئانا ليند بةهؤى راثؤرتةكانمان 
بةتايبةتى  كلتوورييةكان،  مافة  لةسةر 
دةثرسم  من  ئةرمينيا»  «كَيشةى 
تائَيستا ضةند كةس يان ميدياى توركى 

ئةم خةآلتةيان ءةرطرتووة؟
بةشَيوةيةكى طشتيى ميديا رؤَلَيكى 
مةسةلةيةداء  لةم  بينيوةو  ثَيشةنطى 
تَيكبشكَينَيت  تابؤ كؤنةكان  توانيويةتى 
هةروةها  كراوة.  دايالؤطى  لةإَيطةى 
ــةرى كـــورد لة  ــؤرت ــث ضــةنــديــن رَي
ميدياكان كاردةكةن. رؤَلى ميدياش لة 
بةتايبةتى  كؤمةآليةتيدا،  ثَيشكةوتنى 
كة  خؤيةتى  جَيطةى  توركيا  لــة 

لَيكؤَلينةوةى زانستى لةسةربكرَيت.
ديكة  باسَيكى  رؤذنـــامـــة: 
مشتومإة  جَيطةى  ئَيستا  كــة 
لةم  عَيراقة  كوردى  رؤَلى  ئةويش 
حكومةتةكةى  دةستثَيشخةرييةى 
ضؤن  رؤَلــة  ــةم  ئ تؤ  ــان  ــةردؤغ ئ

هةَلدةسةنطَينيت؟
عَيراق خؤى  بوونى كوردستانى   *
لةخؤيدا  خؤي  طرنطة.  ثَيشخةرَيكى 
بوونى ئةو ناوضةية ئةوةمان ثَيدةَلَيت 
كورد  كلتوورييةكانى  مافة  مةحاَلة  كة 
لةو  جطة  هةروةها  ثشتطوَيبخةيت. 
ئَيستا  بةهَيزة  ئابووريية  ثةيوةنديية 
بازرطانى  كؤبوونةوةيةكى  لة  بإؤ  تؤ 
ضةند  دةبينيت  دانيشة،  دياربةكر  لة 
دةبينيت  لةوالوة  تَيداية  عَيراقييةكى 
ئامادةدةكةن  خؤيان  كةس  ضةندين 
بؤ  ــر  ــَي ــةول ه ســلــَيــمــانــىء  بضنة 
مةراسيمَيكى ذنهَينان، ئةمانة هةمووى 

رؤَلى كوردستانى عَيراقمان ثَيدةَلَين.
رؤذنامة: دواثرسيارم، داهاتووى 
دادو  دةسةآلتى  ثارتى  سياسيى 
بة  دةبينيت  ضــؤن  طةشةثَيدان 
هةنطاوة  ــةم  ب ــةوةت  ــدن ــن خــوَي

نوَييانةى؟
ثارتةكةى  ثَيمواية  ــرةدا  ــَي ل  *
ئةردؤغان هةنطاوَيكى ناوة كة ناتوانَيت 
ءةرضةرخانة،  خاَلى  بطةإَيتةوةء 
توندوتيذيى  تــيــرؤرء  نةهَيشتنى 
طةورةية  سياسيى  دةستكةوتَيكى 
هةر  لةاليةن  جا  توركيا  خةَلكى  بؤ 
ثارتَيكةوة بتوانَيت ئةنجاميبدات. ئَيستا 
باشى  هةلَيكى  طةشةثَيدان  دادو  ثاتى 
كارة.  بةو  هةَلسَيت  كة  لةبةردةمداية 
ئةطةر لةم هةنطاوةشى شكست بَينَيت، 
ئةوا تووشى داإمان دةبَيتء ئَيستاش 
لةو  هؤشيارة  ئةردؤغان  ثارتةكةى 

هةنطاوانةى دةينَيت.

 سةرنووسةرى حورييةت - ئيكؤنؤميك ريظيوى توركى بؤ رؤذنامة:

حكومةتى توركيا ئةمجارة لة ضارةسةركردنى 
كَيشةى كورددا جديية

ايكروت ةل دروك ايكروت ةل دروك



9 2009/8/19 (536)ضوارشةممة ذمــارة
aburi.rozhnama@gmail.comئـــابوورى

دةتوانرَيت بةمةش لَيوةربطيرَيت كةَلكي
ثاشماوةي لة ثَيويست وزةي بإَيك
دارســتــةكــان ـــاذةألء ئ كشتوكاألء
بؤ هةم دووبــارة كة وةربطيررَيت
ذينطة. بؤ  هــةم بةكةَلكة  ئــابــووري
ذمارةي زيادبووني لةطةأل كة بةتايبةتي
ئابووريدا، طةشةي زياتر دانيشتوانء
تا ديارة دةبَيت، زياتر وزة بؤ ثَيويستي
زياتر ذينطة سةرفبكرَيت زياتر وزةش
كة بةتايبةت دةضَيت، ثيسبوون بةرةو
با، وزةي  وةكو نةبَيت بةديل وزةي 
ثَيكهاتة روةكيء ثاشماوةي يان لة خؤر

ئاذةَلييةكان.
طرنطي سياسيشةوة، رووي لة
دةتوانرَيت كشتوكاأل لةمةداية كة كةرتي
كشتوكاَلييةكانةوة بةروبومة بةهؤي
رؤَلةكاني وآلتدا بؤ لة خؤراك ئاسايشي
زياتر بــةمــةش دابينبكرَيت،  ــةل  ط
سةرداري سةربةخؤييء دةتوانرَيت

بثارَيزرَيت. نيشتماني ميلليء
نةتوانَيت ــك ــَي وآلت طــةلء ــةر  ه
رَيي لة هةبَيت خؤراكي ئاسايشي
ئاسايشي ناتوانرَيت كشتوكاَلةوة كةرتي
نموونة بؤ هةبَيت. نيشتمانيشي ميلليء
نةبووني بةهؤي كة  زؤرن ــان وآلت
بَيتواناييان واتة خؤراكةوة ئاسايشي
كشتوكاَلي بةروبومي بةرهةمهَيناني لة
ئيرادةي بَيت،  هؤيةك  بةهةر  جا
لةدةستداوة، خؤيان سةربةخؤيي

ئابووري. سياسيء ئاسايشي لةطةأل
روونكردنةوةيةي بةو ئاماذة بة
كة كةرتي دةرئةكةوَيت سةرةوة بؤمان
كةرتةكاني هةموو لة زياتر كشتوكاأل
هةية راستةوخؤي ثةيوةندي ئابووري
سياسيء روةكء مرؤظء ذينطةي بة

ئابوورييةوة.
كة ــدا وآلت هةندَيك  لة  لةوانةية

داهاتي طــةورةن، ثيشةسازيي وآلتى
لة نيشتمانييان يان ميللي طــةورةي
بطرَيت ســةرضــاوة ثيشةسازييةوة
ئةوروثاو خؤرئاواي وآلتاني وةك
وآلتاني يابانء هةتا هةندَيك ئةمريكاو
داهاتي بةآلم ئاسايش، خؤرهةآلتي
ذينطةي هةر نةك ئابوورييان طةورةي
نةكردووة، تةندروست جوانء ئةواني
ئةندازةيةكي تا ذينطةياني بةَلكو

تَيكداوة. ترسناك
بةبةراورد لةطةأل كةرتيثيشةسازيدا
كة ــةوةي ل جطة كشتوكاأل كةرتي
دابيندةكاتء خؤراك ئاسايشي هةم
ئةوا نيشتمانيية، داهاتي سةرضاوةي
بةكةَلكء تةندروستيش  ذينطةو  بؤ

ثَيويستة.
داهاتووي بؤ ئةمإؤو حاَلي لة
١ـ ــة ك ئــــةوةي ــؤ ب ــان، ــت ــوردس ك
سةرضاوةيةكيئابوورييهةميشةييمان

ثاكمان  ذينطةيةكي ـ  ٢ هةبَيت،
كةرتي  طةشةي زةمينةي ـ  ٣ هةبَيت،
سةرضاوةي هةبَيت، طةشتوطوزارمان
كةرةسةي ٤ـ هةبَيت، بةديلمان وزةي

ـ   ٥ هةبَيت، ثيشةسازييمان  سةرةتايي 
هةبَيت، خؤراكيمان سياسيء ئاسايشي
كةرتي لة شَيلطيرانة زؤر ثَيويستة
ماديء سةرمايةطوزاري كشتوكاَلدا
ئاسايشى سبةي تا بكةين، مرؤيي

مسؤطةرتربَيت. طةل وآلتء
شؤإشيش ئــةطــةر ئــةمــةش، بــؤ 
بة ثَيويستمان حةتمةن ئةوا نةبَيت
لة هةية راستةقينة جديء ضاكسازي
ذيانَيكي نوآء بةرةو هةموو بوارةكاندا

ئاسوودةتر.
لــةبــوارى دكــتــؤرا *خــويَــنــدكــارى

كشتوكالَدا

تؤماري فةرمانطةي لة بةرتيلخؤريي رَيذةي

(٤٦,٢٤٪)ة، خانوبةرةدا

بؤضــــــى كةرتي كـــــــشتوكاأل طرنطة؟    

محةمةد سالَح حةمةالو

فةرمانطةو لــة بةرتيلخؤريي
بةردةوامةو حكومييةكاندا دامةزراوة
ئامارَيكي لةميانةي نةزاهةش دةستةي
ئةو لةئاستي حكومةت مةيدانيدا،

ئاطاداردةكاتةوة. بةرتيلخؤريية
نةزاهة دةستةي ئامارَيكي بةثَيي
بةإَيوةبةرَيتيي (٤٠)فةرمانطةو كة
ناوشاريبةغداىبةسةركردووةتةوةو
ثرسيار بةرتيلخؤريي دةربارةي تَييدا
كراوة، لــة(٣)هــةزارو(٥٠٠)هــاوآلتــي
هةندَيك لة بةرتيلخؤريي دةركةوتووة
لة بةآلم لةزيادبوونة، روو فةرمانطةدا
رَيذةية ئةو ديكةدا فةرمانطةي هةندَيك

كةمبوونة. لة روو
ليذنةي  ئةندامي ضــاالك، ــازاد ئ  
لةميانةي نةزاهةبةرؤذنامةيراطةياند،
نةزاهة دةستةي سةرذمَيرييةدا كة ئةو
ئةنجاميداوة حوزةيراندا مانطي لة
لة بةرتيلخؤريي رَيذةي دةركةوتووة،
بةإَيوةبةرَيتيدا فةرمانطةو ذمارةيةك
رَيذةي نمونة بة زيادبوونة، لة روو
تؤماري فةرمانطةي لة بةرتيلخؤريي
لة ــةآلم ب (٤٦,٢٤٪)ة،  خانوبةرةدا
رَيذةكة ديكةدا فةرمانطةي هةندَيك
ئامارةي لةو ئامانج كةمبوونة، لة روو
لة ئاطاداربوونة نةزاهة دةستةي
فةرمانطةء لةناو بةرتيلخؤريي رَيذةي
دواجــار دامةزراوةحكومييةكانداو
كة لَيي حكومةتة ئاطاداركردنةوةي
نمونة وةك فةرمانطة ذمــارةيــةك
راستةوخؤ تَييدا وةرطـــيـــراونء
طفتؤطؤ بةرتيلخؤريي بووني دةربارةي
لةطةألهاوآلتيياندا كراوةودةركةوتووة،
تؤماري فةرمانطةي لة بةرتيلخؤريي
و (٤٦,٢٤٪)ة بةإَيذةي خانوبةرة
رَيذةي بة بةغدا طشتيي لةئةميندارَيتيي
خانةنشيني دةستةي لة )ةو ٪٢٩,١٠)
بةآلم ة، ( ٪١٩,٥٤) رَيذةي بة نيشتماني
شارستاني باري بةإَيوةبةرَيتيي لة

بؤ كةمبووةتةوة رَيذةكة
.(٪١,٥٣ )

بةوةشكرد، ئاماذةي ضاالك، ئازاد
بنةماي لةسةر نةزاهة دةستةي دواتر

ئامادة راثؤرتَيك راثرسيية ئــةو
سةرثةرشتياري لةطةأل  دةكـــاتء
كؤدةبنةوةو فةرمانطانةدا ئةو طشتيي
رَيذةي كة ئاطادارياندةكةنةوة لةوة
فةرمانطةكانياندا لة بةرتيلخؤريي
ضارةسةري بؤئةوةي بةوشَيوةيةية،

لَيبكرَيت. رَيطري بدؤزرَيتةوةو بؤ
كــة دةســـــتـــــةي نـــــةزاهـــــة
ليذنةي بة سةر بةإَيوةبةرَيتييةكةو
نوَينةراني ئةنجومةني  لة  نةزاهةية
دةدةنـــة ــان ــةي ــةك ــؤرت ــراق، راث ــَي ع
دواتر فةرمانطةكانء بةإَيوةبةري
ئاإاستةي هةريةك لة ليذنةي نةزاهةو
ئةنجومةني داراييء ضاودَيريي ديواني
ديراسةي بؤئةوةي  دةكةن، وةزيرانى 
لةبارةوةبكرَيت، لَيكؤَلينةوةي بكةنء
نةزاهةش بؤي ليذنةي ئةوة جطةلةوةي
بكاتء ئةو بانطهَيشت هةية وةزيرةكان

بكات. تاوتوآ لةطةَلدا كَيشةيةيان
ئةمة ــاالك، ض ــازاد ئ ــةي وت بةثَيي
ئامارَيكي نةزاهة  دةستةي  جارة  دووةم
فةرمانطة لة بةرتيلخؤريي لةسةر مةيداني
ئامارةكاني دةداتء ئةنجام حكومييةكاندا
هةرضةندة دةريانخستووة، دواييةش ئةم
جاري ئامارةكةي لةطةأل ــةراورد ب بة
هةندَيك فةرمانطةدا دياردةي ثَيشوودا لة
لة بةآلم لةكةمبوونة، روو بةرتيلخؤريي
رَيذةكة ديكةدا  فةرمانطةي ذمارةيةك 

روولةزيادبوونة.

بةرتيلخواردن طةندةَلييء كَيشةي
وةك بــواري بةضةندين ثةيوةندي
بَيكارييء نةهَيشتني لَيثَيضينةوةو
بــذَيــوي ئاستي بـــةرزكـــردنـــةوةي
ضاودَيريي ضإكردنةوةي فةرمانبةرانء
نةهَيشتني فةرمانطةكانء لــةســةر
ئةو مةحسوبيةتء مةنسوبيةتةوة هةيةو
ئةندامةيليذنةينةزاهةشثَييواية،دةبَيت
ثالن بةرنامةو بة طةندةَلييش كَيشةي
ئاشكراية وةك ضونكة جَيبةجَيبكرَيت،
ثةليهاويشتووة طةندةَليي كَيشةي ئَيستا

حكومييةكان. فةرمانطة زؤربةي بؤ
بؤضي ئايا كة ئــةوةش دةربــارةي
بةغدا شــاري لةناو تةنيا ئامارة ئةو
نةزاهة ليذنةي ئةندامةكةي ئةنجامدراوة،

ثايتةختةو بةغدا بةوثَييةي روونيكردةوة،
زؤربةي عَيراقةو شاري طةورةترين
لةوشارةدا حكومييةكانيش فةرمانطة
مةيدانيية بؤية ئةو ئامارة كؤبوونةتةوة،
رةسافةي كــةرخء بةشي ــةردوو ه لة 
لةناو طةورةن دووشاري وةك كة بةغدا
ديكةي بؤ ثارَيزطاكاني نمونة بة بةغدادا

وةرطيراون. عَيراق
نةزاهةدا دةستةي ئامارةكةي لة
ئاشكراكراوةو فةرمانطةكان ناوي تةنيا
نةكراوة، فةرمانبةران لةناوي باس
لةو دياردةي دةربارةي لَيثَيضينةوةش
ئاماذي ضاالك ئازاد بةرتيلخؤريية،
راثؤرتانة ئةو كاتَيك بَيطومان بةوةكرد،
دةضنةبةردةمبةإَيوةبةرةطشتييةكانء
لَيثَيضينةوةيان باآلتر  بةرثرساني

لةسةردةكرَيت.
 

بةرتيلخؤريي  لة  حكومةت
ئاطاداردةكريَتةوة

ئازاد ضاالك:

دووةم ئةمة

دةستةي جارة

ئامارَيكي نةزاهة

لةسةر مةيداني

بةرتيلخؤريي

فةرمانطة لة
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كشتوكاأل بة كةرتي كة لةوةي جطة
بذَيويء سةرضاوةي  مَيذوو درَيذايي 
شارستانَيتيي ــووة، ب مــرؤظ ذياني
سةردةمةدا لةو  هةر  مرؤظايةتيش 
كشتوكاَلي مرؤظ  كة كرا ثايةطوزاري 

كردة ثيشةي خؤي.
سةرضاوةي بمانةوَيت ئةطةر هةتا
بزانين داهَينانءبةكارهَينانيتةكنؤلؤذيا
دةبَيتبؤمَيذوويكشتوكاألبطةإَيينةوة
جيهان، هــةوةآلتــيء ئاستي لةسةر
تةكنؤلؤذياو داهَيناني يةكةم ضونكة
باشكردني ئاسانكردنء بؤ بةركاهَيناني
هةر كشتوكاَلي بةكارهاتووة، بةرهةمي
ئامرازي سةرةتاييترين دروستكردني لة
ئاودَيرييء جؤطةو بةرهةمهَينانء
ضاككردني بــةنــداودروســتــكــردنء

زةوي. تؤوضاندنء
زيادكردني ضاككردنء ثاش ئيتر
بةرهةميكشتوكاألمرؤظتوانيبةهؤي
بوارةكاني لة كشتوكاَلييةوة داهاتي
بكات، سةرمايةطوزاريي ذياندا ديكةي
ــازاإو ب شــارو دروستكردني وةك 
داهَيناني هونةريء ساختمانء فَيرطةو
ديكةي سروشتي، وَيذةييء زانستةكاني

طةشةي شارستانيي مرؤظايةتي. واتة
كةرتي يان  كشتوكاأل لة  باس كة
شَيوةيةكي بة دةكــةيــن، كشتوكاأل
كَيَلطةييةكان بةروبومة تةنيا طشتي
باخداريء بةشي بةَلكو ناطرَيتةوة،
دةطرَيتةوة، لةوةإطاكانيش جةنطةألء
سةرةكي مةرجي كة ئاذةَلدارييش
ثةلةوةر ئاذةألء ثةروةردةكردني بؤ
كشتوكاَلي كة سةرزةمينَيكة بووني
توانرا كة شوَينَيك  لة واتة لَيبكرَيت، 
بةرهةمي بة  كشتوكاَلي بةروبومي 
جةنطةَلييةوة باخداريء كَيَلطةييء
طونجاوو زةمينة ئــةوا  بةرهةمبَيت 
بةرهةمبَيت، ئاذةَلداريش كة شياوة

راستة. هةر بةثَيضةوانةوةشةوة
وآلتَيك هةر بَلَيين دةتوانين بؤية
وآلتة ئةو ئةوا كشتوكاأل بؤ شياوبوو
بةرهةمي بؤ ئاماذة  بة دةوَلةمةندة 
ضونكة دارستاني، باخداريء كَيَلطةييء
ناوخؤدا لة دابينكردني خؤراك لة جطة
دةرةوة بؤ زؤريش بةشَيكي دةتوانَيت
لة كة وآلتانَيك بؤ نموونةش بنَيرَيت،
نموونةي دةوَلةمةندنء كشتوكاَلدا
رووي لــة ثَيشكةوتوون وآلتــانــي 
هؤَلةنداو كؤمةآليةتييةوة ئابووريء
رؤذهةآلتي لة  خؤرئاوا،  لة  دانيماركن 
ئابووريي كة ئيسرائيلة ناوةإاستيش

كشتوكاَلة. ثايةكةي لةسةر نيشتماني
رووي ــة  ل كــشــتــوكــاأل طــرنــطــي 
ثَيدا ئاماذةمان هةروةك ئابوورييةوة،
بةَلكو نيية، خؤراك دابينكردني تةنيا
ضونكة كاريشة، بــواري دابينكردني
دانيشتوان لة باش رَيذةيةكي بؤ كار
ذيانيانى بــذَيــوي كــة  دابيندةكات
لة تائَيستاش دابيندةكةن، لةسةر
وآلتاني تايبةت بة وآلتاندا زؤربــةي 
كوردستان لةوانة سَييةم، جيهاني
ــةي زؤرب ثــارضــةكــةي  (٤) ــةر ه بــة
بذَيوييان دانيشتوانةكةى زؤري
ذيانء ئاستي واتة كشتوكاَلة، لةسةر
ئاستي لةطةأل  ئابوورييان تواناي
فَيربوونء ئاستي خؤشطوزةرانييانء
تواناي بة ثةيوةستة تةندروستييان

كشتوكاَلييانةوة. بةرهةمي
تائَيستاش كة وآلتانةي ئةو بؤية
كشتوكاَلة، ثيشةيان  ئابوورييانء 
ضاككردني ثَيشكةوتوونء بة طرنطيدان
هةموو ثَيش لة دةبــَيــت كشتوكاأل
وةك وآلتانة ئةم ضونكة بَيت، شتَيكةوة
ئابووريي كة نين، ثيشةسازي وآلتاني
ئةمانيش هةرضةندة  هةبَيت، بةديليان 
هةم ثيشةسازيدا بواري لة دةتوانن
بكةون، ثَيش بكةنء سةرمايةطوزاري
ثيشةسازيء دةبنة ئةوكاتةي تا بةآلم
ــازاإي ب لة بكةن كَيبإكآ دةتــوانــن

دةوَيت. كاتي دةرةوة ناوخؤو

قؤناغةكاني لة  هةتا دةبَيت  بؤية
كشتوكاأل كةرتي ثيشةسازيبووندان،
بة بثارَيزرَيتء كشتوكاأل بايةخةوة  بة 
لةطةأل ثَيكهاتةكانيةوة اليةنء هةموو 
ضونكة ثَيبكرَيت، تةكامولي ثيشةسازيدا
دةتوانَيت كة لــةوةي جطة  كشتوكاأل
ئابووريي ــكــراوي ــاري دي بةشَيكي
بؤ طران بةهاي  ثَيكبهَينَيت، نيشتماني 
ناردنةدةرةوةي بة بكات دابين وآلت
كشتوكاَليء بــةروبــومــة بةشَيكي
كشتوكاأل جةنطةَلييةكانةوة،  ئاذةَليء 
مــادة زؤري بةشَيكي ــت ــَي ــوان دةت
دابينبكات، ثيشةسازي سةرةكييةكاني
دةرمانء ضنينء ثيشةسازيي  وةكو

ثزيشكيء خؤراكي.
لةسةر كة ثيشةسازييانةش ئةم
كشتوكاأل سةرةكييةكاني مادة بنةماي
دةبنة بةرهةمدةهَينن دروستدةبنء
شوَيني طرنطي ســةرضــاوةيــةكــي
ثاراستنء فَيربوونء شوَيني كــار،
بةروبومي زؤري بةشَيكي بةفيإؤنةداني
ثيشةسازي ئةطةر ضونكة كشتوكاَلي،
لة نامَينَيت مانةوةي تواناي نةكرَيت
بةمةش تر، وةرزَيكي  بؤ وةرزَيكةوة 
زؤري بةشَيكي ئابووريي لة زيــان

كشتوكاَلة. ثيشةيان كة دةدات ئةوانة
بةهؤي ثيشةسازيكردنةوة رَيي لة
كشتوكاَلةوة سةرةكييةكاني مــادة
بكاتء تَير ناوخؤ بازاإةكاني دةتوانرَيت
كة ديكة وآلتاني بةرهةمي لة بثارَيزَيت
تةندروستيء هةلومةرجي حاَلدا زؤر لة
دةتوانرَيت نةكراوة، دابين تَيدا ذينطةيي
ئاستي لةسةر  هةم كَيبإكآ تواناي 
بازاإيناوخؤهةملةسةرئاستيدةرةوة
دةتوانرَيت حاَلةش بةم بةرزبكاتةوة.
دروستبكرَيت تةندروست ذينطةيةكي
هةم سةرمايةء ثةيداكردني بؤ هةم

ثةيدابوو سةرمايةي سةرمايةطوزاري
تةندروستيء فَيربوونء بوارةكاني لة
كاري ــواري ب ثةيداكردني ذينطةو
جـــؤراوجـــؤرداء ـــواري زيــاتــر لــة ب
بَيكاريي رَيذةي دةتوانرَيت بةمجؤرةش
كةسانَيكي بةمةش كةمبكرَيتةوة،
كؤمةآليةتي بَيكاريء قةيراني لة زؤر
ئاسودةو داهاتوويةكي بكرَيتء رزطار

بؤ فةراهةمبكرَيت. بةختةوةريان
كة مــؤدَيــرنــدا ئــةمــإؤ لــة ذيــانــي
زياد رؤذبـــةإؤذ وزة بةكارهَيناني
دووةم طــازي دةرضــوونــي دةبــَيــتء
زؤر، رَيذةيةكي بة كاربؤن ئؤكسيدي
سةر بؤ دةبَيت ترسناكي كاريطةريي
بةهاكةي كة تةندروستي ذينطةي
ئةميش بيدات،  كؤمةأل هةموو  دةبَيت
كة ئةوانةي ضارةسةركردني زياتر بة
ذينطةوة ذةهراويبووني ئةنجامي لة
دةبن، جؤراوجؤر نةخؤشي تووشي
بةروبومي سةوزةي لةرَيطةي بةآلم
جطة دارستانةكانةوة كشتوكاَليء
دووةم ئؤكسيدي كة ثارسةنطي لةوةي
بةهؤي رادةطرَيت،  ذينطةدا  لة كاربؤن 
رَيي لة رؤشنةثَيكهاتنةوة ــرداري ك
بةروبومي دارستانةوة روةكء سةوزي
لة زياددةبَيت دارستانةكان كَيلطةو
ذينطةء ثاراستني ذينطةوة، رووي
تةندروستيي طرنطييةكي كشتوكاأل
ئةمإؤ كة  جؤرَيك بة هةية، طةورةي 
بؤ هاوتةريبن، تةندروستي ذينطةو ثاكي
باشمان تةندروستء ذينطةيةكي ئةوةي
شاخء شارو ذينطةي دةبَيت هةبَيت،
رووبــارو ضةمء سةركارو دةشــتء
بة تةنيا ئةمةش بن، ثاك كانياوةكانمان
سروشتي ديمةني سةوزكردني زياتر
زياتركردني ــي  رَي بة دةبَيت وآلت
زياتري دارستانكردني بة كشتوكاألء

ئةو خاكانةي كة شياون بؤ دارستان بة
جؤراوجؤر... داري

خاك زياتري دارستانكردني بة
جؤرةها دةتوانرَيت كة لــةوةي جطة
دانيشتوان، بؤ دابينبكات ميوة بةرهةمي
بة خاك ذينطةي دةتوانَيت لةهةمانكاتدا
طردو شاخاوييةكانء ناوضة تايبةتي
هةَلوةشان بثارَيزي لة رمانء شيوةكان
سةير ئةطةر  الفاوةوة، بارانء بةهؤي
زؤري بةشَيكي  كوردستاندا لة بكةين 
دؤألء طردو شاخاويء  ناوضة  خاكي
دارستانء نةبووني بةهؤي شيوةكان
شوَينانةي ئةم كة بةوةي ثَينةدان طوآ
ناطرن الفــاو  زؤرو  باراني  بةرطةي
نةكراوةء دروست بؤ بةبةستيان ديوارو

كةَلكيان لَيوةرناطيرَيت. رماونء
دةدةن نيشاني ســةرةوة ئةمانةي
ذينطةي ضاككردني زيادكردنء بة كة
لةوةرطا كَيَلطةييء بةروبومي ض روةك
دةتوانرَيت بَيت دارستان يان بَيت،
دروستبكرَيت لةبار باشء ذينطةيةكي
ئاذةَلي بةرووبومي بةرهةمهَيناني بؤ
كةرةسةي دابينكردني  بة  ئةميش
لة بةآلم (حلف)، ئاليكة كة سةرةكي
دروستكردني طرفتي  كة  شوَينَيك
هةبَيت لةوةإطا كَيلطةييء بةروبومي
ئاذةَلي بةروبومي  ناتوانرَيت بَيطومان 
طؤشت، شيرةمةني، لة بريتيية كة

ثَيستةء خوري هةبَيت.
ئاذةَلييةكان بةروبومة واتة ئةمانةش
بؤ هةم هةية مةزنيان طرنطييةكي
ثةيداكردني بؤ ناوخؤ هةم بةكارهَيناني
دةرةوةي لة بتوانرَيت كة قورس دراوي
ئةميش ثةيدابكرَيت، بؤ بازاإيان وآلت
بتوانن تا دةبَيت بةرهةم باشتركردني بة

بكةن. كَيبإكآ
جواني طةشتوطوزارييش، كةرتي بؤ

روةكييةكانء كشتوكاَلة ديمةني
بؤ سةرةكين هاندةري  دارستانةكان 
ئةو بؤ زياتر طةشتياري راكَيشاني
ديمةني بة دةوَلةمةندن كة ناوضانةي
سةوزيء لَيرةدا كة  سروشتي جواني
لةهةر ــنء ــي ســةرةك توخمي ئــاو 
دارستان ئاو ســةوزيء شوَينَيكيش 
سةرنجإاكَيشة كةمتر ئةوا بَيت كةمتر
ئةوة لةبةر ــان. ذي ــةوةو ــةوان ح بؤ 
كةرتي طةشةندني ثــةرةثــَيــدانــيء
ثَيكهاتةكانييةوة هةموو  بة كشتوكاأل
كةرتي طةشةسندني بؤ رَيطايةكة
كةرتةش، ئــةم كة طةشتوطوزاريى
دةتوانَيت طةشتوطوزاريى  كةرتى  واتة
طةشةسةندني لة ببينَيت طرنط رؤَلي
دروستكردني نيشتمانيء ئابووريي
خةَلكانَيك بؤ كار شوَيني سةرضاوةي
ــةي زؤرب نةبَيت طةشتوطوزار كة 

دةبن. بَيكار خةَلكةكةي
جوطرافي، هةَلكةوتةي رووي لة
هةموو كوردستان ئاووهةواوة  دؤخي
ببَيتة كة تَيداية  شياوي زةمينةيةكي 
كةرتي ئةطةر طةشتوطوزاريى، وآلتَيكي
زةمينةكةي دارســتــانء كشتوكاألء
بكرَيتء دروست وا  ئاإاستةيةكي  بة
طةشتوطوزار ــؤ ب كــة بــةكــاربــَيــت

بَيت. سةرنجإاكَيش
ثرؤطرام ــالنء ث ثَيويستة بؤية
لةطةأل دارستان  كشتوكاألء كة هةبَيت
بكات تةكامول  طةشتوطوزاريدا كةرتي 
هةردوو بةرذةوةنديي لة ئةمةش كة
بةرذةوةنديي لة  ئينجا كةرتةكةدايةء 

نيشتمانيشداية. ذينطةي ئابووريء
كشتوكاأل، كةرتي وزةوة، رووي لة
كشتوكاَلىء ثاشماوة فــؤإمــي لــة 
وزةي وةكو دةتوانرَيت ئاذةَلييةكان
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بيارةيى ساالر

لة كاركردن خراثيى دواكــةوتــنء
شارؤضكةى دانيشتووانى ثرؤذةكاندا،
سةرؤكى طيرؤدةكردووةو تةوَيَلةى
طرفتى لة نكؤَلى شارةوانييةكةشى
ثارةو «هيض دةَلَيت: ناكاتء ثرؤذةكان
جَيبةجَيكارو كؤمثانياى نادةينة سلفةيةك

ئاطاداركردووةتةوة». سةروخؤشمان
ســـاأل)،   ٤١) ــار ــةب ج ســـيـــروان
لة باس تةوَيَلةية، دانيشتووى كاسبكارَيكى
خراثيى بارودؤخء ئةو ثرؤذانةش دةكات
جَيبةجَيدةكرَينء ناوضةكةياندا لة كة
ساأل ـــة(٣٠) ـــات، ك دةك ــةوة ئــامــاذة ب
تةوَيَلةدا بةناو هاتوضؤكردنيان لةمةوبةر
تَيداية «قادرمةى وتى: بووةو ئاسانتر
خؤى وةك حةفتاكانةو  ســاَلــى  هــى 
ثَييدا ئاسانى بة وآلخيش ماوةتةوةو
كؤنكرَيتانةى قادرمة  ئةم بةآلم  دةإوات،
دةكات، دروستييان شارةوانى ئَيستا كة
نييةو ئاسان  بةسةريان وآلخ رؤشتنى

نةطونجاوة».
ذنَيكى  ســاأل)،   ٥٧) هةياس ئاسما
خراثيى بة ئاماذة شارؤضكةيةو هةمان
دةكاتء تةوَيَلة رَيطاوبانى ناو ثرؤذةكانى
شَيوازةى بةو رَيطةية ئةو «ئةطةر وتى:
زستاندا وةرزى لة بمَينَيتةوة، ئَيستاى
لةوةش رةخنةى دةإووخَيت». بةشَيكى
خاشاكةكةى لة خؤألء شارةوانى كة طرت
دةإَيذَيت. كةالوةكاندا لة ماَلةكانء نزيك
شارةوانيى سةرؤكى رةشيد، حةسةن
بةوةدةكات ئاماذة وةكالةت، بة تةوَيَلة
كارى دةستبةكاربوونييةوة لةدواى كة
لة كةالوةكان ثاككردنةوةى بؤ كردووة
وةك هةفتةيةك «ثاش  بةآلم:  خاشاك،
دانيشتووانى ثَيشيواية لَيهاتةوة»، خؤى
نابنء ثاكوخاوَينى ثابةندى ناوضةكة
خؤألء زيادبوونى بؤ  «هؤكارَيكيشن
بةرثرسانى لـــةوةش  جطة خــاشــاك،
بؤ ــةن ــاك ن ــمــان ســــةرةوة هــاوكــاري
ثَيداويستييةكانمان كارةكانء راييكردنى

دابينناكرَيت». بؤ
شارؤضكةكةى هاوآلتييانى ئةوةى
تةواونةبوونىثرؤذةكانة نيطةرانكردووة،
سةرؤكى وادةكانيان، تَيثةإبوونى دواى

ناكات. لةوة نكؤَلى شارةوانيش
خستةإوو ئةوةشى رةشيد حةسةن

،(٢٠٠٨) ثةرةثَيدانى بودجةى لةسةر كة
بؤ سلَيمانى ثارَيزطاى ئةنجومةنى
مليؤن (٦٨٠) تــةوَيــَلــة ثــرؤذةكــانــى
زياترة كة تةرخانكردوون، بؤ ديناريان
بةآلم دةكةوَيت، بةريان ثارةيةى لةو
ثرؤذانةى لةو هةندَيك كة نةشيشاردةوة
وادةكانيان جَيبةجَيدةكرَيت بؤيان
«ئَيستا وتى: جَيهَيَلراونء تةواوبووةو
سلفةيةك ثارةو جؤرة هيض بإيارمانداوة
ثرؤذةكة جَيبةجَيكارء كؤمثانياى نةدةينة
كارةكانى سةرجةمى تا وةرنةطيرَيت

تةواونةكةن».
شارةوانييةكة سةرؤكى  هــةروةك
دواكةوتنى ــارء ك خراثى لة نكؤَلى
ناو سةرةكيى رَيطةيةكى ثـــرؤذةى
مليؤن (٢٩٨) كة نةكرد، تةوَيَلة بازاإى
(٢) نزيكةى تةرخانكراوةو بؤ دينارى
ئَيستا كارى هةَلكةنراوةو ساَلة رَيطةكةى
كة خستةإوو ئةوةشى تَيداناكرَيت،
خراثيى بةهؤى جَيبةجَيكارى كؤمثانياى
رةشةوةء ليستى خراوةتة ئيشةكانييةوة
بؤ ثارةيةيان ئةو هؤيةوة «بةو وتيشى:

تةرخانكراوة، بؤيان كة سةرفناكرَيت
هيض كؤمثانياية ــةو ئ لـــةوةش جطة 
كة ئةوةندةية تةنيا نةماوة  ئيعتيبارَيكى
تةواوبكات». ئيشة ئةم كة ئيجباركراوة
بؤ نووسراوى كة بةوةشكرد، ئاماذةى
كؤمثانيا كة  كردووة سلَيمانى ثارَيزطاى 
كارةكانيدا هةيةء لة «دةيان كةموكورتى
كؤنكرَيتء كة ثشتطوَيدةخات، كارةكانى
تةوَيَلةدا، لةناو جادةية دوو شؤستةى
ياساييان داواكارين توندترين كارى بؤية
ثاساوَيك هيض بة ئةنجامبدةنء بةرامبةر

نين بةرثرس ئَيمة وةرمةطرنء لَييان
بة كارةكةيان». بةرامبةر

ساأل)،  ٤٩) محةمةد جافر هةروةك
رةخنة بازاإةكةية، ناو دوكاندارَيكى
لَينةثَيضينةوةى كؤمثانياو كــارى لة 
(١) كة نزيكةى دةطرَيتء روونيدةكاتةوة
كاركردنكراوة بة دةست مانطة (٤) ساألء
تةواونةبووة، تائَيستا  ــةآلم  ب تَييدا،
جار (١٠) كــة خستةإوو  ئــةوةشــى 
«ثَيماندةَلَين بةآلم شارةوانى، ضوونةتة

نيية». ئَيمةدا دةسةآلتى لة
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ثرؤذةية كارى خراثيى دواكةوتنء طيرؤدةى تةويََلة،

ضؤن هةَلدةسةنطَينيت؟ بةغدا  نوَينةرانى كورد لة رؤَلى
عةبدولَآل سؤكار موعتةسةم، شكار ئامادةكردنى:

تاكو  خوَيندكار:  - عةبدوَلآل  شؤخان
رؤَلَيكى بةغدا لة كورد نوَينةرانى ئَيستا
نةبينيون لَي وام شتَيكى هيض نةبينيوة وايان
مةسةلةى كَيشةو ضةندين دياربَيت، كة
رؤَلى نةيانتوانيوة هةية ضارةنووسساز
داواكارين بؤية هةر ببينن، تَيدا طرنطى
ئةركى بة كورد نوَينةرانى داهاتوودا لة
بةرضاو ــى رؤَل بتوانن هةستنء خؤيان
ميللةتَيك لةذَير ضارةنووسى بطَيإن، ضونكة
نوَينةرايةتى ئــةوان ئةواندايةو دةستى

دةكةن. ميللةتةكةمان

راى هاوآلتييان طؤشةية بةردةوام ئةم

ئيمةيَلي لةإَيى دةتوانن بآلودةكاتةوة،

(hewal.rozhnama@gmail.com)

بةشداريبكةن

بآلوكردنةوةى بؤ تَيبينى:

.١ بكة: رةضاو ئةم خاآلنة بؤضوونةكانتان

خؤت. كةسى وَينةيةكى

وشة لة (٥٠-٦٠) ٢. نووسينةكةت

بَيت.

كة ئَيمةبَيت ثرسيارةى ئةو وةآلمى .٣

دةيخةينةإوو.

تاضةند رةواية ثرسيارى داهاتوو:

و شكاندنى ناوزإاندن بؤ دةسةَالت ثةنا

ببات؟ تاكةكان كةسايةتى

محةمةد-مامؤستا: كةريم مةحمود
ضوار ئةم كورد لة بةغدا بؤ ماوةى نوَينةرانى
كاريانكردووة تةوافوقى بةشَيوةيةكى ساَلة
عَيراق، ديكةى اليةنةكانى حيزبء لةطةأل
لة دةبينرَيت زؤر كةمتةرخةمييةكى بةآلم
زؤربةى ئةو لةبةرئةوةى ئيشء كارةكانياندا،
دانراونء حيزبةوة لةاليةن ثةرلةمانتارانة
بؤ تةنيا نازانن، باش عةرةبى هةندَيكيشيان

دانراون. كورسييةكان ثإكردنةوةى

ثَيموانية خوَيندكار: - كةريم عةباس
بةرضاويان رؤَلَيكى  كــورد نوَينةرانى
دةستووريية (١٤٠)ى مادةى ئةوة بينيبَيت،
داوةو بؤ دةنطى عَيراق خةَلكى (٨٠٪)ى كة
رؤَلى دةبَيت جَيبةجَينةكراوة، تائَيستا
ضاوةإَيى بووبَيتء ضى  كورد نوَينةرانى
بةرضاويان لَيبكرَيت؟ بةإاستى رؤَلى ضييان

نةبووة.

مامؤستا: - فــةرةج مةجيد ئيبراهيم
بةغدا لة كورد نوَينةرانى هةندَيكجار ثَيمواية
هةندَيكيان كةميى، بةآلم بة هةبووة، رؤَليان
هةبووةء قسةيان ضةندجارَيك كة نةبَيت
زؤربةيان دةذمَيردرَين  دةست ثةنجةى  بة
لةمةودوا نوَينةرانمان دةبَيت بَيدةنطن، هةر
رؤَلببينن، زياتر كَيشة كؤمةَلَيك بؤ زياتر
ناوضة بة كة دابإاوةكان، ناوضة كَيشةى وةك
بودجةو كَيشةى دةناسرَيتء جَيناكؤكةكان
وةزارةتةكانى ثةيوةنديى ثَيشمةرطةو كَيشةى

هةرَيمء وةزارةتةكانى عَيراق.

ضــــــــــات



مةجيد نيان

لةدانيشتني عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني
وةرزيداهاتوويداطفتوطؤلةسةرثإؤتؤكؤَلَيكي
بة سةبارةت دةكات توركيا عَيراقء نَيوان
لةنَيوان (٦٠)ساَلة لة زياتر  ماوةي كة ئاو، 
نةطةيشتوونةتة تائَيستا هةيةء وآلتدا هةردوو

نةكراوة. ئيمزا لةسةريء رَيككةوتن
جَيطري سةرؤكي حةسةن، د.لةتيف حاجي
ئةنجومةني لة ئاودَيريي كشتوكاألء ليذنةي
راطةياند: رؤذنامةي  بة عَيراق، نوَينةراني 
خؤرهةآلتي لة  وشكةساَلي كةمئاوييء 
قووَلتر وآلتاني نَيوان كَيشةي ناوةإاستدا
كة عَيراقيش توركياو ثإؤتؤكؤَلي كردووة،
سةري لة نةتوانراوة (٦٠)ســاَلــة لة زياتر
داهاتووي ئةنجومةني دانيشتني رَيكبكةون، لة
دةكرَيت، لةسةر طفتوطؤي عَيراقدا نوَينةراني
لةوانةية ــوارةو س داشــي توركيا لَيرةشدا

بفرؤشَيت. عَيراق بة ئاوةكةي
ئؤغَلو، داود ئةحمةد رابردووش، هةفتةي
عَيراقي سةرداني توركيا دةرةوةي وةزيري
ئامانجييةكةمي سةردانةكةيمةسةلةي كردء

وآلتدا. هةردوو نَيوان لة بوو ئاو
د.لةتيفحاجيحةسةن ئاماذةيبةوةشكرد،
هاوبةشةوة ئــاوي ليذنةي بة ثةيوةندي
ئةو ناوضانةء بؤ ئةوروثا لة يةكَيتي كردووة
بوةستَينن يارمةتييانة ئةو ثةيمانيانثَيداوة،
ئةو دروستكردني بؤ توركيا بة دةيدةن كة

باوةإةدام «لةو بةوةشكرد: ئاماذةي بةنداوة،
هةروةك ثَيبفرؤشَيت ئاوةكةمان  توركيا كة
مافي ئةوانيش ثَيدةفرشين، نةوتيان ئَيمة ضؤن
خؤيانةوة بكةن». داهاتي بة رةفتار خؤيانة كة

PKKى ضةكداري بووني  توركيا تائَيستا 
بة بةرامبةر  كاردةهَينا بة ضةكَيك وةك 
بووني طفتوطؤي بةآلم عَيراق، بؤ ئاو نةناردني

توركيا ضةكدارةكان، هَيزة ضارةسةركردني
ئةويش دةنَيرَيت، ديكة هةنطاوي ــةرةو ب
بارةيةوة لةو بة عَيراق، ئاوةكةيةتي فرؤشتني
فشارَيكي توركيا داوايةي «ئةو وتي: د.لةتيف
بةآلم عَيراق، بةهةرَيمء بةرامبةر سياسيية
بةسةر نيية دةسةآلتةي ئةو هةرَيم حكومةتي
ويستي بة توركياش بؤية هةر ناوضانةدا، ئةو

كوردستانء هةرَيمي بة ئــاودةدات خؤي
عَيراق».

ناردني ئَيرانيش توركيا، بةهةمانشَيوةي
بةكاردةهَينَيت، فشار كارتَيكي وةك ئاوةكةي
لة باشووري ئاوي ئةَلوةنء ئاوي كارؤن وةك
وشكيكردووة، بةتةواوي ئَيستا كة عَيراق
عةرةبي كةنداوي ئاوة ئةو ثَيشتر كاتَيكدا لة

سةرؤكي جَيطري وتةي بة ثاكدةكردةوة،
«لةداهاتوودا ئاودَيريي: كشتوكاألء ليذنةي
بة ســةبــارةت ئَيران لة ثإؤتؤكؤَلَيكيش
ضارةسةري بؤ دةكرَيت، ئيمزا ئاو مةسةلةي

كَيشةي ئاو».
كَيشةي ـــةوةي ـــوون ـــةإووب رووب بــؤ 
حكومةت كوردستاندا، هةرَيمي لة ئاويش
دانــاوة درَيذخايةني كورتخايةنء ثالني

ئاو. طلدانةوةي بةنداوو بةدروستكردني
وةزيري قــادر، تةحسين بارةيةوة لةو
هةرَيمي حكومةتي ئاوييةكاني سةرضاوة
راطــةيــانــد: ــةي ــام رؤذن ــان، بــة كــوردســت
هةية ساَلةمان ثَينض درَيذخايةني «ثالني
طةورة، بةنداوي هةشت دروستكردني بؤ
(٥٠٠)بةنداوي مامناوةندييء (١٩)بةنداوي
دةكاتة كؤكراوةيان ئاوي تَيكإاي كة بضووك،
ئاوي كؤي لَيرةدا مةترسَيجا،  (١٤)مليار
سَيجا لةطشت (٢٤)مليار مةتر دةبَيتة كؤكراوة

بةنداوةكاندا».
وتيشي: ئاوييةكان سةرضاوة وةزيــري
لة بةطشتيي ئاو قةيراني ساَليء «وشكة
وآلتانةي ئةم هةموو بؤ كَيشةي جيهاندا
دةبَيت لةبةرئةوة  دروستكردووة، ناوضةكة 
لةم هاوكاربين بةيةكةوة ــان وآلت هةموو 
زووترين بة ضارةسةركردني بؤ كَيشةيةدا
ئَيراندا توركياء لة  كة  ثإؤذانةش  ئةو كات،
دروستدةكرَين بةنداوةكان  دروستكردني  بؤ
بة كة هيوايةي بةو هةرَيم بؤ دةبَيت كاريطةريي

بكرَيت». ضارةسةر ديموكراتييانة شَيوةيةكي

هةرَيم دةبَيت بؤسةر كاريطةرييان ئَيران توركياو ثرؤذةكانى تةحسين قادر:

دةفرؤشَيت عَيراق بة ئاو توركيا
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محةمةد سالَح حةمةالو

بؤ دؤالر (١٢)مليؤن بإي هةرَيم حكومةتي
ثاَلثشتيكردنيثةرةثَيدانىكَيَلطةثةلةوةرييةكان
كؤمةَلةي ــي ــةرؤك س ــدةكــاتء ــةرخــان ت
ثةلةوةر بةخَيوكردني بؤ كوردستانيش
حكومةت هاوكارييةكاني لة خؤي طوماني
حكومةت بؤ مةرجَيك ضةند دةردةبإَيتء

دةكات. ثَيشنياز
كؤمةَلةى سةرؤكى كةريم ــةروةر س
«ماوةيةكي بةوةكرد ئاماذةي ثةلةوةر،
بةخَيوكردني كَيَلطةكاني خاوةن ئَيمةي زؤرة
حكومةتي دةذيــنء لةقةيراندا ثــةلــةوةر
ثــالنء هيض ــةدا ــاوةي ــةوم ل هةرَيميش
برةودان بؤثاراستنء نةبووة ستراتيذَيكي
كةكَيَلطة خؤماَلييةكان ئابووريء بةسةرضاوة
لةوسةرضاوانة». يةكَيكة ثةلةوةرييةكان
ثةيوةنديكردن زؤرو هةوَلَيكي دواي وتيشي؛
بةثَيي بةمدواييانة حكومييةوة بةرثرساني بة
وةزيران ئةنجومةني سةرؤكايةتي بإيارَيكي
كَيَلطة ثاَلثشتيكردني بؤ دؤالر (١٢)مليؤن بإي

تةرخانكراوة. هةرَيم ثةلةوةرييةكاني
(٩٨٦)ى بةرنامةي لةضوارضَيوةي ثَيشتر
كَيَلطة هاوكاريي خؤراكدا بةرامبةر نةوت
ثإؤتينء دةكــراء هةرَيم ثةلةوةرييةكاني
ثَيداويستيي هةندَيك سؤياو طةنمةشاميء
دواي ، بةآلم كَيَلطةكان خاوةن ديكة دةدرا بة
ــةإووي رووب ثةلةوةرييةكان  كَيَلطة  ئةوة
بوونةوةو بةرهةمهَينان كةميي ــانء داإم
حكومةت لةهاوكاريكردني  بةدةر ئَيستاش 
ضةندين ثةلةوةرو بةخَيوكردني (٨٧٧)كَيَلطةي

هةية. بوونيان لةكوردستاندا كوشتارطة
كؤمةَلةي ــي ســةرؤك وتـــةي بةثَيي 
-٣٥٠) لةتوانايانداية ثإؤذانة ئةو ثةلةوةر،
لةناوخؤي سةرماية دؤالر مليؤن (٤٠٠
ئةوثارةية بَيئةوةي بخةنةطةإ هةرَيمدا
«لةئَيستادا وتيشي؛ هةرَيم، دةرةوةي بضَيتة
ثةلةوةر كَيَلطةكاني  لةخاوةن ذمارةيةك 
لةبوارةكةدا، بةئةزمونن شارةزاو كةخةَلكاني
ثةلةوةريان طروثي دروستكردني بيرؤكةي
بؤئةوةي حكومةت،  ــةردةم ب خستووةتة
لةسةر ثةلةوةر بةخَيوكردني كَيَلطةكاني

رَيكبخةنء خؤيان كارةكاني طروث بنةماي
وآلتاني لةضةندين ئَيستا بيرؤكةيةش ئةو
ئوردنء ثاكستانء هيندستانء ئةوروثيء
كَيشةي هةمان  ثَيشتر كة يةمةن، مةغريبء 

ثَيدةكرَيت». كاري هةبووة ئَيمةيان
هةر  بنةما ئابوورييةكان ثَيويستة  بةثَيي
خؤراكء كة  رَيذةيةي ئةو بةثَيي وآلتَيك 
ئةوةندةش ــات دةك هــاوردة  ثَيداويستي
باآلنسي بؤئةوةي بكات،  دةرةوة  هةناردةي
لةدواي ئاشكراية بةآلم رابطيرَيت، ئابووريي
بةو بايةخي هةرَيم حكومةتي  راثةإينةوة
هةرَيمي دةزانــيــن وةك ـــةداوةو ن ــوارة  ب
كراوة طةورةو بازاإَيكي بووةتة كوردستان
ماوة خؤراكي كاآلو ساغكردنةوةي لةبةردةم

بةسةرضوودا.
ثةلةوةريي طروثي ضـــواردة ئَيستا
ثَينجيان كة دروستكراون،  لةكوردستاندا 
لةهةولَيرنء حةوتيان  لةسلَيمانينء 
ثارةش تةرخانكردني لةدهؤكن،  دوانيشيان
جوضكة بووني ــارةي  ذم بنةماي لةسةر
جوضكَيك هةر بؤ لةكَيَلطةكانداء دةبَيت
سةنت تةرخانكراوةو خاوةن (٣١) و دؤالرَيك

خاوةن ثَيداويستييةكاني هةموو طروثةكان
تةنيا كَيَلطة خاوةن دابيندةكةنء كَيَلطةكان
فرؤشتنء دةكاتء كارةكةي خؤي  ئيدارةي
خاوةن لةسةر بةرهةمةكةي ساغكردنةوةي

طروثةكة دةبَيت.
لةوةشكرد،  باسي ســةروةركــةريــم،  
رةزامةندي دارايي لةوةزارةتي ثارةكة ئَيستا
وةزارةتي بةفةرماني دواتر دراوةو لةسةر
كشتوكاَلييةوة بانكي رَيطةي لة كشتوكاألء

كَيَلطةكان. بةخاوةن دةدرَيت
«ثَيشتر نةشاردةوة، ئةوةشي سةروةر،
داوةو حكومةتيان  ــةدةرطــاي ل زؤرجـــار
رَيطة كة كردوونةتةوة روون بؤ ئةوةيان
بةطشتييء بةستوو  مريشكي  لةهَيناني 
بطيرَيت، بةتايبةتي بةرازيلي مريشكي
ثَيوةرةكان مريشكة بةثَيي هةمو ئةو ضونكة
بة زيان لــةوةي جطة بةسةرضووة، ماوة
لةاليةكى دةطةيةنَيت هاوآلتييان تةندروستيي
هةلي مريشكانة ئةوجؤرة هَيناني ديكةشةوة
بةرثرسان ناوخؤدا كةمدةكاتةوة، بةآلم لة كار

نةدةطرتين». لَي طوَييان
ثَيشيوابوو، ثةلةوةر كؤمةَلةي سةرؤكي

بةكؤمةَلَيك زيان طروثانة ئةم دروستكردني
بةبؤضووني ضونكة دةطةيةنَيت، بازرطان
كة زيندوو هَيناني مريشكي بةستوو ء ئةو،
بةقاضاغ هةرَيمةوة سنوورةكاني لةدةرةوةي
لةباندي جؤرَيك هةرَيم ناوةوةي دةهَينرَينة
وةك روونيشيكردوةوة ثشتة، لة مافياييان
سلَيماني، لة ثةلةوةر كؤمةَلةي سةرؤكي
ئَيمة جارَيك كة كردووة  ئةوةم  «ثَيشنيازي
بزانين بؤئةوةي وةرنةطرين ئةوثارةية
لةبةرامبةرثَيدانيئةوثارةيةداحكومةتداواي
ئةو سةروةر دةكات». كَيَلطةكان لةخاوةن ضي
كردةوة، حكومةت رووبةإووي ثرسيارةشي
ثارةية ئةو كَيَلطةكان خــاوةن لةكاتَيكدا
بةرهةمهَينان، بة دةستدةكةن وةردةطــرنء
كة بدات، ئةوة بةَلَيني دةتوانَيت حكومةت ئايا
زيندوو مريشكي هَيناني لة رَيطريي دةتوانَيت
ئةطةر ضونكة بكات؟ بةقاضاغ بةستوو ء
خاوةن ئةوا  ئةوةنةبَيت، ثابةندي حكومةت 
سةرمايةكانيان دةبنء ماَلوَيران كَيَلطةكان

دةدةن. لةدةست
(تةنسيق) هيض «تائَيستا وتيشي؛
خاوةن حكومةتء لةنَيوان هةماهةنطييةك

هَيناني لة رَيطريكردن بؤ نيية طروثةكاندا
ــانء ــوورةك ســن ـــــةدةرةوةي ل مريشك 
ثالنء جَيبةجَيكردني ضؤنَيتي بؤ ئامادةكاريي

طروث». كاري بةرنامةي
ئاماذةي ثةلةوةر، كؤمةَلةي سةرؤكي
بةَلَيني حكومةت  «هةرضةندة بةوةشكرد؛ 
بةآلمبةَلَينةكانهَيشتا هاوكاريكردنيثَيداوين،
بؤية هةر كاغةز، سةر نةضوونةتة زارةكينء
كَيَلطةكان خاوةن ثشتيواني حكومةت ئةطةر

شكستدةهَينَيت». ثرؤذةكة ئةوا نةكات،
لةناو تةنيا ئايا كة  ئــةوةش ــارةي  دةرب
دةكرَيت، طروث  بةسيستمي كار شارةكاندا 
دةطرَيتةوة، ناحيةكانيش ــةزاو ق ياخود
سيستمي لةوةكرد، باسي سةروةركةريم،
بؤ تةواوكارة بازنةيي سيستمَيكي طروث
ئةوةي سثي مريشكء بةرهةمهَيناني طؤشتي
جَيطةي بمَينَيتةوة سيستمة ئةو لةدةرةوةي
وةك خؤيانةوة الي ئةوانيش نابَيتةوةو
لةوة كَيَلطةكانيان خاوةن  هةموو كؤمةَلة

سيستمةكةوة. بضنة كة ئاطاداركردووةتةوة
خاوةن  «ئَيستا كة نةشاردةوة  ئةوةشي  
ليذنةي لةاليةك كة لةوةي نيطةرانن كَيَلطةكان
ئاذةأل دروستيي ثارَيزطاء قائيمقاميةتء
زيندوويي بة مريشكةكانيان ثَينادةن رَيطةيان
حكومةت ديكةشةوة  لةاليةكي  بفرؤشنء
مريشك هَيناني لة ناكات  رَيطريي خؤي
ســةروةر هةربؤية  هةرَيم»، لـــةدةرةوةي 
فَيري خةَلكي خؤي حكومةت «ئَيستا ثَييوابوو،
لةضةندين دةبينين كــردووةو قاضاغضَيتي
مريشكي بةدزييةوة ناوشارةكاندا طةإةكي

دةفرؤشرَيت» زيندوو
حكومةت يارمةتييةكاني ثَيشيوابوو،
كاتينء ئارامبةخشي ثةلةوةر كةرتي بؤ
ناكةنء كَيشةكان ريشةيي ضارةسةري
كَيَلطة (١٠٠٪)كَيشةي  طروثييش سيستمي
بةآلم ناكات، ضارةسةر ثةلةوةرييةكان
ضارةسةربكات. لةكَيشةكان بةشَيك دةتوانَيت
ثَيويستيي ساآلنة كوردستان  هةرَيمي
(مريشك) سثي طؤشتي تةن (٧٠)هــةزار بة
كَيَلطة سةروةركةريم وتةي بة بةآلم هةية،
لةتوانايانداية هةرَيم ثةلةوةرييةكاني
مريشك طؤشتي  تةن (٨٠)هـــةزار  ساآلنة
دةتوانرَيت زيادة كة ئةوةي بةرهةمبهَيننء

هةرَيم بكرَيت. رةوانةي دةرةوةي
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بيستء دواي لة يةكَيتي قةيراني
لة جياواز ئةمساأل تةمموزى ثَينجي
ئةوةندة قةيرانةكاني ثَيشووي هةموو
كة لَيدا، واي طورزَيكي بوو، سةخت
طةر بكات، طةورةي شكستَيكي تووشى
لة بريتيبووبَيت رابردووي قةيرانةكاني
يا يا طواستنةوةى خانةيةك، تَيكضووني
يةكَيتي، جةستةي لة كؤمةَلةخانةيةك
زؤربةي تةمموز، (٢٥)ي دواي لة ئةوا
يةكَيتى جةستةي خانةكاني زؤري
نةما، خؤي شوَينى لة طواستةوةء خؤي
نةخؤشيي جاران طةر بَلَيين، روونتر
شَيرثةنجة ئاستي طةيشتبَيتة يةكَيتي
ثزيشكَيكي جةستةيداء  بةشَيكى  لة
نةشتةرطةريي بؤ هةبواية تواناي باش 
ئةو بإينةوةي بة بكاتء بةشةي ئةو
ضارةسةري يةكَيتى جةستةي لة بةشة
دواي ئةوا بكرداية، ثَي قةيرانةكاني
تةمموز دةركةوت طرفتةكاني (٢٥)ي
طةرضى تَيثةإى. شَيرثةنجة لة يةكَيتى
سةركردايةتي هةَلبذاردنةكان دواي
بةست كؤبوونةوةيةكي ضةند يةكَيتى
بةآلم شكستةكاني، هةَلسةنطاندي بؤ
ئةنجاميك، هيض نةطةيشتبنة ثَيدةضَيت
ناواقيعي بة نةبَيت دانثيانانيان  لة جطة
ملمالنَيكاني كَيشةي لة بوونيان

ثَيشوويان.
لة بريتيية ئَيستادا لة يةكَيتى سيماي
بضووكء قةبارة بؤدييةكي الشةيةك،
ــراوانء ف سةركردايةتييةكي الواز،
ــةزراوةي دام دامودةزطاء كؤمةَلَيك

دامودةزطاي مةسرةفء  ثإ  زةبةالحء
الينطرانَيكي زؤرء داراييةكي بازرطانيء
زؤرةي ــارة ــةب ق ــةو ئ لــةضــاو ــةم  ك
ســةرةإاي هةيةتي، كة دةزطاكاني
فراوانبووني يةكَيتى بؤ تائَيستا  ئةمانة
ئؤرطانةكانيء هةيكةليء قةبارةي
ثةنا ناوةنديي، كاديراني مانةوةي
ثَيداني ثارةء بة ئيغراكردني بةر دةباتة
ثؤستيش داتاشيني تةنانةت ثؤستء
ئةوةدا بةرامبةر لة حاَلةتدا،  هةندَي لة
باشء سياسيي ئةدايي بؤ نابات ثةنا
تا تةندروست ميكانيزمي كومةَلَيك

بكاتةوة. اليةنطرى ثَي ثةيدا دؤستء
سةر هاتووةتة باس كة ئَيستاش
بكات، بــاش خــؤي يةكَيتى ــةوةي ئ
بكاتةوة؟ باش كوَيي بثرسين دةشَى

يةكَيتيدا ناو لة دةبينرَيت ئَيستا ئةوةي
كةواتة الشةكةيةتي، ســةري تةنيا
دةكات؟ خؤيدا كوَيي  لة  طؤإانكاريي
بَلَيين طةر نيية دَلةإاوكَي جَيطةي بؤية
ناو بؤ خانةكاني طةإانةوةي بةبَي
ديكة ضارةسةري  يةكَيتى، الشــةي 
جارَيكي خانانة  ئةم  مةحاَلة  كة  نيية،
الشةيةك ناو بؤ بطةإَيتةوة   ديكة
سةركردايةتييةكةى سةرةكةي، كة
بةم دركى بووبَيت ناواقيعيى  ئةوةندة
نةكردبَيتء ثَيشووي كَيشانةي هةموو
سثيكةو دةستوثَي دةستةوسانء
بَيخةم الموباالتء  جاريش هةنديََ
طةندةَلييةكانء بةرامبةر بووبَيت
بة بــةرامــبــةر ــوو ب َئةمةكيش  بــي 
ئةو تا ناوخؤي ريفؤرميستةكاني 

بَلَين، ثَييان سَلكردنةوة بَى رادةيةي
ناكةوَيت! ثةكي كةس لةسةر يةكَيتى
ضارةسةركردن هةوَلَيكي هةر بؤية
يةكَيتييةوة سةركردايةتي لةاليةن كة
زيانء بة  ديكة ئــةوةنــدةي بدرَيت
دةشكَيتةوة، قةيرانةكاني ئاَلؤزتربوونى
ضارةكاني رَيطة تائَيستاش  ضونكة
رَيطة هةمان ثَيدةري درَيذة يةكَيتي
دةنطي كة كاتَيك ثَيشوويةتي  ضارةي
سةري ريفؤرم دةنطى نــاإةزايــيء
دةستإؤيشتوو سةركردايةتي هةَلدةدا
هةوَلى دةلوا بؤي كة شَيوةيةك هةر بة
دةداء دةنطانةى ئةو  كثكردنةوةي
لةناو طةندةَلى ثانتايي مةداو بةمةش
قةيرانةكانيشى كردء  فراوانتر  خؤيدا
كةَلةكة يةكتر لةسةر رؤذ دواى لة رؤذ

تةمموز (٢٥)ي لة خؤيان وتةنيش بوون،
كة بوون طةورة سةدمةيةكى تووشى
نةدةكرد! جؤرةيان لةو شتي ثَيشبيني
شكستَيكى يةكَيتي شكستي كةواتة
سةركردايةتي وةك نيية سانا هةروا
تَيطةيشتووةو لَيي يةكَيتي ئَيستاي
بخاتة شكستةي ئةم ئــةوةي لةبري
وردةوة، ديراسةيةكي ليكؤَلينةوةو
لة بير ورد زانستييانةي ثَيوةري بة
كةضي بكاتةوة، ضاكسازيي ضارةسةرء
دةكات كار ثَيشوو ئالييةتي  هةمان بة
نانبإينء طواستنةوةو دةركردنء وةك
اليةنطري كإيني بةرامبةريشدا لة
نووسةرو دوورخستنةوةي ــازةو ت
دةرخستني واقيعييةكانيء رؤشنبيرة
تةشةنة وتارنووسة رؤذنامةنووسء
ئةو سودمةندةكاني، ــدووةو ــةن س
ثَيداني رَيطةي لة  رؤذنامةنووسانةي 
ثؤستي ثارةي مؤألء ئؤتؤمبيلي لؤكء
هةراسانكردني ــةإي ش بؤ ــاآلوة ب
ــان ــةي ــت ــاراس ئ بـــةرامـــبـــةرةكـــةي
ئيرادةء لة دةماَلَيت دايــان دةكــاتء

مةبدةئةكانيان.
ــي ــان ــةك ــةوَل ه ــــادام كـــةواتـــة م
قةيرانة لةم يةكَيتي دةربازبوونى
ريوشوَينةكاني هةمان بة ثشت قووَلة
هةوَلةكانيان ئةوا دةبةستَيت، ثَيشوو
لة دةبَيتء عةبةسيانة بَيهودةو زياتر
(٧/٢٥)و ضارنوسي هةمان ئايندةدا
ضاوةإَييان فراوانتر طةورةترء لةوةش

دةكات.
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هةَلبذاردنى سَييةمين بــةهــؤى
ءاقيعى كوردستانةوة ثةرلةمانى
كوردستاندا هةرَيمى لة سياسيى
طــةورةى ءةرضةرخانَيكى ــؤإانء ط
دةركةوتنء بة ئةمةش بينيوة، بةخؤوة
جةماوةريى هَيزَيكى  دروستبوونى 
ئةو بإيارةكانى نوَينةرايةتى كة نوآ
هؤكارى بوونة ــات دةك هاوآلتيانة
نوَيية سياسيية هَيزة ئةم دروستبوونى
بةرامبةر لة هَيزة ئةم  هةرَيمةدا. لةم
دةسةآلتدارةكةى هَيزة دوو لة هةريةك
ذمــارةى ءةك كوردستان هةرَيمى
نوَينةرايةتيكردنى ءةك كــورســى،
نيية كةمتر هيضى خةَلك كؤمةآلنى
كة مــانــايــةى ــةو ب ـــةوان، ئــةمــةش ل
هؤكارى دةركةوتنيدا لة ليستة ئةم
لة بوو بؤ ئةوةى كة هيضكام سةرةكي
تةنياء بة نةتوانن سياسييةكان هَيزة
زؤرينةى نوَينةرايةتيكردنى ناوى بة
هةرَيمى حوكمإانى كــؤمــةَلــطــةوة
ثَيش بؤ ئةطةرضى  بكةن، كوردستان 
قسةية ئةم ليستةش ئةم دةركةوتنى
سةردةمى لة  ثَيشترو بةآلم راستبوو،
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى يةكةمين
هَيزى نةبوونى بةهؤى كوردستاندا
لة هيضكام قبووَلنةكردنى سَييةمء
بؤ ديكة  سياسييةكةى هَيزة دوو 
ءايكرد دووةم هَيزى بة ببَيت ئةوةى
كورديدا حوكمإانيكردنى سةرةتاي لة
ناشيرين خراثء ئَيجطار نموونةيةكى
هةَلطيرساندنى لةإَيطةى ثَيشكةشبكرَيت

ثاشانيش ناوخؤوة.. خؤكوذيى شةإى
سياسيى ءاقيعى سةثاندنى  بةهؤى
ئةم جيهانيى ناوضةيىء ناوخؤيىء
دووةمــى هةَلبذاردنى  لة هَيزة  دوو
ليست يةك بة  كوردستاندا ثةرلةمانى 
بةبآ ثرؤسةكةدا لة بةشدارييانكرد
لة طــةورة سياسيى هَيزَيكى ئــةوةى 
جارَيكى ئةمةش هةبَيت، بةرامبةرياندا
لةثاش راستييةبوو ئةو بةَلطةى ديكة
كوشتن ئينسان لة ساَلة هةموو ئةو
بإوايان اليةكيان هيض لةنَيوانياندا
ثرؤسةى بضنة بةجيا بــةوةنــةبــوو
جةماوةرييةوةو خؤتاقيكردنةوةى 
بؤية هةر بكةن! ئةنجامةكان قبووَلى
بةسةر دابةشكرد دةسةآلتيان ثَيكةوة
هةريةك ديكةش هَيزةكانى يةكترداء
خؤى زيــادى كةمء قورسايى بةثَيى 
هَيزَيك لة دةسةآلتدا بةركةوتء ثشكى
خةمى ئؤثؤزسيؤنةوة بةناوى نةمايةوة
بخاتة دةســةآلت  ضاودَيريى خةَلكء

خؤى. ئةستؤى
دةسةآلتَيكى باسى دةمانةوَيت كاتَيك
ئةطةر دةكةين هةَلة بكةين، ديموكرات
نةكةين، ئؤثؤزسيؤن باسى لةطةَليدا
بَلَيين دةتوانين ديكة مانايةكى بة
ناضنة نةك ئؤثؤزسيؤن دةســةآلتء
بةَلكو يةكترةوة، دذايةتيكردنى خانةى
ئامانجَيك بؤ  تةواوكةرن هةردووكيان 
كؤمةآلنى طشتيى ســـوودى لــة كــة 
بــةآلم دةبينَيتةوة،  ــؤى خ خةَلكدا
بةرثرسيارَيتيية ئةو بةثَيى هةريةكةيان

ءةك ض ئةستؤيان دةكةوَيتة جياوازةى
بة ئؤثؤزسيؤن. ءةك  ض دةســةآلتء
خزمةتكردنى ئةركى دةسةآلت جؤرَيك
ئةستؤ دةكــةوَيــتــة ــةى ــط ــةَل ــؤم ك
جياوازةكانى دامــودةزطــا لةإَيطةى
ئؤثؤزسيؤنيش دةســةآلتــداريــةتــىء
كاروبارةكانى ضاودَيريكردنيى ئةركى
لة نوَينةرانى لةإَيطةى حكومةت
كةلَينء دةستخستنةسةر ثةرلةمانء
بؤ ضارةسةرى تا كةموكورتييةكان
ثةرلةماندا لة هةروةك بدؤزرَيتةوة،
جؤرة هةر دةركردنى  لة رَيطةطرتن 
ئايندةى خزمةت بة ئَيستاء كة ياسايةك
بةرذةوةنديى لة نةكاتء  كؤمةَلطة

نةبَيت.. كؤمةَلطةدا طشتيى
دةسةآلت ئةركى تةنيا بة لةمةودوا
سياسيية ءاقيعة ئةو بةهؤى نابَيت قورس
بووةتةوة، ــةإووى رووب كة نوَييةوة
ءةك ئؤثؤزسيؤن تةنيشتيدا لة بةَلكو
ئةركى دةسةآلتدا بةرامبةر لة هَيزَيك
مَيذوويى بةرثرسياريةتى ــةورةء ط
ــةبــةرئــةوةى ل ئةستؤ، ــة ــت ــةوَي دةك
ءةك طرنطى شوَينَيكى لة ئؤثؤزسيؤن
لةسةر بةهَيزة فشارى ئةركى ثةرلةماندا
ئةو هةموو نةهَيشتنى  بؤ  دةســةآلت
كؤمةَلطةى كوردى كة دياردة خراثانةى
ئةم ئةركة بَيطومان ثَيوةى طيرؤدةبووة،
طرنطء دةسةآلتدارَيتى ئةركى هَيندةى
لةو ئةمةش كؤمةَلطة. بؤ بايةخة ثإ
كورسييةكانى كة دةكرَيت رَيطةيةوة
مانايانةى لةو خاَليبكرَينةوة ثةرلةمان

بؤ تةماشادةكرَيت ئيمتياز ءةك كة
مةبةستة ئةم بؤ ثةرلةمان، ئةندامى
لة ئؤثؤزسيؤن ئةندامانى دةبــَيــت
ساَلى ضــوار ــاوةى  م لة ثةرلةماندا 
بدةنة قورساييةك رؤألء داهاتوودا
هيض كة ثةرلةمان كورسييةكانى
ئيمتياز ءةك سياسى اليةنَيكى هَيزو
سةر نةكات بؤ كةسَيك جورئةتى دانانى
لةهةمانكاتيشدا ثةرلةمان،  كورسى
بة قورسايى كورسى ثةرلةمانى رؤألء
كةسَيك ئةطةر بايةخداربكرَيت جؤرَيك
كورسييةكة لةسةر دانيشتنى تواناى
ئةندامَيتى داواى نةكات جورئةت نةبَيت،

بكات. ثةرلةمان
ــةوةى بــؤ ئ ــةوة، ــك لــةاليــةكــى دي
بكرَيتة طشتيى  بةشَيوةيةكى كؤمةَلطة 
ـــةآلتء دةس كــاركــردنــى ئامانجى 
ثَيويستة كــوردســتــان،  ثةرلةمانى
ليستةى ليستء قةوارةكان بةو هةموو
ثَيكدةهَينَيتء حكومةت نوَيى كابينةى
ئةركى كة ديكةشةوة ليستةكانى بة
خؤيان، ئةستؤى دةخةنة ئؤثؤزسيؤن
طيانى ئةو هةموو لة  بكةونةوة دوور
ساتةكانى لة ناتةندروستةى ملمالنآ
بةشَيوةيةكى هةَلبذاردندا بانطةشةى
هةموواندا بةسةر كاريطةريى سلبى
ثَيويستة لةهةمانكاتدا جَيهَيشتووة.
اليةنى ــةردوو ه بة نوآ ثةرلةمانى
بة ئــؤثــؤزســيــؤنــةوة دةســــةآلتء 
خوَيندنةوة ئةو مامةَلةبكةن جؤرَيك
«بة ءَيــنــاكــردنــى نــاتــةنــدروســتــةى 

لةسةر بسإنةوةو يةكتر» دوذمنكردنى
ئؤثؤزسيؤنَيكى دةســةآلتء بنةماى
يةكتربكةن، لةطةأل مامةَلة تةندروست
ــةردووال ه بة دواجـــاردا لة تاوةكو
بة عةمةلى هــةنــطــاوى بــتــوانــرَيــت 
خؤشطوزةرانى بةديهَينانى ئاراستةى
تاكةكانى كؤمةَلطةء بؤ كؤمةآليةتى

بنرَيت.
ئةركةكانى ــة ل ديــكــة  يةكَيكى
لة دةسةآلت ئؤثؤزسيؤنى ئةندامانى
بة دةبَيت ئايندةدا  ساَلى ضوار  ماوةى
ناساندنى لةسةر بَيت كاركردن عةمةلى
كؤمةَلطة لةالى ئؤثؤزسيؤن ضةمكى
ديكة، واتايةكى طشتيى. بة بةشَيوةيةكى
هةردوو لةسةر قسةكردن ئةوةى بؤ
وا هةر ئؤثؤزسيؤن دةسةآلتء ضةمكى
نووسينء ضوارضَيوةى لة تيؤرىء بة
ئةوةى بؤ نةمَينَيتةوة،  قسةكردندا 
لةنَيوان تةنيا بة  هةر  ضةمكانة ئةم
طوزةرنةكاتء دياريكراودا نوخبةيةكى
بة ناسَينراو ئاشناء بابةتَيكى بة ببَيت
ئؤثؤزسيؤنى ئةندامانى دةبَيت كؤمةَلطة
ضةمكى جديى بــة ثــةرلــةمــان  نَيو 
بطوازنةوة تيؤرةوة لة ئؤثؤزسيؤن
لةسةر تاوةكو ثراكتيكى، زةمينى بؤ
ثَيطةء رؤألء بةطشتيى كؤمةَلطة ئاستى
ئؤثؤزسيؤنء اليةنى كاركردنى كايةى
نَيوانيان جياوازييةكانى  بة  دةسةآلت
تَيبطةن كؤمةَلطة تاكةكانى بناسرَينء
كارى دةســةآلتــدارَيــتــىء ــارى  ك كة 

ضيية. ئؤثؤزسيؤنبوون

دةسةآلتدا بةرامبةر لة ئؤثؤزسيؤن ئةركى

جةبار رةزا

وةك نيية سانا هةروا شكستَيكى يةكَيتي شكستي
ئةوةي لةبري تَيطةيشتووةو لَيي يةكَيتي ئَيستاي سةركردايةتي

وردةوة، بة ديراسةيةكي ليكؤَلينةوةو بخاتة ئةم شكستةي
بكاتةوة، ضاكسازيي بير لة ضارةسةرء ورد زانستييانةي ثَيوةري
دةركردنء دةكات وةك كار ثَيشوو هةمان ئالييةتي بة كةضي

نانبإين طواستنةوةو

تةمموز (٢٥)ى دواي لة يةكيَتي
عةلي بةهرؤز
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سياسيدا  شةترةنجي لــة  
بةهَيزي دانپَيدانان هةميشة
ــيء خــوَيــنــدنــةوةء ــاس ــي س
هَيزة ئــةو بؤ  دةستإاکَيشان 
ــةوةي ــوون ــؤب ک ســيــاســيــيــةء
دايةلؤگء لةسةرمَيزي دووقؤَلي
پةيامي نيشانةو راگؤإينةوة،
کة ــزة ــَي ه مــتــمــانــةدانــة بـــةو
هاوکَيشةسياسييةکاني لةناو
گةمةي جوگرافييةدا ئةوپانتايية

دةكات. سياسي
ــردوو راب شةممةي رؤژي
شاندي لةهاتني (٢٠٠٩/٨/١٥)
بؤ ئةمريکييةکان سيناتؤرة
وةفــدي ــراقء کــوردســتــان، عــَي
بة ئةمريکييةکان ديبلؤماتة
ناسراو ديبلؤماتي سةرؤکايةتيي
نوَينةرايةتيي لةگةأل مةکكين جؤن
کؤبوونةوةيةکي گؤإان ليستي

ئةنجامدا. دوواليةنةيان
بةهةر داناپَيدانان لةبةرامبةر
سياسيء بزووتنةوةيةکي رةوتء
هَيزَيکي لةاليةن  جةماوةريي
مايةي ئةمريکاوة، وةک مةزني
خوَيندنةوةي هةَلوةستةکردنء
بة باوةإهَينانة ئةگةري قووألء
سةنگءجةماوةريبوونيئةوهَيزة.
وياليةتةيةکگرتووةکاني ئةمإؤ
ــا ســةرؤکــايــةتــي ــک ــري ــةم ئ
بــةرةي جيهانء نوَيي نةزمي
ــات، دةک جيهاني  ــرؤري  ــي دژةت
مةحفةلةسياسيية لةناو هةروةها
هَيزة ئــةم نَيودةوَلةتييةکاندا
سياسيء بإيارداني خاوةني
هةية بةخؤي تايبةت ئةجَينداي
کةواتة سياسةتدا، کايةکاني لة
بة هَيزةجيهانيية ئةم متمانةداني

وةک گؤإان واتة گؤإان ليستي
هَيز بةئةژماردَيت. سةنگَيکي

ــــــي ــــــردن ــــــســــــةک ق
ديــبــلــؤمــاتــةئــةمــريــکــيــيــةکــان
سياسيء رةوشــــي ــةر ــةس ل
هــةَلــبــژاردنــةکــانــي ئةنجامي 
پيرؤزباييکردن (٢٠٠٩/٧/٢٥)ء
ليستي لــةســةرکــةوتــنــةکــانــي
بةخوَيندنةوةي پَيويستي  گؤإان
پــإمــةغــزاو شــيــتــةَلــکــردنــي
ئةم ئيتر کة هةية ورد سياسيي
کوردستان هَيزةجةماوةرييةي
راستةقينة ئؤپؤزسيؤنَيکي وةک
نــَيــودةوَلــةتــي لةسةرئاستي

دةکرَيت. فؤرمةلة
تايبةتر خؤرئاواييء وآلتاني
لةدروستبوونء هةميشة ئةمريکا
لة ئؤپؤزسيؤن هَيزي دةرکةوتني
خؤرهةآلتي تــةواوي ناوچةکةء
گومانء قةوقاسدا ناوةإاستء
وابةستةيي بؤ خؤيان گريمانةي
ئؤپؤزسيؤنانةدةکةن هَيزة ئةو
بةنفوزء کاريگةرنةبَيت کــة
نةيار ئيقليمي وآلتاني تَيزةکاني
ئةمريکاو بةرژةوةندييةکاني بة

لةناوچةکةدا. خؤرئاوا
ــؤإان گ قـــةوارةي ليستء 
پَيگةجةماوةرييةي بةرگء بةو
ئاَلوگؤإي بؤ مةيدان هاتووةتة
ئؤپؤزسيؤنَيكي دةبَيتة  سياسي،
تةواوي دَلنيايي نَيوةدا لةم کارا،
خؤرئاواييةکان ئةمريکييةکانء بؤ
قةوارةء ئةم کة خؤيداهَينا لةگةأل
نةهاوپةيماني نوَيية، ئؤپؤزسيؤنة
وآلتاني ئايدؤلؤژي سياسيء
هيچ ــزةري ــارَي پ نة ناوچةيية،
وآلتانةش ئةو بةرژةوةندييةکي

لةگةأل نين هاوتةريب کة دةکات
خؤرئاواء بةرژةوةندييةکاني
ئةمريکا، وآلتةيةکگرتووةکاني
لةنوَينةرايةتيکردني جگة
ــةوخــؤي راســت راســتــةقــيــنــةو
بؤ نةبَيت کوردستان خةَلکي
مافةکانيان داخوازيء هَينانةدي
چ کوردستانء لةسةرئاستي  چ

عَيراق. لةسةرئاستي
روانــــگــــةو لـــــةم  هـــــةر   
مانگةکاني رؤژء شيتةَلکردنةوة
سةردانء چةندين شايةتي ئايندة
ئةو بؤ دةبَيت خؤرئاوا پشتيواني
لةکوردستاندا ئؤپؤزسيؤنةي
چةمکي ئـــاآلو ــووةء ــب ــت دروس
بةرزکردووةتةوه. سياسي گؤإاني
پةيوةنديگرتنة ســـةردانء ئــةم 
وةک بـــةرزي لةسةرئاستَيکي 
هةموو ئةمريکي شاندي نوَينةراني
بانگةشانةي پإوپاگةندةو ئةو
لةبةرامبةر که ئــاوةژووکــردةوة
گؤإان سةرنةکةوتني شکستء
دةبَيت لَيرةوة ئيدي دةوتـــران،
دةسةآلتيلؤکاَليکورديبةنيةتَيکي
قبوَلکراوء بةنةفةسَيکي ــرو ت
سياسيدا گؤإپاني لة لَيبوردةوة
بةرچاوةکاني بةسةرکةوتنه دان
سياسيي سةنگي ئؤپؤزسيؤنء
بهَينَيت.دةکرَيت نوَييةدا هَيزة ئةم
دانيشتنء ــه ل ـــؤإان  گ ليستي 
لةگةأل ئــايــنــدةدا گفتوگؤکاني
دةرةوة جيهاني نوَينةرايةتييةکاني
داخوازييةکاني لةسةر راشکاوانةتر
کاراکردنء کوردستانء خةَلکي
ديموکراسي پرسي بؤ هةوَلدان
لَيرةوة دةکرَيت خؤي بکات، قسةي
جارَيکي کــوردســتــان خةَلکي 

ئؤپؤزسيؤنَيکي رَيگةي  لة ديكة
ــةوة ــن ــي ــةق خـــؤإســـکء راســت
خؤي پةيوةندييةديبلؤماتيةکاني
فــؤرمــات دةرةوة لةجيهاني
بــوونــي بــکــاتــةوة، بــةهــؤي
ئؤپؤزسيؤنبووني پَيودانگةکاني
بزووتنةوةي لةناو راستةقينة
جةماوةريبووني بووني  گؤإاندا،
شــوراي لـــةدةوري ــراوان ــةرف ب
گاريگةريية ئــةو گـــؤإانـــدا،
کة دروستکرد راستةوخؤيةي
ئةمريکي کونگرَيسي نوَينةراني
گفتوگؤکانيان دانيشتنء لة جگة
سةرؤکايةتيي دةسةآلتء لةگةأل
کوردستان، هةرَيمي عَيراقء
راســتــةوخــؤء ــةوةي ــوون ــؤب ک
ليستي لــةگــةأل دووقـــؤَلـــي
لَيرةوة ــدات... ب ئةنجام گــؤإان
گؤإانء ليستي سةرکةوتنةکاني 
ئؤپؤزسيؤني ــي ــن ــةوت دةرک
لة کــوردســتــان لــة راستةقينة
ناوچةکةو کوردستانء ئاستي
دانپَينراو رةسميي بة خؤرئاوادا
دةتوانين ئيتر کةواتة  دةبَيت،
ــي ــؤإان گ بــَلــَيــيــن ســـةرةتـــاي
کوردستان لةهةرَيمي سياسيي
ــظ ــي ــؤزةت پ بـــة ئـــاإاســـتـــةي
متمانةو ئيدي دةستپَيدةکات، 
لةم پارَيزگاريکردن دةستگرتنء
جةماوةريية بزووتنةوةسياسيء
دةبَيت هــةمــوواليــةک ئــةرکــي 
بؤ لَيبکات، ــاري ــزگ ــارَي پ کــة 
بةدةستهَيناني بردنةپَيشةوةو
ديموکراتييةکاني مافةمةدةنيء

کوردستان. خةَلکي

faraidun_73@hotmail.com

مةکكةين جؤن سةردانةکةي
بة گؤأان ديكة  متمانةدانَيکي

حةمةإةشيد فةرةيدون

ذاذلَةيي سالَح

هةرَيمي ثةرلةماني هةَلبذاردني لة
(٢٠٠٩/٧/٢٥) لة كة كوردستاندا،
طرنط زؤر راستي  دوو ئةنجامدرا 
ئاماذة شاياني دةكةوَيتء بةرضاو
كة بوو، ئةوة يةكةميان كردنة. بؤ
سلَيماني ثارَيزطاي  سنووري  لة
ئةندازةيةكي تا هةَلبذاردن ثرؤسةي
كَيشةوطرفت بةبآ ئارامييء بة باش
يةكةم براوةي طؤإان ليستي ئةنجاميشدا  لة بةإَيوةضوو،

دةنطي هَينا. زؤرترين دةرضوو و
دوو لة كة كوردستاني ليستي  ئةوانةدا  بةرامبةر لة
دةنطةكانى هَيندةى نةيانتوانى ثَيكهاتبوون طةورة ثارتى

. ببةنةوة طؤإان ليستى
لة جةماوةر كة دةردةخات، بؤ ئةوةمان سةرةوة ئةوةى
هةبَيت ئةطةر بواريان نين رازي ثارتيء يةكَيتي دةسةآلتي
بدةن خؤيان دةنطي دةنطدان سندوقةكاني  لةسةر ئازادانة

دةيطؤإن. ناوَيتء ئَيستايان دةسةآلتةي ئةم
هةولَيرو ثارَيزطاي  لة دةزاني براوة بة خؤي  ثارتي
ملي دةخاتة سلَيمانيش ثارَيزطاي شكستي ئؤباَلي دهؤكء
دةزاني باش هةلَيكي بة ئةمة ثارتي ئةوة لةبةر يةكَيتييةوة.
بةسةر خؤي دةدات هةموو مةرجةكاني هةوأل خؤييء بؤ

بكات. شَير بةشي داواي بسةثَينآء يةكَيتيدا
يةكَيتيء هاتووةو كؤتايي هةَلبذاردن كة ئةوةي لةطةأل
نينء رازي  بةوة بةآلم دةرضوون، يةكةم براوةي ثارتي
ليستي بة دةنطيان كة بدةن، ئةوانة سزاي دةيانةوَيت
طواستنةوةو نانبإينء دةركردنء  رَيطةي  لة داوة طؤإان

سووركردنةوةو تؤقاندنةوة. ئيهانةكردنء ضاو
دةكرَيت هةموو شوَينَي لة كارة ناإةوايانة ئةم ئةطةرضي
سنووري لة بةآلم طؤإان، ليستي  هةواداراني  بة بةرامبةر
ديارةو ثَيوة زياتري توندوتيذيي يةكَيتيدا دةسةآلتي
كة ئةوانةي، هةموو دةركردني بؤ هةية تايبةتي بةرنامةي
تؤَلةي شكستي خؤيان دةيانةوَيت بة ليستي طؤإاننء سةر

بكةنةوة. طؤإان ليستي هةواداراني لة
نانبإيني دةركردنء بة كرد دةستيان كة سةرةتاوة لة
دةدا، نيشان وايان طؤإانن ليستي بة سةر كة ئةوانةي
حيزبينء كاديري  كة دةردةكــةن ئةوانة تةنيا ئةوان كة 
لَي نةدةكرد. حاشايان دةزانيء خؤيان حةقي ئةوةشيان بة
هةرَيم حكومةتي كة دةردةخات بؤ ئةوةمان ئَيستا ئةمةي
ميليشياي ئَيستا هةية نييةو ئةوةي كة ثاراستني خؤي هَيزي
بؤ حكومةتيش يةكَيتيء ثارةي بة ثارتيء تايبةتن حيزبينء

خةرجدةكرَيت. ئةوانة
ثاراستني هَيزي ثَيشمةرطة ثؤليسء ئاسايشء ئةطةر
ئةوانة ياسايةك ض  بة ئةي حكومةتن بة  سةر هةرَيمنء

دةكرَين؟ نانبإاو دةردةكرَينء
بكةين ئةم بارودؤخةي ئَيستا وردي سةيري بة ئةطةر
بانطةشةي دةستثَيكردني كاتي  بة بكةين بــةراوردي
يةكَيتي ثارتيء ثةرضةكردارةكاني سةيري هةَلبذاردنء

مةترسيدارة. زةنطَيكي سةرةتاي ئةمة بكةين
طةورةترين لة بووة  دؤإان شكستء تووشي  يةكَيتي
هؤكاري بةدواي ئَيستا دةبواية سلَيمانيية، كة خؤي بنكةي
هةموو بؤ بكردايةتةوة باوةشي بطةإآء شكستةكانيدا
بكاتةوة لةوة بير نةك تؤراون،  تووإةبوونء  كة ئةوانةي

بإينيانةوة. مووضة رَيطةي لة بكاتةوة لَي تؤَلةيان
هَيور بارودؤخةكة  ئــةوةي لةبري يةكَيتي ثارتيء
يةكتري قةوارةكان ليستء هةموو كة هةوَلبدةن، بكةنةوةو
هةوأل بكةن، كار طشتيي  بةرذةوةنديي بؤ  بكةنء قبووأل
تووإةبكةنء خةَلكي زياتر بكةنء طةورةتر قةيرانةكة دةدةن

هةبَيت. كاردانةوةي خراثيان ئةوةي هةَلسَينن بؤ رقيان
بكرَيتةوة، جيا  حيزب لة حكومةت دةكةن داوا  ئةمانة
ثارتيء ميليشياي جياتي لة هةبآ هةرَيم ثاراستني سوثايةكي
ثاكسازيي ضاكسازييء بكرَيت، ئاشكرا ميزانيية يةكَيتي،
بكرَيت، لةوانة لَيثرسينةوة بكرآء بنةبإ طةندةَليي بكرَيت،
كؤمةآليةتي عةدالةتي بردووةو تاآلن بة وآلتيان ساماني كة

بكرَيت. يةكَيتي ئاشكرا بكرآء ساماني دةستةبةر
تووش لة بةغدا طةورةيان شكستي سةركردايةتي كورد
ئةوةمان ئاذاوةنانةوانة ئةم رَيطةي لة دةيانةوَيت هاتووةو

بةرنةوة. لةبير
بةغدا لة ــورد  ك طــةورانــةى بةرثرسة هةموو ئــةو 
بةدةستبهَيننء كورد بؤ طةورة  دةستكةوتي  نةيانتوانيوة
خؤدةوَلةمةندكردنبوونء وةرطرتنء مووضة خةريكي هةر

نةكردووة. كورد مافةكاني لة تةواويان داكؤكي
فةيلييةكان كــوردة لةسةر كاريطةرييان نةيانتواني
بةشداريي بةجيا دةبةستنء كؤنطرة خؤيان ئةوةتا هةبَيت،

دةكةن. هةَلبذاردن
 (١٠٠) ئةو داخؤ نةكراوةتةوة، يةكاليى ئةوة هةتا ئَيستا
كةركوك طةإاونةتةوة (٢٠٠٧) ساَلي كوردةي دواي هةزار
ناوضةدابإاوةكان كةركوكء هةية؟. دةنطدانيان هةقي
ثارَيزطاي لة كورديش رؤَلي  ئةوة  خؤيةتيء هةروةكو

دةيبينين. خؤمان ضاوي بة موسأل
ئازادييء بة بإواي كورد ئَيستاي دةسةآلتةي ئةم
شارستانيء شَيوازي بة نايةوَيت نييةو ديموكراسي
ئةركي ــةوة ئ بكرآء وآلت  حوكمإاني سةردةميانة
شةريكي نةبينة ئةوانةو ثاشكؤي نةبينة ضيتر كة ئَيمةية،
هةرَيمة ئةم هاوآلتياني بؤ وآلت  ساماني كردةوةكانيانء

بطةإَيتةوة.

دةأذَيت ثأبوو لَيي جام كة

عةبدولَآل  فاروق

ناوَيت ئؤثؤزسيؤنَيكمان «ئَيمة
ئامادةبَيت ثةرلةمان  لة  بةيانيان
ــوةإوان ــي ن ــاش ث لــةطــةَلــمــانء

بكات». دذايةتيمان
تازةيةو ئَيمة تةجروبةكةى
ئؤثؤزسيؤن زةمينةى هَيشتا
ئَيمة نةبووة، ثةيدا دروستبوون
ئؤثؤزسيؤنيشمان هةر ئةطةر
ئؤثؤزسيؤنَيكمان بَيت باش ثَي
ــان ــةرم ــةواوك ((ت دةوَيـــت، كــة

بَيت))...
ــكــى ــإَي دَي ــد ــةن ــة ض ــان ــةم ئ
تةسريحاتء لةو هةَلبذَيردراون 
هةَلوَيستطيريانةى روونكردنةوةو
لة ثارتى يةكَيتىء رابةرانى كة
هةَلبذاردنء ثــرؤســةى دواى 
دةيدةن ئةنجامةكان راطةياندنى

طوَيماندا. بة
رؤذةى ضةند  لةم هةركةس 
سةرنجى وردى بة  رابــردوودا
بــةرةى راطةياندنى لة دابــَيــت
بؤ ئةوةى ئاشكرا بة دةسةآلت،
ليستى كة بةإاستى دةركةوتووة،
سياسيىء هةَلمةتَيكى كوردستانى
بةرنامةى بة زؤر جدى  ئيعالميى
لَيى ئامانج كة دةستثَيكردووة،
ئةو هةموو سةر  بؤ فشاردانانة 
ئيديعاى كة كةسانةى ــةنء الي
بة دةكـــةن، ئؤثؤزسيؤنبوون 
ثاشةكشة قاَلبدانء لة مةبةستى
النيكةم هةوَلَيكة ياخود ثَيكردنيان
خؤيان لَيكدانةوةى بة ئةوةى بؤ
لة طؤإانَيك كة بكةن كارَيك
ئيعالمى سياسييء ئاراستةى

دروستبكةنء ئؤثؤزسيؤندا 
سةر كةمترين كورتماوةدا لة
لة ببَيتء دروست بؤ ئَيشةيان
ئؤثؤزسيؤنة ئةم ماوةشدا درَيذ
(بة خؤيان تــةواوكــةرى بكةنة
واتايةكى بة يان ئةوان). قةولى
بَلَى؛ ثةرلةمان لة  بةيانيان ديكة
شتى نيوةإوانيش ثاش بةَلَيء
بةَلَينةكةى نةبَيتء ثــَي نوَيي
بكاتةوة! طةرم بؤ  بةيانيانمان
دةسةآلتة ئةم سةيرة بةإاستى
و سياسيي تةكتيكى بؤ ئةطةر
واية باش بَيت ديبلؤماسيةتيش
ديموكراسىء هاتوهاوارى كةمَيك
قبووَلكردنةكةيان ئؤثؤزسيؤن
بؤ هَيرش دواتر بكةونة بإةوَيتةوة
ئؤثؤزسيؤن. نةيارةكانيانء سةر
هةفتةيةك ســةرةتــاى سةيرة
كؤتايى بَيتء قبوأل ئؤثؤزسيؤنت
بؤ هةَلمةت تةنانةت هةفتةكة
ئةوةى بطاتة ئؤثؤزسيؤن سةر
هَيشتا كة بكةى، ئةوة تيؤريزةى
دروست ئؤثؤزسيؤن زةمينةى

كوردستاندا. لة نةبووة
رةنطة وتــم؛ وةكــو  هةَلبةتة
دبلؤماسيةتى تةكتيكىء لةإووى
ئةطينا بن، ئةمانة سةير سياسييةوة
سياسيىء ثاية فيكرىء  لةإووى
دةسةآلتةوة ئةم فيكرييةكانى
رؤشنبووةتةوة هةر ئةوة دةمَيكة
راثةإين دواى ســةرةتــاوةو لة 
ئؤثؤزيسيؤن سةر بؤ هَيرش ئيتر
تــابــوورى دةستيثَيكردووةو
هتد، ... طَيرةشَيوَينء ثَينجةمء
لةطةأل تةمةنيان زاراوانــة ئةو
هةر يةكسانة، دةسةآلتةدا ئةم 

نةكردنَيك بةَلَى ناإةزايةتييةكء
وةآلمــى دةمَيكة دةســةآلت بؤ 
هةر ــةوة ــووةت ــرت وةرط ــؤى  خ
نةك جديى  ئؤثؤزسيؤنى بؤية 
هةَلمةتى لةم ناكات  ثاشةكشة
دةبَيت بطرة راطةياندنةيان دواى
خودى لةسةر يةكةمى  شةإى
ئؤثؤزسيؤن زاراوةى حورمةتى
ئةو بةردةم لة  بَيت رَيطر  بَيتء
تــاوان نــاتــؤرةو  نــاو  هةَلمةتى 
بةرامبةر كة بةخشينةوانةى،

دةكرَيت. ئؤثؤزسيؤن
هــةَلــبــةتــة ئــؤثــؤزســيــؤنء
دةسةآلت بةرامبةر ناإةزاييبوون
دةسةآلت خودى كاردانةوةيةو 
الفعل) (رد وةكــو ئؤثؤزسيؤن 
سإينةوةى دةكــاتء ــت دروس
بةثَيى ئؤثؤزسيؤن  بؤ دةسةآلت 
سإينةوةى هاوكَيشةية ــةم ئ

دةسةآلت خؤيةتى.
ئؤثؤزسيؤنء تةمةنى ثَيية بةم
ــتــةوة، نــاكــرَي جيا دةســــةآلت 
ــؤن ــؤزســي ــؤث ــــــةآلتء ئ دةس
ئةوةى بةآلم  واقيعَيكن. دوانةى
ئؤثؤزسيؤن بؤ خودى دةمَينَيتةوة
ضؤن ئؤثؤزسيؤنة ئةم ئةوةية،
سياسييء ثاية دةكرَيت؟ ئاراستة
سيستمى ضين؟ كؤمةآليةتييةكانى
ضية؟... ئؤثؤزسيؤنيزم ئيدارةى

هتد.
ليستى دةســـةآلتء ئةمإؤ
لة يةكةمء بةثلةى كوردستانى
داوة هةوَليان يةكةمدا هةنطاوى
نيشانةو بكةنة طــؤإان) (ليستى
هَيرشَيكى دةيانةوَيت لَيرةشةوة
بؤ بــةرفــراوان هــةمــةاليــةنــةو

ئؤثؤزسيؤن تــــةواوى  ــةر  س
شكستثَيهَينانى دةستثَيبكةنء
النى يــاخــود ـــؤإانء ط ليستى 
ئؤثؤزسيؤنَيكى بة كردنى كةم
(ئؤثؤزسيؤنى خؤيان خوازراوى
طــةورةتــريــن ــة ب ـــةواوكـــةر) ت
خؤيان ئايدياى بؤ سةركةوتن
سةر بؤ هَيرشياندا لة ــن دةزان
ئةمة ثَيية بــةم ئؤثؤزسيؤنء
زؤر ــى  ــةك ــذووي ــَي م شـــةإى 
نةيارةكانيان. لةطةأل دوورتريشة
ضى دةســـــةآلت ــاأل ــةرح ــةه ب
بؤ ئةوة ضيية  ئامانجى دةَلَيتء 
سةرخودى دةمَينَيتةوة خؤيان
سياسييء بةرنامة ئؤثؤزسيؤنء
لةطةأل مامةَلةكردنى فيكرييةكانء
وةكو خؤيدا سياسيى ثَيطةى

ئؤثؤزسيؤن.
ــةر ــةس ل لـــَيـــرةدا بـــاس
بابةتى ناكةمة ئؤثؤزسيؤن
هةَلسةنطاندنى ــىء ــةرةك س
ئةركةكانى...هتد، ئؤثؤزسيؤنء
بَيت. باسَيكيتر شوَينى دةكرَيت
ئةمإؤ واقيعى بةطوَيرةى بةآلم
ليستى كة ــةوةى ئ حوكمى  بة 
بازنةى نَيوةندى لة طــؤإان
دةســـةآلت ــةو ــرشــةكــةداي هــَي
هَيرشة مةدخةلى كردوويةتيية
ئيعالمييةكةى، سياسييء
دةكةوَيتة طــةورة  ثرسيارَيكى
طؤإان... رابةرانى ليستى بةردةم
ئؤثؤزسيؤنة .. ئةو كورتى بة زؤر
عةدالةتى مةبةستى  كة  دةبَيت
رةفاهى ئازادييةو كؤمةآليةتىء
ياخود مةبةستة، كؤمةَلطةى

تةواوكةر؟!! ئؤثؤزسيؤنى

ئؤثؤزسيؤنى تةواوكةر!!
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عةلي د.بةهزاد

گرنگء هـــةره  ـــإؤژه پ ــه ل يــةکــَيــک 
لة رابردوو ساآلنةي ئةم  ستراتيذييةکاني
دروستکردنء پإؤژةي کوردستاندا، هةرَيمي
نَيودةوَلةتييةکاني فإؤکةخانة کردنةوةي
دةَلَيين که به دَلنياييةوه کوردستانه، هةرَيمي
فإؤکةخانةکاني دروستکردني ــإؤژةي پ
وةرچةرخانَيکي سلَيماني  هةولَيرء  شاري
کؤسپء البــردنــي بــؤ ــوون ب مــَيــژوويــي
هَينانةکايةي جَيبةجَيکردنء بةردةم تةطةرةى
ئاسايشي به پةيوةندار گرنگةکاني پإؤژه
له جگه پــإؤژانــه ئــةم  نةتةوةييمانةوه.
هةرَيمةکةمان، نَيودةوَلةتيکردني به گرنگي
کارئاسانيکردنَيکي خزمةتگوزارييء
ميللة تةکةماندا مــَيــژووي له بةرزيشن
هةرَيمةکةمان، ميواناني دانيشتوانء بؤ
لةبةرئةوهزؤرگرنگهءئةرکَيکينيشتيمانيشه
به که دَلسؤز  هاوآلتييةکي هةموو  سةر له 
بةردةوامبوونء بؤ  بکات کار  شانازييةوه
جؤره ئةم پةرةسةندني بةرةوپَيشچوونء

کوردستاندا. له پإؤژانه

هةست زؤر خؤم بةحاَلي بةش من
ــةردةم ب دةچمه که ــةم دةک شانازيي به 
ماندوء گةنجء کارمةنده  هاوآلتييه  ئةو
هةوَلدةدةن که فإؤکةخانةکه بةإَيزانةي
مةشقء کةموکووإييةكى هةموو لةگةأل
بةإَيزةوه جدييء به کارةکانيان تةکنيکيشدا،

جَيبةجَيبکةن.
روانگةيةوة لــهء  من شانازيکردني

شتَيکي يةکةمجارهء بؤ  که سةريهةَلداوة
که سةفةرکردنَيکي زؤر ساآلنء پاش تازةيه،
پؤليسء له جؤره کارماندانه هةر ئةم ببينم
کوردي زماني به ديكةشةوه ستافةکاني

دةدوَين.
روانگةي له بــةداخــةوهء زؤر لَيرةدا
 هةستکردنمبهئةرکَيکينةتةوةييةوةبةرامبةر
نيشتمانييه، دةستکةوته پيرؤزء پإؤژة بةم
که ناياسايي زؤر کارَيکي بؤ بکةم ئاماژه
بةإاستي بةديدةكرَيتء فإؤکةخانةيةدا لةم
نابينم وَينةي  ناشارستانييهء زؤر کارَيکي 
جيهانييةکاني نَيودةوَلةتيية فإؤکةخانه له
تايبةتييه بةشَيکي هةبووني ئةويش ديكةدا،
خزمء کةسوکارء لةاليةن بةکاردةهَينرَيت که
ئةو بةر پرسةکانةوة. له هةندَيك  برادةراني
(تةشريفات)ةوةية، بةشي بةناوي که بةشه
وآلتدا هةبَيتء بکرَيتةوه هةندَيك له دةکرَيت
سةرؤکي که دةرةکي گرنگي زؤر ميوانَيکي بؤ
بةرز نوَينةريکي ياخود بَيت، ميوان وآلتَيکي
زؤر بةآلم بإوات،  بَيتء  فةرميي  بةکارَيکي 
فإؤکةخانةکة ي له بةشه ئةم داخــةوه به 
بةبآ هيض زؤر به ئاسانيء شاري سلَيماني

بةکاردةهَينرَيتء ياسايي بنةمايةکي هؤکارو
خزمي کةسء منداألء  ژنء  بؤ دةکرَيتةوه
دةبَيت لَيرةدا  لةبةرپرسةکان. هةندَيک 
ياسايةکي چ به يان مافَيک، چ به ئايا بپرسين،
وةستاني بةبآ گةشتيارَيک نَيودةوَلةتي
فإؤکةخانةکةدا پؤليسي لةبةردةم خؤي
پةساپؤرتةکةيء خؤيء کؤنتروَلکردني بؤ
خؤيء پشکنيني ياخود  بةراوردکردني، 
بةبآ ناوفإؤکةکةوه؟ جانتاءشتومةکيبچَيته
گةشتيارةکاني مافي رَيزلَيگرتني رَيزگرتنء
پيرء منداألء تةنانةت بةدَلنياييةوه که ديكة 
سؤپةر ئةم ئايا تَيدايه. پةککةوتةشيان
دةکرَيت بؤ کارئاسانييان وا که گةشتيارانه
ئةو دةگةنه که يان نافإن، فإؤکه بةهةمان
دةگةإَينةوه لَيوةي يان  دةچن بؤي وآلتةي
تا لَيدةکةن گوزارشتيان هةمانشَيوه بة
ديبلؤماسييان بةربةستي ئةمانه بَلَيين
دوَينَييان گةشتيارانه سؤپةر ئةم ئايا هةيه؟
باري به ــةراورد ب به که لةبيرچووةتةوه
چ به کوردستان ئَيستاي فإؤکةخانةکاني
دَلةإاوکَييةکةوه زةحمةتکَيشانء ناخؤشييء
تورکياو رَيگاي لة کوردستان بؤ دةگةإانةوه

بةر کاري ناياسايي، ئَيرانةوه، هةتا پةنابةرنه
دةکةن ئةوة بؤ هةر ناياساييه کاره ئةم يان
هةرَيمةکةدا، له بکةن پَيشَيل ياسا که
کوردستاندا له که بيسةلمَينن ئــةوةي بؤ 
جياوازنء ياسادا بةرامبةر له مرؤڤةکان
بَلَيين خؤشبةختانه يان نييه، سةروةر  ياسا
هةر ئاساني بة زؤر کوردستاندا له ئَيمه الي
هةندَيك بؤ هةوايةک هةيه، هةواي دوو بانَيک
هةوايةکي كسوکاريان، خزمء بةرپرسانء له

ميللةت. بؤ ديكةش
نامةيه ئةم که  ئومَيدةوارم کؤتاييدا  له
بَيت هاندانَيک وشةکانء سةر بخاته خاأل
له رَيگاگرتن قةدةغةکردنء بؤ بةإَيزتان بؤ
ناياساييء دووبارةبوونةوةي ئةمجؤره کاره
پيرؤزةکانماندا، فإؤکةخانه له ناإةوايانه
پاساو به نةبَيت جؤره کارانه  ئةم بؤئةوةي
فإؤکةخانةکانمان داخستني بؤ هؤکارَيک ء
داواي هــةردةم ئَيمه که ــوودا، ــات داه له 
سةرکةوتنءبةرةوپَيشچوونءبةردةوامييان

دةخوازين. بؤ

bahzadr@yahoo.se 

بةرزةوارى دةشتى

يان كؤمةآليةتيكردن بة كة ديــارة
هةر ثرؤسةيةكة كؤمةآليةتيبوون بــة
منداَلييةوة لة مرؤظ لةدايكبوونى لةطةأل
خؤى ــرؤظ م بــؤئــةوةى دةستثَيدةكات،
لة بناسَيت. دةوروبــةرى ثاشان بناسَيت
زؤر طرنطييةكى ثَيشكةوتووةكاندا كؤمةَلطا
تاكى تا دةدرَيت، طةنج كؤمةآليةتيبوونى بة
بكات خؤى رؤَلةطرنطةى  بةو هةست  طةنج
ثَييدةرَيت، يان هةيةتى كؤمةَلطادا لةناو كة
كارى بةهَيزى  ثَيويستى كؤمةَلطا ضونكة 
خؤى، بةرةوثَيشضوونى بؤ هةية شــارةزا
سَييةمدا جيهانى كؤمةَلطاكانى لة بــةآلم
مرؤظةكان ــتء ــاكــةوَي ن ــةرضــاو ب ئـــةوة 
بؤ دةطوازرَينةوة منداَلييةوة لة يةكسةر
بةَلكو نا،  بايؤلؤجييةكةى بةمانا ثيربوون 

ضؤن ضونكة كؤمةآليةتييةكةى، مانا بة
قؤناغَيكدا بةضةند مرؤظ بايؤلؤجى اليةنى
بة قؤناغى ثَيويستة ئــاواش  تَيثةإدةبَيت،
قؤناغانةدا ئةو بةهةمان كؤمةآليةتيكردن
طرنطى كؤمةَلطايانةى  ئةو ببَيت، تَيثةإ 
نادةن كؤمةآليةتيبوون بة قؤناغةكانى بة
يا دواكــةوتــوو كؤمةَلطاى ثَيياندةوترَيت
جؤرة لــةو دةبينين  بؤية موحافيزكار، 
كؤمةآليةتيكردنى بة ثرؤسةى كؤمةَلطايانةدا
كؤمةَلطاى نموونة بؤ ثةراوَيزخراوة، طةنج
كؤمةآليةتيكردنى بة لةثرؤسةى كــوردى
هةية سةركوتكةرانةى شَيوازَيكى  منداَلدا
دةبينين شَيوازى هاوبةشكارانة، بؤية لةبرى
تةمبَيكردن ثاداشتى منداَلدا هةَلةكردنى لةكاتى
بؤ منداأل لةبرى ئاطاداركردنةوة بة دةردرَيت
منداَلَيكى واتة  رةفتارة، ئةو ضاككردنةوةى 
لةبرى بةرهةمدَيت بَيدةنط طوَيإايةَلى
لةم واتة قسةكةر، سةربةخؤى منداَلَيكى

منداأل مةيلى كؤمةآليةتيكردنةدا بة جؤرة
مةيلى نةك دةبَيت باوان خواستى بةرةو
لة بؤية منداأل، ثَيويستييةكانى بةرةو باوان
بة طةيشتنى ثَيش منداأل ئَيمةدا كؤمةَلطاى
بةرامبةر دةمكوتدةكرَيت ثَيطةيشتن قؤناغى
ثَييدةَلَين ثَيويستييةكانى، ــوازىء داخ بة 
منداآلنةيةء داخوازيية ئةم ــةورةى ط تؤ
ئينجا بكةيتةوة، دووبارةى نابَيت شوورةيية
ئةمجارةيان ثَيطةيشتن تةمةنى دةطاتة كة
منداَلةء هَيشتا ئةو كة دةمكوتدةكرَيت بةوة
طةورةكانن داخــوازيــى داخوازييانة ئةم 
دةبينين بؤية بكات،  دوايــان ئةو نابَيت كة 
ئةركة نامؤية، طةنجَيكى ــورد ك طةنجى
ضونكة ناناسَيت، باش  كؤمةآليةتييةكانى 
يان ناتةواوة كؤمةآليةتيكردنى بة ثرؤسةى
راستيدا لة خؤى لةطةَلدا نييية كة ئاشنايةتى
طةنجَيتيدا قؤناغى لة كؤمةآليةتيبوون بة
هةروةها داهاتوودا، ئَيستاو نَيوان لة ثردَيكة

سةربةخؤييدا، وابةستةيىء نَيوان لة قؤناغَيكة
بؤ دةكرَين  ئامادة طةنجان قؤناغةدا لةم 
بطرن لةئةستؤ  كار  رؤألء هةندَيك ئةوةى
كة دةزانين طةورةيى، تةمةنى بةدرَيذايى
بؤ كؤمةَلطايةكةوة لة كؤمةآليةتيكردن بة 
ضةند بؤية جياوازة، ديكة كؤمةَلطايةكى
ذمارةى بكرَيتةوة هَيندة فَيركردن زياد ماوةى
نةطةيشتوونةتة هَيشتا كة دةكات زياد ئةوانة
كؤمةَلطايانةدا جؤرة لةو  طةنجَيتى، تةمةنى
بة ثرؤسةى درَيـــذةء طةنجَيتى تةمةنى 
تةمةنَيكى لة نايةت كؤتايى كؤمةآليةتيكردن
جؤرةكانى طرنطترين لة يةكَيك دياريكراودا،
ثَيطةيشتن بؤ فَيربوونة كؤمةآليةتيبوون بة
ذيانَيكى بة طةيشتنة هةروةها كؤمةَلطادا، لة
بة كة ديارة خؤشطوزةرانتر، ئاسوودةترء
طرنطىء لة تةمةنى منداَليدا كؤمةآليةتيبوون
زياترة، ديكة قؤناغةكانى لةهةموو كاريطةريى
كةم نرخى بة كؤمةآليةتيبوون لة ئةوة بةآلم

دةتوانين بؤية ديكة، قؤناغةكانى لة ناكاتةوة
ئةوكؤمةَلطايانةىطرنطىبةكؤمةآليةتيبوونى
كؤمةآليةتيبوونى بة بنَيين ناو نادةن طةنج
ئينتيماى دةكات تاك لة وا كة سةرنةكةوتوو
نةبَيت رازى كارة بةو نةبَيتء كؤمةَلطا بؤ
دةدزَيتةوة خؤى دةسثَيردرَيتء ثَيى كة
هاوكارىء ثَييسثَيردراوةء كة ئةركةى لةو
بَيبةَلَين كزدةبَيت، زؤر  ئةو الى هاوثيشةيى
تيايدا رَيكخراوةى بةو بةرامبةر دةبَيت
زياتر دةنــَيــتء وةال بةهاكان ئةندامةء
دةطةإَيت، كةسَيتيدا بةرذةوةنديى بةدواى
تاكء بةرهةمى  كةميى  دةبَيتة هؤى ئةمةش 
كؤمةَلطادا، لة بةرهةمهَينان كةمى دواجار
ئاراستة كؤمةَلطايانة ئةو ثَيضةوانةى تةواو
طةنج تيايدا كؤمةآليةتيبوونى بة كة دةطرَيت
كؤمةَلطاى لة بةداخةوة ئَيستا سةركةوتووة.
ناسةركةوتوو كؤمةآليةتيبوونى بة ئَيمةدا

بةإَيوةدةضَيت.

كورديدا كؤمةلَطاى لة كؤمةآليةتيكردنى طةنج ثرؤسةى بة

فأؤکةخانةي (سلَيماني) گشتيي بةأَيوةبةريَتيي بؤ بةأَيزان: نامةيةک
سلَيماني ئاسايشي گشتيي بةأَيوةبةريَتيي نَيودةولَةتييء

كة دةكات عَيراق خوَيندكارانى  ئاطادارى بةغدا لة ئةمريكا  باَليؤزى
دةبةخشَيت. سةركردايةتى) مةدةنىء (ثةروةردةى زةمالةى

يةكةمة.  ١ تشرينى زةمالةكان وةرطرتنى مؤَلةتى دوا
لة ساأل ثَينج كة ماوةى كةسانةى ئةو كةسانة دةطرَيتةوة. ئةم زةمالةكة
ئةزموونيان دة ساَليش لة ئيشيان كردبَيتء زياتر باآل خوَيندنى دةزطايةكى
طشتى، بةِرَيوةبةرَيتى سياسييةكان، زانستة كؤمةآليةتييةكان، زانستة هةبَيت،
دكتؤرا بِروانامةى خاوةن لةبةرئةوة ثةيوةندي. رؤذنامةوانىء ميديا، ياسا،
النيكةم داواكار دةبَيت خوازراوترة. خوَيندندابَيت) لةكاتى يان (تةواوكرابَيت

هةبَيت. سةرةوةدا بوارانةى لةو لةيةكَيك ماستةرى بِروانامةى
ثةيوةنديكردن

fullbright@state.gov
تَيبينيةكانتان ثرسيارو بؤ

FullbrightIraq@state.gov

٢٠١٠-٢٠١١ ساَلى بؤ هوبَيرتء هةمفرى زةمالةى
٢٠٠٩/٨/٢٠ية. شةممة ثَينج رؤذى داواكارى ثَيشكةشكردنى دواِرؤذى
كةسانى بؤ ساأل يةك خوَيندنى زةمالةى لةعَيراق ئةمريكا باَليؤزى
خؤيان لةبوارَيكدا كة (ئةوانةى ثرؤفيشناَلةكان نيمضة ثرؤفيشناألء

دةرخستووة)...
خوازراوةكان بوارة

كشتوكاَلى ئابوورى كشتوكاَلىء طةشةكردنى .١
ثةيوةندىء رؤذنامةوانى .٢

رَيطةطرتنيان ضارةسةرو هؤشبةرةكان، مادة هؤشيارى .٣

بانكى سيستمى ئابوورى، دارايىء طةشةكردنى .٤
ثالندانان ثةروةردةيى، بةِرَيوةبردنى .٥

ئايدز لة رَيطرتن ثالندانانء .٦
مرؤييةكان سةرضاوة بةِرَيوةبردنى .٧

مرؤظ مافى ياساو .٨
طؤِرانى ذينطةيى، سياسةتى سروشتييةكان، ســةرضــاوة  .٩

زةوى بةرطةهةواى
طشتى تةندروستى بةِرَيوةبردنى سياسةتء .١٠

ئينطليزى) (مامؤستاى بيانى زمانَيكى وةك ئينطليزى فَيركردنى .١١
بةِرَيوةبردنى تةكنةلؤذياو سياسةتى .١٢

مرؤيى فرؤشتنى فِراندنء لة رَيطةطرتن .١٣
شارستانى هةرَيمىء ثالندانانى .١٤

مةرجانةيان تَيدابَيت ئةم داواكاران ثَيويستة
هةبَيت. بةكالؤريؤسيان بِروانامةى .١

هةبَيت كاريان ئةزموونى ساأل ثَينج .٢
لةبوارى كــاركــردن ســةركــردايــةتــىء هــونــةرى هةبوونى   .٣

طشتى خزمةتطوزارى
ئةمريكا ئةزموونى ثَيشينة لة .٤

بزاننء قسةكردن نووسينء بة ئينطليزى زمانى دةبَيت كانديداكان .٥
هةبَيت. تؤيفَليان شةهادةى

بكةنةوة لينكة ئةم دةتوانن فؤرم ثِركردنةوةى بؤ
http://apply.embark.com/student/humphrey/fellowship

تسجيل  (٢٨) منوزج وزارةتالعدل                          
٣٢١ العدد العامة  التسجيل عاقارى مديرة

طق طق فى العاقارى التسجيل دائرة
بتائريخ٢٠٠٩/٨/١٧

اعالن
مجددا عقار تسجيل طلب

بتاريخ الدائرة هذة الى الطلب املقدم على بناء
٢٠٠٩/٨/١٢ لتسجيل

طق محلة طق (١) (٨٨) مقاتع تسلسل العقار متام
رزطارى

لة باعتبارةحائزا ) مجددا (غريب عرب لطيف باسم
املذكورة امللكية تثبيت ولفرض القانونية، للمدة املالك بصفة

رقم الغقارى احكام قانونالتسجيل وفبق للتسجيل متهيدا
يدعى من كل فعلى الطلب، هذا ١٩٧١ قررنااعالن (٤٣)لسنة

مي مالد العقار تقد هذا على حقوقمعينة عالقة او بوجود
اعتبارا يوما ثالثني مدة خالل الدائرة هذا الى من بينات ية

موقع لك احلضور فى العالن كذ لنثرة هذا التالى اليوم من
النتهاء التالي اليوم من صباحا العاشرة الساعة فى العقار

الكشف في موقعيا حقوقة الثبات لك وذ هذا العالن مدة
العرض لهذا ملذكور اليوم فى الذي يجرى

                                                                   
صاير ياسينابراهيم
طق طق في العقارى تسجيل  دائرة      مدير
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دةوترَيت كةسانة  بةو طروثة نوخبة
كؤمةآليةتيء طؤإانكاريية لــة كــة
ريــزي كــؤمــةَلــدا ــاو ن سياسييةكاني

بةردةكةوَيت. ثَيشةوةيان
(نوخبة) ثرةنسيثي  يةكةمجار 
يؤنانييةوة فةيلةسوفي ئةفالتوني لةاليةن
داواي ئــةفــالتــون هـــةَلـــدا.. ســـةري 
فةرمانإةوايي فةيلةسوفةكان دةكــرد
نوخبة ضةمكي بةآلم بكةن، كؤمةَلطة
لةناو سةردةمييةكةي، نوآء مانا بة
هةَلداو سةري سياسييةكاندا لَيكؤَلينةوة
فراوان ءردةءردة ثاشتر ــةوت، دةرك
لَيكؤَلينةوة ناو بؤ ثةإييةوة بووةوةو

كؤمةآليةتييةكان.
ثسثؤإييةكان، لَيكؤَلينةوة بةثَيي

هةية:ـ نوخبة جؤر ضوار
سةربازيي. نوخبةي ١ـ

نوخبةي ئيداريي. ٢ـ
بيرؤكراتي. نوخبةي ٣ـ

نوخبةي رؤشنبير. ٤ـ
زؤر رؤَلَيكي نوخبةية ضوار ئةم
سياسيء ئاَلوطؤإة لة هةية طرنطييان
هةر ـــار دواج كؤمةآليةتييةكانداو
هاوكَيشةيةكي لة ثَيكةوة ضواريان
بةآلم ــةوة، ــن دةب يةكانطير ــدا ــراوان ف
نوخبةكاني (واتــة: ثَيشةوةيان سياني
بيرؤكراتي) ئيدارييء سةربازييء
هةيةو يةكتر لةطةأل نزيكايةتيان زياتر 
كة رَيدةكةن هاوبةش خاَلي يةك رووةو
مةسةلةي بطرة (حوكمإاني).. لة بريتيية
تةماشادةكةن.. ئامانج ءةكو حوكمإاني
سآ ئــةو كة ــت دَي ماناية بــةو ئةمة 
طردو هةية هاوبةش شوَينَيكي  نوخبةية
يةكجاري بة (ئةطةرضي بكاتةوة كؤيان
يةكتردا لة هةتاية هةتا بؤ يةكناطرنء
بةآلم نوخبة)، يةك نابنة  ناتوَينةوةو
تةنيا ــةك  رادةي تا رؤشنبير نوخبةي
دةكةوَيتة جةدةلةوة باَليش بة تةنيا باَلةو
كؤمةآليةتيء سياسيء ءاقيعي لةطةأل
ئاَلؤزو هاوكَيشة  ديكةي ئابووريء 
بَلَيين: راستترءاية  ياخود سةختةكان، 
دةكةوَيتة ديكة نوخبةكاني ثَيش

لةطةَليدا. جةدةلةوة
ثةيوةندييةكاني لة  ئاوإَيك  لَيرةدا
بة دةدةينةوة، نوخبةية ضوار ئةو نَيوان
رادةي طرنطيي ئامانجي روونكردنةوةي
نوَيبوونةوةو ثرؤسةي  لة  هةريةكةيان
هاوكَيشةيةكي لــة ــةآلم ب ــدا، ــؤإان ط

بةمجؤرة:ـ كورتكراوةدا،

نوخبةي رؤشنبير دةسةآلت ـ
لة بريتيية دةسةآلت لة مةبةستمان
كؤمةآليةتيء سياسيء بونيادة ئةو كؤي
خؤياندا توَيي دوو  لة كة  ئابووريانةي
ئاماذةمان نزيكةكةي لَيك نوخبة سآ
ئــيــداريــيء ــيء ــازي ــةرب ــردن (س ــؤك ب

دةطرَيتةخؤ. بيرؤكراتي)
ئامانجَيكي ـــؤإان) (ط بَيطومان
(ياخود ذياندؤستانةية ثيرؤزو بةرزو
ثيرؤزو ــةرزو  ب ئامانجَيكي دةبــَيــت:
سةري هةردوو بؤ بَيت) ذياندؤستانة
(واتة: بؤ دياريمانكرد ئةو هاوكَيشةيةي

رؤشنبير). نوخبةي بؤ دةسةآلتء
زةرورةتي ءةكو رادةيةك تا طؤإان
دةسةآلتء سياسيء سيستمي هةبووني

دةسةآلت ءةهاية... رةوايةتيي
راستةقينةشة بةَلطةي هةروةها
لةسةر ئةوةينوخبةيرؤشنبيرلةو كاتء
روودةدات تَيدا طؤإانةكةي كة شوَينةدا
رؤشنبيرة.. نوخبةيةكي ــردةوة ك بة 
دةبَيتة دواجار كة ئامانجةية ئةو طؤإان
يةكانطيربوونةوةي ثنتي طرَيذنةو
لة هةموويان نوخبةكانء سةرجةمي

هةندَيك كؤدةكاتةوة، خؤي دةوري
بةريةككةوتني ضةقي  دةبَيتة  جاريش
هــَيــزة ــة جـــيـــاوازةكـــانء ــوون ــؤض ب
دةخاتة كؤمةأل ناو  جؤراوجؤرةكاني 
طؤإان ديكة: بةءاتايةكي ناكؤكييةوة،
راستةقينةي داينةمؤي بزووَينةرو
لةناو مَيذووسازيية  ثرؤسةي ء مَيذوو 
كؤمةَلطة بةتايبةتي كؤمةَلطةكاندا،

مؤدَيرنةكان. هاوضةرخء

(هَيز)ي طؤإان بةآلم ئايا
ثةنهانة؟ كوَيدا لة

ئــةوةي ــو ءةك ـــؤإش)دا (ش لةناو 
لةناو يان ضــووة،  بؤي (ماركس) كة 
(ماكس كة ئةوةي ءةكو (عةقآلنيةت)دا

ضووة؟ بؤي فيبةر)
ديكةي ثرسيارطةلي ثرسيارةو ئةم
جوآلوييء دةربـــارةي ضةشنة ــةو ل
كة هؤكارانةن ئةو كؤمةأل، طؤإاويي
سةرهةَلداني هــؤي دةبنة عــادةتــةن
هةندَيكجار ــاوازيء ــي ج نــاكــؤكــيء
نوخبةي بةريةككةوتني كَيشمةكَيشء
ديكةي بةشَيكي لــةطــةأل  رؤشنبير
يةكانطيرو نوخبة سآ لةطةأل خؤيء
(سةربازيي، دةسةآلت ناو كؤبووةكةي
هؤكاري ــي)... ــرؤكــرات ــي ب ئــيــداريــي، 
بةريةككةوتنانةش ئةم سةرلةبةري
جياوازي بؤ دةطةإَيتةوة هةندَيكجار
ئاراستةكردني لةبارةي  بؤضوونةكانيان 
هةندَيكجاريش طؤإانةوةو ثرؤسةي
شةخسي بةرذةوةنديي بؤ دةطةإَيتةوة

كةسةكان.
دةسةآلتي بةتايبةتي  دةســةآلت، 
سيستمي خــاوةنــي  ــة ك تــةقــلــيــدي
مولتةزيمي رؤشنبيراني  رؤشنبيرييء 
تةماشاي ــا ءةه سةربةخؤشيةتي،
طــوايــة دةكــــات ثــرؤســةي طــــؤإان
ثةيوةنديي بــةرلــةوةي ثرؤسةيةكي
نوخبةيةكي ضينءتوَيذو هةر بة هةبَيت
خةَلكء كؤي  بة ثةيوةنديي ديكةوة، 
دَيت بؤية هةية، خؤيةوة جــةمــاوةر
دوو هةندَيكجار ناجَيطيرو مامةَلةيةكي
ضةمكي لةطةأل  هةَلخةَلةتَينةرانة ء ديوو

دةكات. طؤإاندا
نزميي ــةشــدا ــوةي ضــوارضــَي ــةم  ل
بة زؤر جةماوةر هؤشياريي ئاستي
ئةطةر نموونة، بؤ دةقؤزَيتةوة.. باشي
لة خــؤي قازانجي ــؤيء خ مــانــةوةي 
بيني، رووكةشدا سستء طؤإانَيكي
جةماوةرو دةدا هةوَلَيك هةموو ئةوا
كةناَلة لةإَيي جةماوةر، ذينطةي ذيانء
كة ثيشانبدات ءةها ئيعالمييةكانيةوة
هةموو بةآلم نوَيبوونةتةوة، طؤإاونء
طؤإاني ئةنجامداني بؤ ديكة هةوَلَيكي
كة دةكات ثَيناسة ءةها باشتر قوَلترو
بةهاكردني بآ رووخاندنء بؤ هةوَلَيكة
ئةوةي بآ ديكة، كةساني  دةسكةوتي
رووخاندني ئةوةمان بداتةوة كة: ءةآلمي

ضي؟! بة ضؤنء ضيء
ئةوةية بؤ ئةمانة هةموو بَيطومان
خؤي ناإةزايي ناكؤكيء ناتةباييء
ثاساو طــؤإان ثرؤسةي بة بةرامبةر 

بدات!
تــةواو هــةوَلــي مةبةستة ئــةم  بؤ 
خودي هةبووني  لة ئامانج دةدات 
(بــةردةوامــيــي لــة كــايــةي دةســـةآلت
ذياني سواوةكةي تةقليدييء  ريتمة
ئةوةي بةبآ كورتبكاتةوة،  كؤمةَلطة)دا 
كؤمةَلطة) (بــةردةوامــيــي رَيطةكاني
راستيدا لة كة بهَيَلَيتةوة كراوةيي بة
رَيطةيانة ئةو طرنطتريني لة يةكَيك
هةَلكشاني نوَيبوونةوةو  لة  بريتيية
كة بــة جــؤرَيــك ــودي (دةســــةآلت) خ
جدييء باشء يارمةتيدةرَيكي بتوانَيت
طؤإاني ثرؤسةي لة راستةقينةبَيت

ثةكخةر! كؤمةَلطةدا، نةك
مرؤظايةتيدا مَيذووي لة بَيطومان
ئةو كةوتووةتة دةسةآلت جار ضةندةها
كؤمةَلطةو مانةوةي طواية هةَلةيةوة
ثاراستني بة بةندة كؤمةَلطة بةردةواميي
ذياني تةقليدييةكةي رةوتــة بونيادو
دةرنةضووةو ءةها  بةآلم كؤمةَلطةوة،
هةم دةسةآلت، (هةم هةردووال ئاخري
روانينة ئةو طةورةي باجي كؤمةَلطة)

داوة. نادروستةيان بة سةختي
ئةو ــذووي ــَي م تةماشاي ئــةطــةر

بكةين سياسييانة سيستمة  كؤمةَلطةو
رَييان هةَلةيةدا ئةو ثَيضوثةناي بة كة
تونديي بة ئاخري دةبينين طرتووةتةبةر،
رةوتة ئةو ثةالماري  بةر كةوتوونةتة
لةإَيي كة نوَييانةي مَيذوويية فيكريء
طةورةكاني هَيزة دامودةزطاو عةولةمةو
سةريانء هةَليانكوتاوةتة عةولةمةوة

ضةميونةتةوة. ئاستيدا لة دواجاريش
هةريةكة دنــيــا، هــةمــوو  ــا  ــةوةت ئ
لة بةركةوت خؤي  بةشي بةشَيوةيةك، 
بةها نوَيطةرييء ثةالماري هاشاوألء
كؤمةآليةتييةكاني ئابووريء سياسيء

نوآ. ذياني
هةرة ءآلتة تةنانةت  شةثؤلة  ئةم
ءآلتاني ءةكو طرتةوة، داخراوةكانيشي
لة ءآلتة ديكةش زؤري خليجي عةرةبيء
بة رَيذةي بةآلم ناعةرةبييةكان، عةرةبيء
لةطةأل هةبوون ءآلت نموونة بؤ جياجيا..
توانييان يةكخستء خؤيان شةثؤلةكةدا
ءةكو بدةن، خؤيان مانةوةي  بة درَيذة
شةرقي...ءآلتيش ئةوروثاي ءآلتاني
طؤإانء شةثؤلي ئةم لةطةأل هةبوون 
هةرةسيان نةطونجان، طؤإانكارييةدا
باري ذَير ضوونة ديكة شَيوازي بة هَيناو
ئةفغانستان.. عَيراقء ءةكو طؤإانكاريي،
ملمالنَيي لة هةن ديكة ءآلتي ئَيستاش
يان كة شةثؤلة  ئةم  لةطةأل  سةختدان
سياسيء بةها بطونجَينء لةطةَليدا دةبَيت
لة نوَييةكاني كؤمةآليةتيية ئابووريء
بطؤإَين، ءردةءردة بكةنةوةو جآ خؤدا
رووخان ضاوةإواني ئاخري دةبَيت يان
ديكة شَيوازي بة جةماوةرةكانيان بنء
ئَيرانء ءةكو طؤإان، باري ذَير بضنة
ئةزموونةكةي توركياو  ميسرو  سورياو

خؤيشمان. كوردستاني هةرَيمي
ــةآلت دةس هةَلسوكةوتي ــَي بــةَل
جؤرةية، بةو طؤإاندا ثرؤسةي لةطةأل
نوخبةي روانطةي هةَلسوكةوتء بةآلم

جؤرَيكي ديكةية. بة رؤشنبير لةطةَليدا
دةسةآلتء رؤشنبير لةطةأل نوخبةي
هاوإَيية دةسةآلت ناو نوخبةكاني كؤي
مةسةلةيةكة طـــؤإان ثــرؤســةي كــة 
كؤمةَلطةوة سةرلةبةري بة ثةيوةنديي
نوخبةي خاسيةوة).. عامء (بة هةية
كؤكء دةسةآلت لةطةأل لةوةدا رؤشنبير
بةر طؤإان ثرؤسةي لة ئامانج كة تةباية
روانطةي ذيانء طؤإيني هةرشتَيك لة
ئةوانةو كؤمةآليةتي ذينطةي كؤمةَلطةو
خةَلكة، بؤ ــؤإان  ط ثرؤسةي خــودي
ميكانيزمي شَيوازو لة رةنطة بــةآلم
لةطةأل ثــرؤســةكــةدا ئاراستةكردني 
بنةمادا لة ضونكة ناتةبابَيت، دةسةآلت
دوو (مَيذوو) بؤ دوو اليةنة ئةو روانيني

جياوازة. روانيني
ضةمكي ءتمان ــو  ءةك دةســـةآلت
زؤرينةوة خةَلكء كؤي ديدي لة طؤإان
قازانجي بة ئــةوةي  بؤ تةماشادةكات
هَيواش هَيواش لَيكيبداتةوةو خؤي

بكات! لةطةَليدا رَي
كة دةزانين اليةكيشمان هةموو
ــؤإانء ط ثــرؤســةي تيؤريزةكردني
نةك نوخبةية ئيشي ئاراستةكردني،
ديدي عامةو  هؤشياريي  ئاستي  عامة! 
ئَيمةدا ءةكو ءآلتاني كوَيي لة هيض عامة
بخرَيتة لةمجؤرةي ئةركي  نةبووة ءةها

ئةستؤ!
زةرةري قـــازانـــجء  ــــةآلت دةس
تؤكمةييء ــؤي، خ كــاراكــتــةرةكــانــي
جؤراوجؤرةكاني ئؤرطانة ناتؤكمةيي
ثَيكهاتةو نةمانةوةي مانةوةو خؤي،
خؤي، تةقليدييةكاني روانطة بونيادو
طؤإانء ثرؤسةي بؤ حيسابكردن لة
طــؤإانــدا، ثــرؤســةي ئاراستةكردني
لةم شتَيكةوة.. هةموو ثَيش دةخاتة
بةهاو رةوشتء دَيت ضوارضَيوةيةشدا
دةكاتة خةَلك عامةي سادةكةي روانطة
ئاسؤيي بآ  ضةقبةستووييء ثَيوةرو 
سياسةتة لة ئةم دةدات.. ثاساو خؤي ثآ
ئامرازبووة ديارترين سةردةمَيكدا هةموو
ضةقبةستووةكانةوة دةسةآلتة بةدةست
درَيذخايةنء مانةوةي  ثاساوداني  بؤ
بةردةواميدان خؤيانء ناتةندروستي
ثاراستني سياسييةكانيانء  سيستمة  بة
ئةفرادةكانيان، تايبةتيي بةرذةوةنديي
كؤمةأل طشتيي بــةرذةوةنــديــي ئيدي 
لةو يةكَيك بَيطومان كة ــةتــوون!) (ب

كؤمةأل طشتييانةي بــةرذةوةنــديــيــة
تةندروستة، دةسةآلتَيكي هةبووني
دةسةآلتي بةإاستي كة دةسةآلتَيك

بَيت! بؤ كؤمةأل كؤمةأل بَيتء خودي
دةسةآلتَيكي هةموو كورتي: بة
دةكات زؤر خؤثارَيزيي  ضةقبةستوو، 
ئابووريء طةلي هاوكَيشة ناو ضوونة لة
ضونكة تــازة، سياسيي كؤمةآليةتيء
بةو ناكامآلنةو رَيسا ياساو بةو رةنطة
ئةو كة بةرذةوةندخوازانةوة كاراكتةرة
لةطةأل بتوانَيت بَيت سةخت هةيةتي،

(طؤإان)دا هةَلبكات.
كة نوخبةي رؤشنبير ئةوةندةي بةآلم
كاركردني شَيوازي ئامانجء ناوةإؤكء
خودي ئةوةندة طرنطة، بةالوة دةسةآلتي
ناو كةساني بةرذةوةنديي دةسةآلتء
ئةطةرضي نيية،  طرنط بةالوة دةسةآلتي
هةموو نييةو يةكإا دةنطء يةك هةر
يةك ءةكو بيرناكةنةوةو يةك هةرءةكو
دوو لة النيكةم ئةوانيش ضونكة ناجوَلَين،
داوةتة كة شانيان ثَيكدَين.. ئةوانةيان ثؤل
ثؤلَيكن! ضاالكن،  خؤيانء  ئةركي بةر
ثؤَلَيكي ئةوان نين كة ءةكو ئةوانةشيان
(روانطة)ي (ناو)و هةريةكةيان  ديكةنء
تَيكإا كة لةوةي جطة ئةمة هةية... خؤيان
فيكريي رةوتي ئايديؤلؤذياو بة سةر
جياوازيية ئةم هةندَيكجار جياوازنء
بةشَيكي ئايديؤلؤذيةتيياندا روانطةو لة
دةكاتء ثةرتةوازة بةرضاويان باشء
خؤيانيان رؤشنبيرانةي مةسئوليةتي لة

دةخاتةوة. دوور
(دةسةآلتطرتنةدةست)و بةهةرحاأل
(سياسةتكردن دةسةآلت)و لة  (بردنةوة
ئامانجي نوخبةي مانا ثراكتيكييةكةي) بة
كة ئةندازةيةي بــةو نيية، رؤشنبير
خؤيء ذياني (باشتركردني (طؤإان)و
راستيية ئةم بةآلم ئامانجيةتي.. كؤمةَلطة)
لةالي دةسةآلتي كوردي باشي بة هَيشتا
طؤإيني هؤي نةبووةتة نةضةسثيوةو
رؤشنبير، نوخبةي لةسةر ئةو روانطةي
ثوكاندنةوةي هؤي  ببَيتة كة  جؤرَيك بة
بؤ دةسةآلت روانيني خراث يةكجارةكي
هةندَيكجار تةنانةت رؤشنبير.. نوخبةي
سياسيي (ركابةإَيكي  ءةكو دةسةآلت 
رؤشنبيري نوخبةي تةماشاي راستةقينة)
شةإي كة هَيناون ناوي ءةها كردووةو
شةخسيء ئيمتيازاتي دةسخستني
ثَيطةي لةثَيناوي دةسةآلت بردنةوةي
ئةطةر رؤشنبير ءانيية! كة دةكةن خؤياندا
رؤيشتبَيتء تونديش زؤر دوورو زؤر
طرتبَيت، لة دةسةآلت ئةو سةري سةرى
كةءتوويةتي: نةإؤيشتووة دوورتر لةوة
باشكردني طؤإانء ثرؤسةي دةسةآلت

ثةكدةخات. خةَلك ذياني
ثَيداطرتني ــدنء دركــان بَيطومان
تةنيا راستيية، ئةم لةسةر رؤشنبير
ذياني طؤإيني باشكردنء لةثَيناوي
بةطشتيي، خةَلكداية ضةقبةستووي
دةنا خةَلك، لة بةشَيكة  خؤشي كة
ئاطاي باشتر  كــةس  هةموو لة ئــةو
جَيبةجَيكردني خةياَلي كة لــةوةيــة
(فةيلةسوفةكان ئةفالتون خةونةكةي
هةر بــن) خؤيان طةالني حوكمإاني
بووةتةوةو بةتاأل طَيإانةوةيدا لةطةأل

زةقة! تةواو تؤباويةتَيكي لةبارضووةو
لة دةســـةآلت بـــةآلم بــةداخــةوة
بــةشــداريــي ــمــةدا، ــَي ــمــةكــةي ئ هــةرَي
طفتوطؤكاني لة رؤشنبيري نوخبةي
حوكمإاني شَيوازي  ئامانجء  بة  تايبةت
لة ئةوةبوو نةخوَيندووةتةوة.. ءةها
طفتوطؤي ضةندين ــردوودا راب ساآلني
ئةم دةربــــارةي  رؤشنبيران جديي 
لةباربرانء ضارةنووسسازة ثرسة
دةســـةآلتء لــةســةر ملمالنآ ــو  ءةك
تايبةتيء هةوَلدان داواكردني ئيمتيازاتي
ثَيناسةكرانء خــؤدةرخــســتــن،  ــؤ  ب
ءةهانةبوو، راستيدا لة كة خوَيندرانةوة
(ئةطةرضي ملمالنَيكة ئةسَلي بةَلكو
بةرجةستة) دياردةيةكي ببَيتة نةهَيَلرا
طؤإانَيكي ئاراستةكردني لــةســةر
ئامانجي بة  عةقآلنيبوو، لةسةرخؤو
مةعنةويي مادييء ذياني  باشتركردني
بةطشتييء ــان ــت ــوردس ك ــكــي  خــةَل
مؤدَيرنيزةكردني تؤكمةتركردنء
ثةراوَيزَيكي هَيشتنةوةي دةســةآلتء
فيكريء جموجوَلة بؤ  راستةقينة  ئازادو

رؤشنبير، نوخبةي رؤشنبيرييةكاني
لة دةكرَيت سةر بضَيت، ئَيستاش نةضووة
(ثردكردن)ي بة ثإكردنةوةو لة بير نوآ
ساآلني لة كة بكةينةوة بؤشايية ئةو
نوخبةي نَيواني كةوتة  رابـــردوودا
هةرَيمةكةماندا. لة دةسةآلت رؤشنبيرو

ئةم ثردكردنةي  بة لةم ئامانج ئيتر 
ئةنجامداني رَيطةكاني ضيية؟ بؤشايية
نوَيطةريي بؤضي؟ ــؤإان ط كامانةن؟
ئايا ضي؟  لةثَيناوي كآء بؤ بؤضيء 
كوردي دةسةآلتي ثَيكهَينةرةكاني نوخبة 
شتَيك ض ئايا دةكةن؟ قبوَل جةدةلة ئةم
يةكترو لة ــةآلت دةس ناو نوخبةكاني
جيادةكاتةوة: رؤشنبير نوخبةي لة
ذياني ءاقيعي دةربــارةي هةَلوَيستيان
لةناو خــؤيــان  ثَيطةي ــان  ي ــك،  خــةَل
يان دةسةآلتدا، هةيكةلي لةناو كؤمةَلطةو
ئايا: هؤشيارييان؟ رؤشنبيرييء ئاستي
ثاأل بخةينة رؤشنبير سيفةتي دةكرَيت
هةروةها دةسةآلت؟ ناو  تاكةكةسةكاني
بة تايبةت ديكةي ثرسياري ضةندين
دةسةآلتء ثَيكهاتةي دةسةآلتء رةوشي

كاركردني دةسةآلت. ئامانجء شَيوازي
ئةستؤي لة ئــةوانــة هةموو هــةر 
بيانوروذَينآء رؤشنبيرداية، نوخبةي
ضاوةإوانيء ضونكة بكات، تيؤريزةيان
لة جطة نييةو سوودَيكي بَيدةنطيي
هيض بةشدارينةكردن كةنارطرتنء خؤ
دةخاتة مةترسيش بطرة نيية! مانايةكي
لة طــؤإان  نوَيطةرييء ــرؤذةي ث سةر 

هةرَيمةكةماندا.
رَيطة هيض راستيدا  لة ئَيمة  طةلي
بؤ هةوَلدان لة جطة نيية ضارةيةكي
نوَيكردنةوةو خؤ طؤإانء ءةطةإخستني
خؤيء طوزةراني ذيانء لة بيركردنةوة
لَييء هةَلهاتن ــةك  ن باشتركردني،
ئازاريي غةريبيء بة سةرسثاردن

ئاوارةيي.
نوَيطةريي طؤإانء ثرؤسةي بَيطومان
بيرمةندة ءةكو  ئاَلؤزةو ثرؤسةيةكي 
دةبَيت كردووة، تيؤريزةيان طةورةكان

تَيدابَيت:ـ خةسَلةتةي سآ ئةم
دةبَيت (مؤدَيرنيتي) نوَيطةريي ١ـ

بطرَيتةوة. طشتيي بونيادي
(مؤدَيرنيزةيشن) نوَيكردنةوة ٢ـ
بةربآلودا دروستء  سياقَيكي لة  دةبَيت

ئةنجامبدرَيت.
(مؤدَيرنيزم) نوَيطةريي رةوتي ٣ـ
لةثاَلدا نةوعيي هؤشيارييةكي دةبَيت

بَيت.
ــيء ــطــةري ــوَي ن ــــة: طـــــؤإانء وات
باشتر، ذيانَيكي بــةرةو ءةرضةرخان 
لة خةَلك هؤشياريي فيكرو دةبــَيــت
ــةواوي ت ئــامــادةطــي دروستكردنيدا
لةكاتء بةربآلوو  سياقَيكي لة هةبَيتء
هةموو لةسةر طونجاوداو شوَينَيكي
كؤمةآليةتي، ــووري، ــاب (ئ ئاستةكان
بونيادو كؤي ئةنجامبدرَيتء سياسي)
كؤمةَلطة ناو دامةزراوةكاني دامودةزطاو

بطرَيتةوة.
سةختء ئَيجطار ئةركَيكي ئةمة ديارة
دةستبةرداري ناكرَيت بةآلم ئاَلؤزة،
سةختة! ئاَلؤزو ئةوةي بيانووي بة ببين،
بةبآ بةشداريي زانيمان بةتايبةتي ئةطةر
كؤمةَلطة مةحاَلة رؤشنبير نوخبةي

ثَيشكةوَيت.
دةســةآلت بةتةمابين ئةطةر ئَيمة
ءةها شتي بكاتةوة، راست خؤي خؤي
نةسةلماندووة!، ئةمةي  مَيذوو  مةحاَلةو
كؤمةَلطةو سياسةتء سروشتي ضونكة
زانستة سروشتي  هةروةها مَيذوو، 
ءةكــو طشتيي، بــة  (تةجريبييةكان)
(تةجريدييةكان) زانستة سروشتي
بةَلكو بكاتةوة!، راست  خؤي خؤي نيية
بةشداري ضإي بة هاوآلتيان دةبَيت
با كةواتة راستكردنةوةيدا.. لة بكةن
بإياري سازندةي هةم ثَيكةوة، هةموو
ضاو رؤشنبير، نوخبةي هةم سياسيء
خؤماندا مـــــــةسئوليةتي  ئةركء  بة
ئةو شوَيني لة هةوَلبدةين بخشَينينةوةو
تاريكي ساَلةهاية كة نَيوانمان بؤشاييةي
ديالؤط بة رووناك  ثردَيكي دايثؤشيوة، 
ذياني باشتركردني بةرةو رايةَلبكةين،
كؤمةآليةتييء دادثــةروةريــي خةَلكء
عةقألء جَلةوكردني  ــةرةو ب طـــؤإان،

ذياندؤستي.

(قةلَةم) (دةسةَالت)ء نَيوان بؤشايى (بةثردكردنى) بةرةو

ثيَنجويَني فةرةيدون
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