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 رؤذنامة

بة بإيارى مةكتةبى سياسيى يةكَيتى، 
تةنفيزيى  ئةنجومةنى  ئةندامى  دوو 
بة  كوردستان  مامؤستايانى  يةكَيتيى 
بيانووى ثةيوةندييان بة ليستى طؤإانةوة 
لة  لَيدةسةنرَيتةوةو  ثؤستةكانيان 
يةكَيتييةكة دةردةكرَين، ئةمة لةكاتَيكداية 
سةرجةم  نوَينةرى  لة  ئةنجومةنة  ئةو 
ديكة  سياسييةكانى  اليةنة  حيزبء 
لةطةأل  لَيثَيضينةوة  بَيئةوةى  ثَيكهاتووة، 

هيضكاميان بكرَيت.
مةكتةبى  لة  ـــردوو  راب هةفتةى 
يةكَيتييةوة  ديموكراتييةكانى  رَيكخراوة 
سةعيد،  حةمة  (ئةحمةد  مامؤستايان 
ئةندامانى  رةشــد)  مستةفا  ــاك  روون
يةكَيتيى  تةنفيزيى  ئةنجومةنى 
بة  كة  ئاطاداركرانةوة  مامؤستايان 
بة  يةكَيتىء  مةكتةبى سياسيى  بإيارى 
طؤإان  ليستى  بؤ  كاركردنيان  بيانووى 
لة  لَيدةسةنرَيتةوةو  ثؤستةكانيان 
يةكَيتيي مامؤستايان دةردةكرَين، دواترء 

رَيطةيان  (٢٠٠٩/٨/٢٠)دا  رؤذى  لة 
كؤبوونةوةى  لة  بةشداريى  ثَينةدراوة 
ئةنجومةنى تةنفيزيى يةكَيتييةكةدا بكةنء 
بة  سةوزةوة  ليستى  نوَينةرى  لةاليةن 
ثَيإاطةيةنراوةو  هةواَلةكةيان  فةرميى 
ئةمة  دوورخراونةتةوة،  كارةكةيان  لة 
لةكاتَيكدا كة ئةو دوو ئةندامة بة دةنطي 
كؤنطرة هةَلبذَيردراونء هةر كؤنطرةش 
ئةنجومةني  ئةندامَيتي  دةتــوانــَيــت 

تةنفيزيان لَيبسةنَيتةوة.
وردةكاريى زياتر لة ل٣ داية.

البردنى دوو ئةندامةكةي يةكيَتيى مامؤستايان 
بة بأيارى مةكتةبى سياسيى يةكيَتى بووة

٦
هاوأآ باخةوان: 

دياريكردني سنووري هةرَيمي 
كوردستان بة مادةي (١٤٠)، 

كارَيكي طَيالنةية

رؤذنامة

ــةوةى طـــؤإان خــؤى بؤ  ــن ــزووت ب
ثارَيزطاكانء  هةَلبذاردنةكانى ئةنجومةنى 
ــاتء  ــادةدةك ــام ئ ــراق  ــَي ع ثةرلةمانى 
لةو  جياواز  ليستى  بة  برياريشواية 

هةَلبذاردنانةدا بةشداريى بكات.
ئةندامى  رةحــيــم  تؤفيق  محةمةد 

لةوبارةيةوة  ئةنجومةنى كؤمثانياى وشة 
لةثةرلةمان  ئَيمة  راطةياند؛  رؤذنامةى  بة 
شتَيكى  ضةند  لةبةرئةوةى  كشاينةوة، 
لةوانة  يةكَيك  لةبةردةممانداية،  ديكة 
كة  عَيراقة،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى 
دةبَيت كارى جديى بؤبكةينء بإيارمانداوة 
بة ليستَيكى جياواز بةشداريى بكةين لةو 

هةَلبذاردنانةدا.

ثَيشووشدا  هةفتةى  لَيدوانَيكى  لة 
ليستى  سةرؤكى  مستةفا  نةوشيروان 
طؤإان بة رؤذنامةى راطةياند: لَيرة بةدواوة 
شانة،  لةسةر  طةورةمان  ئةركى  سَى 
رَيكخستنةوةى  بؤ  خؤئامادةكردنة،  كة 
هةَلبذاردنى  طـــؤإانء  بــزووتــنــةوةى 
ثةرلةمانى  ثارَيزطاكانء  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنى  لة  واية  ئومَيدمان  عَيراق، 

ئةنجومةنى  هةموو  لة  ثارَيزطاكانيشدا، 
عَيراقيشدا  ثةرلةمانى  لة  ثارَيزطاكانداو 

فراكسيؤنى طؤإان دروستبكةين.
كة  رؤذنــامــةدا  ضاوثَيكةوتنَيكى  لة 
محةمةد  ٤ء٥-داية   الثةإة  لة  دةقةكةي 
نازانَيت  ـــةآلت  دةس ــت:  ــَي دةَل تؤفيق 
هــةروةك  ضيية،  سَيبةر  حكومةتى 
ثةرلةمانى  «ئؤثؤزسيؤن  واية  بإواشى 

رةخنة  ـــات»و  دةك ئةكتيظ  ئةمجارة 
دةطرَيت،  ثةرلةمان  دانيشتنى  لةيةكةم 
فراكسيؤنى  هةر  نةك  دةبواية،  دةَلَيت: 
ئةوانى  حيزبةكةء  ضوار  بةَلكو  طؤإان، 
كة  بكرداية،  ئةوة  لةسةر  كاريان  ديكةش 
ناوخؤى  ثةيإةوى  جَيبةجَيبكراية،  ياسا 
دةنطدان  بة  جَيبةجَيبكرايةء  ثةرلةمان 

بواية.

محةمةد تؤفيق رةحيم: دةسةآلت نازانَيت حكومةتى سيَبةر ضيية

(طؤأان) بة جيا بةشداريى هةلَبذاردنى 
ثةرلةمانى عَيراق دةكات

فةالح نةجم 

زانياريى  بانكى  ئامارَيكى  بةثَيى 
مافى مرؤظ، تةنيا لة ماوةى (٧)مانطى 
(٨٨)ثَيشَيلكاريى  ئةمساَلدا،  سةرةتاى 
 (١١٧٦) رؤذنامةنووسانء  دذى 
ذنـــان  دذى  ــلــكــاريــيــش  ثــَيــشــَي

ئةنجامدراون.
بةإَيوةبةرى  مةحوى،  ئةلةند 
بة  ــرؤظ  م مافي  زانياريى  بانكى 
ــةرةإاى  «س راطةياند:  رؤذنــامــةى 

بوونى ياساي كارى رؤذنامةطةريى، 
هةست  هةرَيم  دةسةآلتدارانى  بةآلم 
رؤذنامةنووسان  كة  بةوةناكةن 
بآلوكردنةوةى  دةستكةوتنء  مافى 
لةكاتى  بؤية  هــةيــة،  زانيارييان 
كة  هةربابةتَيكدا  بــآلوكــردنــةوةى 
دذى  توندوتيذيى  نةبَيت  بةدَليان 

رؤذنامةنووسان ئةنجامدةدةن». 
ثَيشَيلكاريي  ــةدا  ــارةك ــام ئ لــة 
سلَيمانى،  (هةولَير،  ثارَيزطاكاني 
كــةركــوك، دهــؤك) تــؤمــاركــراوة، 

دذى  ثــَيــشــَيــلــكــاريــيــانــةى  ـــةو  ئ
ئةنجامدراون  رؤذنــامــةنــووســان 
لَيدانء  زيندانيكردنء  لة  بريتيبوون 
ئةو  ثَيكردن،  سوكايةتي  و  جنَيو 
ذنان  دذى  لة  ثَيشَيلكارييانةشى 
(٣٤)جؤر  لة  بريتين  ئةنجامدراون، 

ثَيشَيلكاريى. 
«هؤكارى  وتيشى  مةحوى  ئةلةند 
زؤربوونى توندوتيذيى دذى ذنان بؤ 
ئةوة دةطةإَيتةوة كة ذنان كَيشةكانيان 

لة رَيطةى دادطاوة ضارةسةرناكةن».

لة (٧)مانطدا، زياتر لة هةزار ثَيشيَلكاريى 
دذى ذنانء رؤذنامةنووسان ئةنجامدراون

كورد ثَيشنيازةكةى ئؤدَيرنؤ، عةرةب سوثاى عَيراقء توركمان سوثاى توركياى دةوَيت

٧
ئارام شَيخ وةسانى

بؤ  ثَيكدةهَينرَيت  ليذنةيةك 
ضاودَيريكردني كارةكاني كؤمسيؤني 
باآلي هةَلبذاردنةكان بةهؤي طومان لة 
بَياليةنيي كارةكاني لة هةَلبذاردنةكاني 

رابردوودا.
عومةر عةلى، ئةندامى ئةنجومةنى 
رؤذنامةى  بة  عَيراق،  نوَينةراني 
سةربةخؤيى  «بابةتى  راطةياند: 
زؤريــنــةى  الى  ــاآل،  ب كؤمسيؤنى 
طومانء  جَيطةى  ثةرلةمان  ئةندامانى 
لة  رابــردوودا  لة  ئةوةى  قسةكردنة، 
كارةكانى كؤمسيؤن دةخوَيندرَيتةوة، 
ئةوةية كة كاديرة باآلكانى كؤمسيؤن 
كة بة نوَينةرايةتى حيزبةكان دانراون 

بَياليةن نةبوون لة كارةكانياندا».
طومانةوة  ئــةو  بووني  بةهؤي 
لةطةأل  ثةرلةمان  ئةندامانى  زؤرينةى 
ثَيكبهَينرَيت  ليذنةيةك  كة  ئــةوةدان 

كؤمسيؤنء  كارةكانى  بة  تايبةت 
ضاودَيريكردنى كؤمسيؤن، تابزانرَيت 
ضةند ثابةندى بَياليةنيىء سةربةخؤيى 
خؤى دةبَيت، بؤ ئةو مةبةستةش كار 
بؤ ئةوة دةكرَيت، بإطةيةك زيادبكرَيت 
بؤ ياساى هةَلبذاردنةكان، كة كارةكانى 

ئةو ليذنةية دياريبكات.
ئةو ئةندامةى ئةنجومةنى نوَينةران 
بؤ  ليذنةيةك  وتيشى: «دروستكردنى 
ضاودَيريكردنى كارةكانى كؤمسيؤنى 
باآل زياتر جةختى لةسةر كرايةوة، ثاش 
رووبةإووى  رةخنانةى  هةموو  ئةو 
بة  سةبارةت  كرانةوة  كؤميسؤن 
كوردستان،  هةرَيمى  هةَلبذاردنةكانى 
ئايا  بثرسَيت  خةَلك  رةنطة  لَيرةدا 
بة  سةر  ليذنةيةش  ئةو  ئةندامةكانى 
حيزبةكان نين؟ بةآلم ضةند كةسَيكى 
كارةكانى  دةتوانن  بَياليةن  دَلسؤزو 
بةإَيوةببةنء  بةباشى  ليذنةية  ئةو 
بةسةر  ورد  كاراو  ضاودَيرَيكى  ببنة 

كارةكانى كؤمسيؤنةوة».

كؤمسيؤنى هةلَبذاردنةكان 
دةخريَتة ذَير ضاودَيرييةوة

ل٢
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عةبدوإلةحمان شارا

سياسيى يةكَيتى، بإيارى مةكتةبى بة
تةنفيزيى ئةنجومةنى ئةندامى دوو
كوردستان مامؤستايانى يةكَيتيى
ليستى بة ثةيوةندييان بيانووى بة
لَيدةسةنرَيتةوةو ثؤستةكانيان طؤإانةوة
ئةمة دةردةكـــرَيـــن، يةكَيتييةكة لــة 
نوَينةرى لة ئةنجومةنة  ئةو لةكاتَيكداية 
سياسييةكانى اليةنة  حيزبء سةرجةم
لَيثَيضينةوة بَيئةوةى ثَيكهاتووة ديكة

بكرَيت. هيضكاميان لةطةأل
مةكتةبى لــة رابــــردوو هةفتةى 
يةكَيتييةوة، ديموكراتييةكانى رَيكخراوة
سةعيد، حةمة (ئةحمةد مامؤستايان
ئةندامانى رةشيد) مستةفا ــاك روون
يةكَيتى تةنفيزيى ئــةنــجــومــةنــى
بة كة ئاطاداركرانةوة، مامؤستايان
بة يةكَيتىء سياسيى مةكتةبى بإيارى
طؤإان ليستى بؤ كاركردنيان بيانووى
لة لَيدةسةنرَيتةوةو ثؤستةكانيان
دواترء مامؤستايان دةردةكرَين، يةكَيتيي
رَيطةيان (٢٠٠٩/٨/٢٠)دا رؤذى لة
كؤبوونةوةى لة بةشداريى ثَينةدراوة
بكةنء يةكَيتييةكةدا تةنفيزيى ئةنجومةنى
بة سةوزةوة ليستى نوَينةرى لةاليةن
راطةيةنراوةو ثآ هةواَلةكةيان فةرميى
ئةمة دوورخراونةتةوة، كارةكةيان لة

دةنطي بة ئةو دوو ئةندامة كة لةكاتَيكدا
كؤنطرةش هةر هةَلبذَيردراونء كؤنطرة
ئةنجومةني ئةندامَيتي دةتــوانــَيــت

لَيبسةنَيتةوة. تةنفيزييان
رؤذنامةى بة سةعيد، حةمة ئةحمةد
كؤنطرة بة ئَيمة «لةبةرئةوةى وت:
تةنفيزيىء ئةنجومةنى ئةندامى بووينةتة
ثؤستةمان ئةو دةتوانَيت كؤنطرةش هةر
رَيكخراوة مةكتةبى لة بةآلم لَيبسةنَيتةوة،

ثَيمانوترا، يةكَيتييةوة ديموكراتييةكانى
كاتةوة كؤنطرةو بةهؤى تَيثةإبوونى كة
شةرعييةتى مامؤستايان يةكَيتيى
كة يةكَيتييةك وتمان  ئَيمةش  نةماوة،
بإيارةكانى ضؤن نةمابَيت شةرعييةتى
ثَييانوتين بةآلم  مــاوة، شةرعييةتيان
كة هةر سياسيية مةكتةبى ئةمة بإيارى
كردبَيت بؤ ليستى طؤإان كارى كةسَيك

دووربخرَيتةوة». كارةكةى لة

يةكَيتيى ــة ل ــوون ــب ــدام ــةن ئ ــة  ب
بةثَيى كــوردســتــان مامؤستايانى
كة لة كؤنطرةدا بإيارى ثةيإةوى ناوخؤ
كةسَيك هةر كة بةشَيوةيةكة لَيدراوة،
كؤلَيذةكانى يان مامؤستايان ثةيمانطاى
مامؤستا، ببَيتة تةواوبكاتء  زانكؤ
يةكةم لة ئةندامء دةبَيتة ئؤتؤماتيكى
(٧٥٠) بإى وةريدةطرَيت كة مووضةيدا
جا لَيدةبإدرَيت، ئابوونة وةك ديناري

يان بوَيت ئةندامبوونةى ئةو كةسة ئةو
سةرؤكايةتى نيية، خؤى خواستى بة نا
ثةنجا بة ثةنجا بةشَيوةى يةكَيتييةكةش
دابةشكراوةو ثارتيدا يةكَيتىء لةنَيوان
ســةرؤك جــارَيــك مانط  شــةش هــةر 

لةاليةكيانة.
بؤ ئايندة باشة ثَيى مامؤستا ئةحمةد
مامؤستيان راستةقينةى رَيكخراوَيكى
بانطةوازبكرَيت كة دروستبكرَيت

خؤيان بةخواستى خؤيان مامؤستايان
كاري رَيكخراوةكةش ئةندامء ببنة
بكات، مامؤستايانة ئــةو بؤ جديى
كؤنطرةى (٢٠٠٢) ساَلى «لة وتيشى:
سلَيمانى لة لقةكةيةوة هةردوو بة دةيةم
ساأل ضوار ماوةى بؤ بإياربوو بةستراو
بةروارة لةو كاربكات، ثَيكهاتةية ئةو
بووبَيتة مامؤستايةك هةر ــةدواوة ب
نوَينةرى مامؤستايان يةكَيتيى ئةندام،

نةبووة». ئةو راستةقينةى
يةكَيتى تةنفيزيى ئةنجومةنى
حيزبء سةرجةم نوَينةرى مامؤستايان
بةآلم تَيداية، سياسييةكانى اليةنة
سةرؤكايةتى نيشتمانىء يةكَيتيى
نوَينةرى ئةندامَيتى مامؤستايان يةكَيتيى
ثآ يةكَيتييةدا لةو طؤإانيان ليستى

قبووَلنةكراوة.
يةكَيكى رةشيد، مستةفا ــاك روون

ئةندامَيتى كة مامؤستايانةى لةو ديكة
يةكَيتيى تةنفيزيى  ئةنجومةنى 
لة داواى لَيسةندراوةتةوة، مامؤستايانى
هةبَيت هةَلوَيستيان كة كرد مامؤستايان
ئةوان بةرامبةر كة  كارةى  ئةو لةسةر
«يةكَيتيي وتيشي: نةبنء بَيدةنط كراوةو
لةدةستداوةو شةرعييةتى مامؤستايان

دةربكات». جؤرة لةو بإيارى نابَيت
لةكاتَيكدا هاوكاتئاماذةشىبةوةكرد،
كة كؤبووةنةوةكةوة بضنة ويستوويانة
بارةطاى دةرطاى سازكراوة، هةولَير لة
لةسةر قوفَلَيك بة مامؤستايانيان يةكَيتيى
ذوورةوة، نةضنة ئةوةى بؤ داخــراوة
ناشارستانىء زؤر كارَيكى «ئةمة

كرا». بةرامبةرمان كة ناإةواية
ئةو روونــاك، مامؤستا وتــةى بة 
وتةكانى ثَيضةوانةى يةكَيتى بإيارةى
حيزبةكةية، سكرتَيرى ــةالل، ج مــام
يةكَيتيى لة ــردووة ــةوةك ل باسى كة 
ضةثكة سياسةتى ثَيويستة مامؤستاياندا
بؤنى «با وتيشى: ثةيإةوبكرَيت، طوَلةكة
طوَلةكانى بؤنى تَيكةأل طؤإانيش طوَلى

ببواية». ديكة
دوو ئةندامة لةهةمان دةركردنى ئةو
سَييةمى خولى دانيشتنى يةكةم رؤذى
ثةرلةمانتارانى تَييدا كة ثةرلةماندابوو،
كة ــوارد  خ ياساييان  سوَيندى  نــوآ
خاكي طــةلء يةكَيتى لة ثارَيزطاريى

بكةن. عَيراق كوردستانى

الدةبرَين مامؤستايان يةكيَتيى تةنفيزيى ئةنجومةنى ئةندامى دوو

سكرتَيرى جةالل، وتةكانى مام يةكَيتى ثَيضةوانةى بإيارةى ئةو

ثَيويستة مامؤستاياندا يةكَيتيى لة لةوةكردووة باسى كة حيزبةكةية،

ثةيإةوبكرَيت طوَلةكة ضةثكة سياسةتى

عارف ستارة

ئَيران سوثاي رؤذة ضوار ماوةي
تؤثبارانكردني بة دةستيكردووةتةوة
ئــؤمــةرانء حاجي سنوورةكاني
هةرَيمي نازَيي بةردة باَلةكايةتيء
سةرضاوةكاني بةثَيي كوردستان،
لة ثاسداريشي هَيزَيكي ــةواأل، ه
ــداوة، مــؤَل باَلةكايةتي ســنــووري
دةطةإَينةوةء كةي نازانرَيت كة
بة جَيطيركراونء ــةوآ ل بؤضي
لة هةرَيم حكومةتى نوَينةري وتةي
كارَيكى هَيزانة ئةو  بوونى تــاران،
ئَيران شوَينَيك هةر  لة ئاساييةء
هَيزةكاني مةترسيي بكات بة هةست
بةرثرساني هاوكات دةهَيَلَيتةوة،
هيض دةَلَين هةرَيميش حكومةتي
نييةء بارةيةوة لةم تازة زانياريي
طؤإانكارييةكاني دوا ئــاطــاداري

نين. ئَيران تؤثباراني
شَيخ جةعفةر شَيخ لةوبارةيةوة
ثَيشمةرطةي وةزيـــري مستةفا،
رؤذنامةي بة كوردستان، هةرَيمى
راطةياندنةكانةوة رَيطةي «لة راطةياند:
هيض بووينء تؤثبارانةكان ئاطاداري
تازةمان ئاطادارييةكي زانيارييء
بة ثةيوةنديي نييةء لةبارةيانةوة

ثؤليسي سنوورةوة هةية».
ئةمساَلدا شوباتى (١٤)ى لة
حكومةتى لةنَيوان رَيكةوتننامةيةك
ئيسالميى كــؤمــارى هـــةرَيـــمء
وةستاندنى بؤ مــؤركــرا، ئَيراندا
هةرَيمى خاكى تؤثبارانكردنى 
ضةند دواى هةر بةآلم كوردستان، 
شكَينراو رَيكةوتننامةية ئةو رؤذَيك
دةستيثَيكردةوة، بؤردومانكردن
بةَلَينيدا ئَيران رَيككةوتننامةكة بةثَيى
تؤثباران طوندنشينةكان ناوضة كة
دةبينرَيت وةك بــةآلم ــات، ــةك ن
لةاليةن كة ناوضانةى  ئةو  زؤربةى
ناوضةى دةكرَيت، تؤثباران ئَيرانةوة
تائَيستا بةوهؤيةشةوة طوندنشيننء
ناوضانة ئــةو  خةَلكى ــةدان س بة 
سووتاوة، ماألء حاَليان ئاوارةبوونء

ماديى زؤر زيانَيكى لةوةى ئةمة جطة
هاوآلتييان باخى رةزو سةدان بة

طةيشتووة.

هةرَيم نوَينةرى حكومةتى هاوكات
ئَيران سوثاى هَيزى بوونى تاران، لة
كوردستان هةرَيمى سنوورى لةسةر

دةدات. قةَلةم لة ئاسايى كارَيكى بة
حكومةتي نوَينةري عومةر، نازم
رايطةياند: ماوةيةكة لة تاران، هةرَيم
كوردييةكاني ضةكدارة هَيزة ضاالكيي
لة كة دةستيثَيكردووةتةوة،  ئَيران 
كوذراونء كةس ضةندين ئةنجامدا
ئَيران شوَيني ضةندين لة هةفتةيةدا لةم
كؤماري روويداوة، ثَيكدادان شةإء
دةكةن بةوة ئاماذة ئَيران ئيسالميي
ئةوانةء وةآلمدانةوةي شةإة ئةم كة
تؤثباراندةكرَين، شوَينانةش ئةو
حةوانةوةي ثةإينةوةء شوَيني كة
ــارةي ــةب ل ــة، ــةي ــداران ــةك ئـــةو ض
ئَيران هَيزانةي ئةو طةإاندنةوةي
مؤَلي باَلةكايةتي لةناوضةي كة
«نازانين وتى: عومةر نازم داون،
ــنــةوة، دةطــةإَي كــةي هَيزانة ــةو  ئ
بة هةست كاتَيك هةر ئَيران بةآلم
لَي بكات هَيزي لة شوَينَيك مةترسيي
مةبةستي ثةالماردان كؤدةكةنةوة بة
طةإانةوةيان، لة رَيطةطرتن يان
كة دووثــاتــيــشــمــانــكــردووةتــةوة
راطرتني بة بةندة تؤثباران راطرتني
لة هَيزانةي ئةو ضةكداريي  ضاالكيي
لةبةرئةوة هةن، عَيراقدا كوردستاني
رابطرين هَيزانة ئةو ضاالكيى دةبَيت

عَيراقدان. كوردستاني لة كة
لة هةريةك ديكةوة لةاليةكى
وةزارةتــى ــرانء وةزي ئةنجومةنى
وردةكاريى ئاطادارى هةرَيم ناوخؤى
ئةوتؤثبارانةى ناوضة طوندنشينةكانى
كوردستان هةرَيمى سنوورى ناو
ئَيرانةوة. سوثاى  لــةاليــةن  نين 
ديواني سةرؤكي سنجارى،  د.نورى
وةزيران، ئةنجومةني سةرؤكايةتيي
هةرَيم حكومةتي وةك رايطةياند:
ناوخؤي ــي  وةزارةت نينء ئاطادار
هةروةها ثةيوةنديدارةو هةرَيم
وةزارةتــى بريكارى تؤفيق، فايةق
لةمبارةيةوة خؤيان بَيئاطايي ناوخؤ،

راطةياند.
بةردةواميي بة (٢٠٠٦)وة لةساَلي
هةرَيم سنوورةكاني تؤثباراني
لةاليةن ئــةوةي بةبآ ــت، ــرَي دةك
هةَلوَيستَيكي هةرَيمةوة حكومةتي

مانطةكاني لة ثيشانبدرَيت، جديي
ثةرلةماني لــةاليــةن ــــردوودا راب
بةياننامةيةكي ــةوة ــي ــي ــراق عــَي
وةزارةتي بآلوكرايةوةء ناإةزايي 
ئَيراني باَليؤزي عَيراقيش دةرةوةي
لَي هةَلوَيستي تا  بانطهَيشتكرد

وةربطيرَيت.
سنوورةكاني تؤثبارانكردني
بة هةميشة كوردستان هةرَيمي
ثارتى ضةكدارانى  بيانووي هةبووني
(ثذاك)ء كوردستان ئازاديى ذيانى
هَينراوةتةوة، بؤ  ثاساوي  ثةكةكةوة
ــةرةإاي س هةرَيميش حكومةتي
لةطةأل بةردةوامةكاني ثةيوةنديية
بة كاتَيك هيض ئَيراندا، حكومةتي
راوةستاندني باسي  هةَلوَيستةوة 
نةكردووةء بة ئَيران لة ئةو كارانةي
هةرَيم سياسيش شارةزاياني  راي
لةطةأل ثةيوةندييةكاني نايةوَيت

بإةنجَينَيت. دَليان تَيكبداتء ئَيراندا
ئةندامي عوسمان،  د.مةحمود 
ليستي لةسةر سةربةخؤ ثةرلةماني
لة ئةنجومةنى هاوثةيماني كوردستان
ئةوكاتةي ثَييواية؛ عَيراق، نوَينةرانى
ئَيران باَليؤزي تؤثبارانةكة لةسةر
لَيثرسينةوةي بةجديي بانطكرا،
جديي «عَيراق وتيشى: نةكراء لةطةَلدا
هةرَيم تؤثبارانةكاني لةوةي نةبووة
هةرَيميش حكومةتي  رابطرَيتء 
نةطَيإاوةء ــي  رؤَل ثَيويست وةك
ئَيرانة دذي  ضةندي ئةمريكاش 
جاريش يةك تؤثبارانانة ئةم لةسةر
وادا حاَلةتي لة نةكردووةء قسةي
هةرَيميش عَيراقء حكومةتي دةبَيت
هاتوضؤء ئةو بةهؤي ببينن، رؤأل
هةية، لةنَيوانياندا ثةيوةندييةي
دةرةوة لة  رايبطةيةننء دةتوانن 
لةطةأل جديي بة دةتوانن بكةن، شكات
باسي توركيا لةطةأل تارانء ئةمريكاء
بةآلم هةبَيت،  هةَلوَيستيان بكةنء 
ثةيوةنديي حسابي ــةوان ئ ــارة دي
ــردووةء ك ئَيراندا لةطةأل خؤيان
هةر بؤية تَيكبضَيت، نايانةوَيت
قوربانيء دةبَيتة كورد هاوآلتييانى

ناثرسَيتةوة». لَييان كةسيش

ناكات ئَيران لة راطرتنى تؤثبارانةكان داواى هةرَيم حكومةتي

يةكيَتى سياسيى مةكتةبى بأيارى بة

ئةرشيف فؤتؤ: تؤثباران ئاوارةكانى



ئارام جةمال

كةركوك

ئؤدَيرنؤ، راي  ذةنةراأل ئةوةى دواى
عَيراقدا لة  ئةمريكا سوثاى فةرماندةى 
هَيزَيكى دروســتــكــردنــى  ثَيشنيازى
ئةمريكاو سوثاى لةنَيوان هاوبةشى
بؤ كرد، ثَيشمةرطةدا هَيزى عَيراقء سوثاى
جَيناكؤكةكان، ناوضة ئاسايشى ثاراستنى
جؤراوجؤرى كاردانةوةى ثَيشنيازةكة
ئةو ثَييواية كورد جؤرَيك بة لَيكةوتةوة،
دةستوورى ضوارضَيوةى  لة ثَيشنيازة 
عةرةبيش لَيدةكات،  ثشتطيريى عَيراقةو 
دةستوورى ئةمنيىء رَيكةوتننامةى بة دذ
جَيطيركردنى لةطةأل تةنيا دةزانَيتء عَيراقى
ئةو ثَييانواية توركمانيش عَيراقة، سوثاى
بةرذةوةندييةكانيانةو لةدذى ثَيشنيازة
يان نَيودةوَلةتى سوثايةكى  ثَيويستة
جَيناكؤكةكان ناوضة لة توركيا سوثاى

جَيطيربكرَيت.
برايةتى ليستى ئةندامى جةبارى، ئازاد
بة كةركوك، ثارَيزطاى ئةنجومةنى لة
كوردو وةك «ئَيمة راطةياند: رؤذنامةى
ثشتطيريى تةواويى بة برايةتى ليستى
ثَيمانواية ضونكة دةكةين، ثَيشنيازة لةو
كة عَيراقداية، دةستوورى ضوارضَيوةى لة
ناوضة كةركوكء رَيطةدةدات دةستوور
لةاليةن هاوبةشيى بة جَيناكؤكةكان
حكومةتى كوردستانء هةرَيمى حكومةتى
هةموو لة بةإَيوةببرَيت  ــدةوة  ــاوةن ن
دةستوورةو لةطةأل ئةمةش كة بوارةكاندا،

دةزانين». ضارةسةرى باشترين بة
عةرةبء اليةنى  دذايةتى لةبارةى
ثَيشنيازة، ئةو  بةرامبةر توركمانةكان 
هةموو دذى  «ئـــةوان ــى: وت جــةبــارى
بةرذةوةنديى لة كة ثَيشكةوتنَيكن كارَيكء
ئةو بةثَيضةوانةوة بَيت، كةركوكدا خةَلكى
زياترة ئةوان بةرذةوةنديى لة ثَيشنيازة
رَيطرتن بؤ طرةنتيية ضونكة كورد، لة وةك
بارودؤخى تَيكضوونى توندوتيذيىء لة
تيرؤريستييةكان». كردةوة ناوضانةو ئةو

جبورى، بةرامبةردا محةمةد خةليل لة
كؤمارى طردبوونةوةى ليستى سةرؤكى

ثارَيزطاى ئةنجومةنى لــة عــةرةبــى
هَيزى دروستكردنى بيانووى كةركوك،
بة رؤذنامةى دةزانَيتء الواز بة هاوبةش
سةرجةم لة عَيراق «سوثاى راطةياند:
توركمان عةرةبء كوردو نةتةوةكانى
لة تَيكةَلةيةكة سوثاية ئةو ثَيكهاتووةو
دروستكردنى بؤية عَيراقييةكان، هةموو
عَيراقء سوثاى لةنَيوان هاوبةش هَيزى
بيانوويةكى ثَيشمةرطة ئةمريكاو سوثاى
سوثاى بة متمانةى كورد ئةطةر الوازة،
ثَيكهاتةكةيدا». لة بةشدارة بؤ نيية عَيراق

دذى بــة ثَيشنيازة  ــةو  ئ جــبــورى

وتي: ناودةباتء عَيراقى دةستوورى
ئةركى عــَيــراق ــوورى ــت دةس «بةثَيى 
ئةستؤى لة جَيناكؤكةكان ناوضة ثاراستنى
ثَيشمةرطةش هَيزى عَيراقةو سوثاى
ثاسةوانى وةك نــاوي دةســتــووردا لة 
هاتووة، كوردستان هةرَيمى سنوورةكانى
سنوورى لة جَيناكؤكةكانيش ناوضة
حكومةتى نــةك عَيراقداية حكومةتى
بةوةشكرد: كوردستان»، ئاماذةي هةرَيمى
متمانةى جَيطةى  كة هَيز «باشترين 
بةرذةوةنديى بؤ بَيتء  اليةنةكان  هةموو
ئَيمة عَيراقةو سوثاى  كاربكات  هةمووان

عَيراق سوثاى بوونى لة ثشتطيريى تةنيا
نةك جَيناكؤكةكان ناوضة لة دةكةين
ثابةندين ئَيمة لةوةش  جطة  ديكة، هَيزى
عَيراق- نَيوان ئةمنيى رَيكةوتننامةى بة
خاَلَيكى رَيكةوتننامةيةدا لةو كة ئةمريكا

تَيدانيية». جؤرةى لةو
ثَييانواية توركمانةكاني كةركوك بةآلم
ثرؤسةى دواى  ساَلى شةش لةماوةى 
لةطةأل تاَليان ئةزمووني عَيراق، ئازاديى
ثَيشمةرطةدا هَيزى ئةمريكاو سوثاى

هةية.
ئةندامى مةهدى، عةلى لةوبارةيةوة
ئةنجومةنى لة توركمانى بةرةى ليستى
رؤذنــامــةى بة كــةركــوك، ثــارَيــزطــاى
رابــردووى ساَلى شةش  «لة راطةياند:
ئةزموونى ســةدام، رووخاندنى دواى
هةبووة، ثَيشمةرطة هَيزى لةطةأل تاَلمان 
موسألء ــوكء ــةرك ك ناوضةكانى لــة 
ثَيمانوابووة ديكة، ناوضةكانى  تةلةعفةرو
نةبوون ثَيويست وةك ئةمريكا هَيزةكانى
اليةنَيكى بؤ اليةنطيريان  ناوضانةو لةو

دياريكراو هةبووة».
لة طؤإانكاريى «ئــةطــةر وتيشى:
عَيراقدا سوثاى  ئَيستاى ثَيكهاتةى 
نةتةوةى ــارةى ذم جؤرَيك بة بكرَيت
هةوَلبدرَيت زيادبكرَيتء تَيدا توركمانى
بَيت، بَياليةن سوثايةكى عَيراق سوثاى 
بةثَيضةوانةوة بةآلم لةطةَليداين، ئَيمة
وةك نَيودةوَلةتى سوثاى ثَيويستة
توركمانةكان ثاراستنى  بؤ ياخود  (ناتؤ)
توركيا سوثاى جَيناكؤكةكاندا ناوضة لة

جَيطيربكرَين».

22009/8/25 سَيشةممة (540) ذمــارة بةدواداضوون هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

حةميد ئاوارة

هةَلبذاردنى بةسةر مانطَيك ماوةى
هةرَيمدا ســةرؤكــى  ــةمــانء ثــةرل
لة ـــك زؤرَي هَيشتا تــَيــثــةإبــووةو
بةشداربووةكانى ليستة ثؤستةرى
هةولَير ــارى ش لة ثرؤسةية ئــةو
باآلى كؤمسيؤني لَينةكراونةتةوةو
بةوةدةكات، ئاماذة هةَلبذاردنةكانيش
شارةوانيى ثؤستةرانة ــةو ئ كــة 
تَيضوونةكةى ثارةى لَيياندةكاتةوةو

ءةردةطيرَيتةوة. قةوارةكة لة
بةرثرسى محةمةد،  هةندرَين 
كؤمسيؤنى هــةولــَيــرى ئؤفيسى 
رؤذنامةى بة هةَلبذاردنةكان باآلى
بانطةشةى سةرةتاي  «لة راطةياند: 
ليستة ســةرجــةم ــبــذاردنــةوة هــةَل
ئاطاداركردةوة، بةشداربووةكانمان

رَينماييةكانى بةثَيى دةبــَيــت كة 
شارةوانيى ــى ءةزارةت كؤمسيؤنء
بةآلم هةَلبواسن، ثؤستةرةكانيان
بإيارةكةى بةثَيضةوانةى بةداخةوة
بةشداربوو ليستى هةندَيك كؤمسيؤن
قةدةغةكراو شوَينى لة ثؤستةرةكانيان
ضةندين ليستيش غةرامةكران». دةداو
هةولَيرى ئؤفيسى بةرثرسى
هةَلبذاردنةكان باآلى كؤمسيؤنى
بإطةى بةثَيى لةوةشكرد، باسى
كؤمسيؤن ياساى ضــوارى ذمــارة
ثؤستةرةكانيان ليستةكان نةدةبوو
لة بةآلم لَيبدةن،  سةمغ يا لةزطة  بة 
كؤمسيؤن بإيارةى ئةم شوَين زؤر
ئةو «ضةندينجار ءتيشى: ثَيشَيلدةكرا،
بةثَييرَينماييةكانى ليستانةمانسزادا،
هةَلبذاردن دواى دةبواية كؤمسيؤن
(٨/١٠) تاكو بةشداربووةكان ليستة

لَيبكةنةوة، ثؤستةرةكانيان خؤيان
ثؤستةرةكان ئةمإؤش تاكو كةضى
بةثَيضةوانةوة، لَينةكراونةتةوة،
كرَيى لَييدةكاتةوة شــارةوانــيــى
دةطَيإينةوة ليستةكة  لة لَيكردنةوةكة 

لةالمانة». كة ثارةيةى لةو
لةتيف نيهاد لةوبارةيةوة هةر
ناوةندي ــةزاى ق قايمقامى قؤجة،
ثَيشووتريدا لَيدوانَيكى لة هةولَير
ئةو «لةبةرئةوةى رايطةياندبوو:
بة لــَيــدراون لةزطة بة ثؤستةرانة
بة دةبــَيــت لَيناكرَينةوة، ــت  دةس
بؤ لَيبكرَينةوة، تايبةت  ئامَيرَيكى
لةطةأل قسةمان مةبةستةش ئــةم
كارةكةمان كردووة كؤمثانيايةكدا
لةو تَيضوونةكةش هةقى بكاتء بؤ
ثؤستةريان كة ءةردةطرين ليستانة

لَيداوة». بةمشَيوةية

كؤمسيؤنةوة بإيارةكةى بةثَيضةوانةى

ئَيستا ثؤستةرةكانى هةلَبذاردن تاكو

ليَنةكراونةتةوة هةولَير لة

سوثاى عةرةب ئؤدَيرنؤ، ثَيشنيازةكةى كورد،

دةوَيت توركياى سوثاى توركمان عَيراقء

عةبدوإلةحمان شارا

خولىدووةمىثةرلةمان(٤٠)ثرؤذةياساى
خولى لةبةردةم ئَيستادا لة ثةسةندنةكردووةو
ئةندامَيكى وتةى بة ثةرلةماندان، سَييةمى
بة ياسايانة ثرؤذة لةو ذمارةيةك ثةرلةمانيش

ثَيشةوة. نةهَينراونةتة سياسييةوة هؤكارى
رةشيد، بورهان ياساناس ــزةرو ثــارَي
رؤذنامةى بة كوردستان، ثةرلةمانى ئةندامى
(٤٠) ثةرلةماندا دووةمى خولى «لة راطةياند:
ثةسةندنةكراون، ماونةتةوةو ثرؤذةياسا
ثةيإةوى ثرؤذةياساكانى طرنطترينيان كة
رَيكخستنى ياساى ثةرلةمانء تازةى ناوخؤي
ياساى ئيحتيكارء نةهَيشتنى كَيبإكآء

حيزبةكانة». بودجةى
«خولى ثةرلةمانتارة، ئــةو ــإواى  ب بة 
ضوار لــةو دةيتوانى ثةرلةمان دووةمــى
بكات، رايى  ياسايانة ئةو  رابردوودا ساَلةى 

هؤكارى بة ثرؤذةياساكان لة هةندَيك بةآلم
هةروةك ثَيشةوة»، نةهَينراونةتة سياسى
حيزبةكان دوو بودجةى «ثرؤذةياساى وتى: 
هؤكارى هةَلطيراوةو ضةكمةجةكاندا لة ساَلة
بؤ ثَيشةوةى هَينانة لة رَيطربووة سياسى

طفتوطؤكردن».
هيض ثةرلةمان، ناوخؤي  ثةيإةوى  بةثَيى
كة ديارينةكراوة ثرؤذةياساكان بؤ كاتَيك
لةبارةوة طفتوطؤيان ضةندَيك مــاوةى بة 
لة بةوهؤيةشةوة ثةسةندبكرَين، بكرَيتء
خاَلة ئةو ناوخؤدا ثةيإةوى تازةكةى ثرؤذة

جياكراوةتةوة.
ثرؤذة «ئــةو  وتيشى: رةشيد بورهان
تةنيا خولةدا لةم ئَيمة كة دانراوة وا ياسايانة
لة ئَيمة بةآلم بدةين، لةسةر  دةنطيان بتوانين
ثَيداضوونةوةيان داوادةكةين طؤإان ليستى
هةبوو كةموكوإييةكيان هةر بكرَيتء بؤ

لةسةربدرَيت». دةنطيان ئينجا ضاكبكرَيت،

ثرؤذةياساي (٤٠)

رابردوو خولي

ماونةتةوة ئَيستا خولى بؤ

حةميد ئاوارة
   

بزووتنةوةى اليةنطرانى ئــةنــدامء
مةرجدارى بةشداريكردنى ئيسالميى لةطةأل
بزووتنةوةش ليستى ئةندامَيكى حكومةتنء
دةَلَيت: «تائَيستا بإيارى كؤتاييمان نةداوة،
ليستى كة ئــةوةدةكــةيــن  ــى ــاوةإوان ض

ليستةكانى لة ثَيشوازيى ضؤن دةسةآلت
دةكات». ديكة

لة ــة ك ئيسالميى بــزووتــنــةوةى
(٢) كوردستاندا ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
لةنَيو راثرسييةكى بةدةستهَينا،  كورسى
ئاخؤ كة ئةنجامدا، خؤى ئؤرطانةكانى
هةرَيم داهاتووى حكومةتى  بةشداريى

راثرسيية زؤرينةى ئةم بةثَيى يان نا، بكةن
كة باشة ثَييان بزووتنةوة ئةندامانى
بةآلم مةرجيان بكةن، حكومةت بةشداريى

بةشدارييةكة. بؤ هةبَيت
نوَيى ئةندامى وةرتـــى، د.ئةحمةد
ليستى لةسةر كوردستان ثةرلةمانى
دواى راطةياند: رؤذنامةى بة بزووتنةوة،

ثةرلةمانى هةَلبذاردنى بةشداريى ئةوةى
كورسى (٢) توانيمان كرد، كوردستانمان
دوو نَيوان كةوتينة بةدةستبهَينين، ثةرلةمان
يان بكةين حكومةتدا لة بةشداريى ئاخؤ إا،
لةنَيو راثرسييةكمان مةبةستة ئةم بؤ نا،
ئةم بةثَيى ئةنجامدا،  خؤمان ئؤرطانةكانى 
باشة ثَييان ئةندامان زؤرينةى راثرسيية

هةرَيم داهاتووى حكومةتى بةشداريى كة
بكةين.

تائَيستا بةوةشدا، ئاماذةى وةرتــى
بةشداريى كة نــةداوة كؤتاييان بإيارى
ــى ضــاوةإوان ــا، ن ــان ي بكةن حكومةت 
ضؤن ــةآلت دةس ليستى كة ئــةوةدةكــةن

دةكات. ديكة ليستةكانى لة ثَيشوازيى

حكومةتدان لة بةشداريكردن لةطةأل بزووتنةوة، ئةندامانى زؤرينةى



ئةوة دةقيق تايبةتمةندَيتييةكةى نيية
خوَيندنةوةء كةوتة كة بــةآلم بَيت،
دةتوانَيت لةوبإوايةدام ضاودَيريكردن،

هةستَيت. خؤى ئةركةكةى بة
طــؤإان فراكسيؤنى  رؤذنــامــة: 
هةية بةرنامةيةكى ض لةسةرةتادا
ئةو لةكوَيى  يان بكات، بؤ كارى 
لةكاتى كة دةستثَيدةكات، بةَلَينانةوة

داوة؟ بةخةَلكى هةَلبذاردنةكاندا
ئةو  كة داويةتى، كة بةَلَينانةى ئةو * 
طؤإان ليستى ئةطةر بهاتاية بوو بةَلَينانة
بةَلَينةكانى بةدةستبهَيناية، زؤرينةى
لة كة ئَيستا بةآلم دةكــرد، جَيبةجَي
بةَلَينانةى ئةو دةبَيت ئؤثؤزسيؤنداية
بيخاتة بوروذَينَيتء لةثةرلةماندا خؤى
تا بكات، لةسةر  قسةى طفتوطؤوةء 
بةدةسةآلت قةناعةت  دةبَيت دةتوانَيت 
جَيبةجَيبكات، ئةمانة  دةبَيت  كة بكات
لة تةنيا جَيبةجَيكردنى ئـــةوةش
قازانجى لة بةَلكو نيية، طؤإان قازانجى
قازانجى لة  ناوضةكةيةء دةســةآلتء 
شةفافييةت مادام هةرَيمةكةية. ميللةتء
هةركةسَيك طفتوطؤيانة ئةم دةبَيت،
طشتيى بةرذةوةنديى بة بيوروذَينَيت
دةبَيت زةحمةت ضونكة كؤتاييدَيت،
لةبةرئةوةى نةكات، جَيبةجَيى دةسةآلت
جؤرة، دوو بةَلَينانة ئةو جَيبةجَيكردنى
بَيت لةدةسةآلتدا ئةطةر جؤرَيكيان
كة ئَيستا  دةكةيت، جَيبةجَيى ضؤن 
دةكةيت؟ ضؤنى نيت لةدةسةآلتدا
بوروذَينيتء بابةتانة  ئةو  دةتوانيت

رابكَيشيت. خؤتدا طشتيى بةالى راى
كة لةوانةى يةكَيك رؤذنامة:
مةسةلةى ــت،  ــرَي دةك باسى زؤر 
دةكرَيت ضاوةإَيى  كة نانبإينة 
بَيت كارى يةكةم طؤإان فراكسيؤنى
ئةوة تاضةند بوروذَينَيت، ئةوة

لةبةرنامةداية؟
بةردةوام كة وشتانةى لة يةكَيك *
كــردووة، لَيوة باسى  طــؤإان ليستى

حيزب، لة حكومةتة جياكردنةوةى
حيزبة تةدةخولى كةمكردنةوةى
مةسةلةى ــةم ئ حكومةتدا، لــةنــاو
لةبةرئةوةى روودةدات بؤية نانبإينة
لة حيزب راستةوخؤى  تةدةخولى 
لة حيزب ئةطةربَيتء  هةية، حكومةتدا 
ئةم كاتة ئةو جيابكرَيتةوة، حكومةت
حيزب ضونكة روونــادات، نانبإينةش
فةرمانبةرَيك لةبةرئةوةى ناتوانَيت
دةريبكات، لةكارةكةى ثَينةداوة دةنطى
ئةوفةرمانبةرانة حكومةت بةتايبةت
ثارةى دةذَينَيت. طشتيى بةثارةى
ئةو لةبةرئةوةى نيية حيزب تايبةتى
حكومييان وةزيفةى  كة خةَلكانةى 
لةسةر نابَيت شَيوةيةك بةهيض هةية
بؤنموونة دةركرَين، جياوا بيروإاى
جيهازى ديموكراتيدا وآلتَيكى لةهيض
تــةدةخــولــى نيية بـــؤى ــى  ــداري ــي ئ
وآلتة لة  بؤنموونة تَيدابَيت، حيزبى 
هةندَيكجار نيية، دنيا ديموكراتييةكانى
وآلتانى بة خؤمان ئَيمة زووة دةوترَيت
يان ــةآلم  ب بكةين، ـــةراورد ب ديكة 
ئةطةر نين. ديموكراتي يان ديموكراتين
ئيداريى جيهازى دةبَيت بين ديموكراتى
دةسةآلتى نابَيت بَيت، سةربةخؤ
وةزيفةيةك ضةند بَيت. تَيدا حيزبى
لةوانةية سياسيية، وةزيفةى هةية،
بذمَيردرَين، دةســت ثةنجةكانى بة 
ئةوة حوكم  سةر هاتة حيزبَيك ئةطةر 
خةَلكةكانى دةكرَيت سياسية وةزيفةى
دابنَيت، خؤى خةَلكى البةرَيتء ديكة
زؤرينةى هةرة ئةوانةوة بةآلم لةخوار
بَياليةن جيهازَيكى ثَيويستة زؤرى
يان دةدات دةنط بَيت ئازاد خةَلك بَيت،
بَيت. قةدةغة تَيدا حيزبايةتى دةبَيت نا،
ياسايةكتان ثرؤذة ئَيوة رؤذنامة:
بؤ ثةرلةمان بؤ ــردووة ك طةآلَلة
لة حيزب جياكردنةوةى ضؤنيةتى

حكومةت؟
كة بكةين ئــةوة باسى دةبَيت  *

لةناو حيزبايةتى خةَلك قةدةغةية
نابَيت بكات، حكومييةكاندا فةرمانطة
بةإَيوةبةرى ثلةى كة بزانَيت كابرايةك
هةية، حيزبيشى  ثلةيةكى  طشتيية 
راوَيذكارى جَيطرء وةزيرء قةيناكا
لةخوار سياسيين، ثلةى ئةمانة وةزير،
نةزانَيت كــةس ثَيويستة ئــةوانــةوة
كارى دةبَيت حيزبَيكة ض بؤ ئينتيمايان
قةدةغةكبرَيت دةستَيوةردانى حيزبيء
ثَيشمةرطةء فةرمانطةكانء لةناو
ئةم بــؤئــةوةى ئاسايشدا.  ثؤليسء
نةك ببنة دةزطاى نيشتمانيى دةزطايانة

حيزبيى. دةزطاى
تةوةرَيكى لةسةر ئةطةر رؤذنامة:
لَيدوانةكةى لة بدوَيين، ديكة
يةكَيك وتى، مستةفادا نةوشيروان
رَيكخستنةوةى داهاتوو لةئةركةكانى
كارة ئةو ضؤن طؤإانة، بزووتنةوةى

دةكةن؟
رَيكخستنةوةين، سةرطةرمى *
طؤإان دةبَيت من  بةبيروبؤضوونى 
بةشَيوةيةكى كة رَيكبخات  خؤى وا
يانى ــاران، ج وةك  نةبَيت  تةقليدى 
ئةم لةناو باوة حيزبايةتييةى ئةوجؤرة
دووربكةوينةوة، لةوة دةبَيت وآلتانةدا
جةماوةرء دةبَيت ديكةوة لةاليةكى
لَيكةوة زؤر بزوتنةوةكة سةركردايةتى
زؤر كة نةبَيت، ثلة (٥٠) يانى بن، نزيك
شةفافييةت ئةوة بوون، نزيك لَيكةوة
لــةثــةرةســةنــدنــى ــات، ــدةك ــت دروس
هةموو لــةســةر  سياسيدا بــإيــارى
ئةو كة ضارةنووسسازةكانى بإيارة
ئةطةر بةآلم ــدات،  دةي بزووتنةوةية
خوارةوة بؤ سةرةوة لةنَيوان بَيتء
لةيةكتر زؤر ئةوة هةبَيت، ثليكانة دة
جؤرَيك ــةوة ئ ـــةوة،  ـــةون دووردةك
دروستدةكات توند ناوةندَيتى لة
ديموكراسى ذيانى لَيدةكات كةواى
كةمدةكاتةوة، بــزووتــنــةوةيــة ــاو  ن
لةنَيوان قؤناغ دوو  يةك  ئةطةر بةآلم

ئةوة هةبَيت ــةرةوةدا س ــوارةوةء خ
زياد رؤشنايى كراوةيىء ديموكراسىء
خةَلكةكةش سةركردايةتىء دةكات،
شتَيكى دةبَيت دةكاتةوة. نزيك لَيك
دووربَيت بَيت، سةردةميانة زؤر
ثَييدةَلَين، ئـــةوةى  عةقَلييةتى لــة 
ئةو لينينيزم، ستالينيزم، ماركسيزم،
ديكة جارَيكى نابَيت حيزبانة شَيوازة
ئةو لةطةَل ضونكة دروستبكرَينةوة،

ناطونجَين. سةردةمةدا
ئةمة ثــَيــدةضــَيــت ــة:  ــام رؤذن
ئايا بةآلم بَيت، ئاسان بةقسةكردن
ئةوة دةتوانن ثراكتيكييةوة لةرووى

بكةن؟ جَيبةجَي
ـــةإووى ل ــرة، ــت ــاســان ئ زؤر   *
لةإووى وةك ئاسانترة، ثراكتيكييةوة

قسةوة.
ئيشكردنةوة لةإووى رؤذنامة:
دةكةن، دنيا حيزبَيكى هيض لة ضاو
ئةو بتوانن بة ثراكتيكيى بؤئةوةى

بكةن؟ كارة
بةَلَى. *

باس رؤشنبيرةكان رؤذنــامــة:
طؤإان ئَيستا ئةوةى دةكةن لةوة
توَيكَلةء تةنيا بؤدةكات، بانطةشةى
ئةم نيية، ــار دي ــاوةرؤكــةكــةى ن
هةَلبذاردنء بؤ تةنيا بزووتنةوةية
هةَلبذاردنَيكى بؤ  خؤئامادةكردن
لــةإووى بةقووَليى يان ديكةية
كؤمةَلطة طؤإانى لةسةر كار فيكرةوة

دةكةن؟
ئيشى ديموكراسيدا دنياى لة *
تةنيا طروثَيك بزووتنةوةو يان حيزب
هيض خؤ هةَلبذاردن، بؤ خؤئامادةكردنة
لة حيزبى كارى نيية. ديكةى ئيشَيكى
ئةوة راستةقينةدا، ديموكراسى وآلتانى
دةرى فةرمانبةر دامةزرَينَيتء بَيت نيية
هةَلبذاردن ئةوةية كارةكةى بكات،
دةبَيت يان دةكات ئامادة خؤى دةكات

ئؤثؤزسيؤن. دةبَيتة يان حاكم بة
هةستى ئــــةوةى ـــة: ـــام رؤذن
راشكاويى بة ئَيوة ئَيستا ثَيدةكرَيت
دَلتان دةكرَيت نين، يةكَيتى ناَلَين،
بؤ الشةتان لَيبداتء  يةكَيتى  بؤ 
لة بةتايبةت بكات، ئيش طــؤإان
مانطى ناوةإاستى ضاوثَيكةوتنَيكى
يةكَيتيم؟ وتووتة (٢٠٠٨)دا يانزةى

ئَيستا ــةآلم ب وابــوو، ئةوكات  *
ديكة لةشوَينى ناكرَيت نيم، يةكَيتى

بيت. ئيشبكةيتء حيزبَيكى ديكة
ضاوثَيكةوتنةى لةو هةر رؤذنامة:
كةس تائَيستا وتووتة ثَيشوودا
يةكَيتيدا بيروإاى جياواز لة لةسةر
ئةوة ئةطةر بــةآلم  ــراوة، ــةك دةرن
يةكَيتيية، كؤتايى  ئةوة  ــدا رووي

هاتووة؟ كؤتايى يةكَيتى ثَيتواية
ئةندامانى حيزبَيك هيض نابَيت *
دةربكات، جياواز بيروإاى لةسةر
دةكاتء زةرةر بَيت  هةرحيزبَيك  جا

دةإوات. بةرةونةمان
شةفافييةت لة باس ئَيوة رؤذنامة:
كؤبوونةوةيةكتان بةآلم دةكــةن،
ناوةإؤكى كرد، مةككةين جؤن لةطةَل
طشتيى راى بؤ كؤبوونةوةكةتان
نهَينى شتى ئةوةندة باسنةكرد،

باسبكرَيت؟ نابَيت كة تَيدابوو
شتةكانى هةموو ناتوانين بةَلَى، *

باسبكةين.
كؤبوونةوةيةدا لةو رؤذنامة:
ئةمريكاتان ثشتطيرييةكى هيض

وةرطرتووة؟
ديموكراسى لة ثشتطيريى ئةمريكا *
لة هةرضؤن كوردستاندا، لة دةكات
حيزبء هيض ثشتطيريى عَيراقيشدا،
ميدياوة لة  هةرضييةك ناكات اليةنَيك 
ثشتطيريى ـــارةى  دةرب دةبيستيت،
كؤنطرَيسمانانة ئةو وانيية اليةنةكان،
خؤشحاَليى دانيشتوون، ئَيمة لةطةأل كة
كة بةوةى سةبارةت دةربإى خؤيان
طروثَيكى يةكةمجارة بؤ كوردستاندا لة
ضونكة دروستدةبَيت، ئؤثؤزسيؤن
ديموكراسى بة  خزمةت ئةوة ثَييانواية 
كوردستان، هةرَيمى  لة دةطةيةنَيت 
بة دةكات ثةرلةمانةكة ئةوة ثَييانواية
لةبةرئةوةى حةقيقى. ثةرلةمانَيكى

لة ثشتطيريى بةطشتيى ئةمريكا
دةكـــات ــمــوكــراســى ثــرؤســةى دي
ثَيخؤشحاَلبوون شوَينَيكدا، لةهةموو
لة دروستبووة ئؤثؤزسيؤنَيك لةوةى

ثةرلةماندا.
هةية ئــةوة دةنطؤى رؤذنامة:
نورى لة داواى وشة كؤمثانياى كة
عَيراق وةزيرانى  سةرؤك ماليكى، 
بكات، ماديى هاوكاريى كردبَيت

واكراوة؟ داواى
هةرطيز، بةهيض جؤرَيك نةكراوة. *

كةسَيكى ديكة. لةهيض نة لة ماليكى نة
شةفافييةتى لةإووى رؤذنامة:
دةطيرَيت ئةوة  رةخنةى مادييةوة، 
وردةكاريى وشة كؤمثانياى بؤضى كة
تا وةرطــرتــنــيــةوة بــودجــةى لــة

راناطةيةنَيت؟ خةرجكردنى
طشتيى بودجةى لة ثارة تؤئةطةر *
دةبَيت بكةيت ثَيوة  ئيشى  وةرطريت،
ئةى بةآلم رابطةيةنيت،  وردةكاريى 
بازرطان بدات، يارمةتيت خةَلك ئةطةر
بةومةرجةى دةدات يارمةتي هةية
دةنطدان لةسةر خةَلك نةبةيت، ناوى
بازرطانَيك بزانرَيت جا دةكرَيت، نانبإاو
دةدات، طؤإان  بزووتنةوةى يارمةتى 
لةسةر بَيت،  ضؤن بارودؤخى دةبَيت 
ناويان ناتوانين ئَيمة ئةوانة داواى
خؤيان ئةوكةسانة  بكةين، ئاشكرا 
داويكردووة هةشيانة  هةية،  بؤيان
ضؤن ثارةيةتان بإة ئةو بزانم وتويةتى

سةرفكردووة.
ئَيوة ئازاديى رؤذنامة: لةكاتَيكدا
ئةو بكةن، دةستةبةر سياسى

دةنوَينن؟ شةفافييةتة
ئَيستا بــةآلم دةتوانين، بةَلَى   *
بكةين طَيرمةوكَيشةى تووشى ناتوانين
بةومةرجة كةسة ئةو دةسةآلت، لةطةأل

ناوى نةبةيت. كة يارمةتي دةدات
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ضييـة سـيَبةر حكومةتى نــــــازانَيت دةسةآلت محةمةد تؤفيق رةحيم:

ضـاوثَيكةوتـن

ثرؤفايل

رةحيم تؤفيق محةمةد -
سلَيمانى  لــة  ١٩٥٤ ســاَلــى  -

لةدايكبووة.
بؤ  فةرةنسا ضووةتة  ١٩٧٢ -

خوَيندن.
ضووةتة  خوَيندن بؤ  ١٩٧٤ -
ميكانيكى ئةندازةى بةريتانياء

كردووة. تةواو
ثَيشمةرطةى  بووةتة  ١٩٧٩ -

رةنجدةران. كؤمةَلةى
سةركردايةتى  ئةندامى  ١٩٨٤ -
يةكَيتى رةنجدةرانء  كؤمةَلةى 

بووة.
مةكتةبى  ئةندامى ١٩٩٤ بووةتة -

. يةكَيتى سياسيى
ئةندامَيتيى  لة دةستى  ٢٠٠٦ -

كَيشاوةتةوة. سياسيى مةكتةبى
ئةنجومةنى ئةندامى ئَيستا -

وشةية. كؤمثانياى

عَيراقدا ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لة

دادةبةزين جياواز ليستَيكى بة

بةبيروبؤضوونى

طؤإان دةبَيت من

رَيكبخات خؤى وا

بةشَيوةيةكى كة

تةقليدى نةبَيت

جاران، وةك

ئةوجؤرة يانى

باوة حيزبايةتييةى

ئةم وآلتانةدا لةناو

لةوة دةبَيت

دووربكةوينةوة



جةمال هيوا سازدانى:

هةية بؤضوونَيك ــة: ــام رؤذن
كةسة سَي ئةو كشانةوةى بة دةَلَيت
محةمةد مستةفا، (نةوشيروان
لة بانيمارانى) عوسمان تؤفيق،
لة طؤإان فراكسيؤنى ليستةكةدا،
كانديدة لة بةشَيك ثةرلةماندا
ــدةدات، ــت ــةدةس ل بــةهــَيــزةكــانــى
فراكسيؤنةكةدا لةناو بةومانايةي
متمانةتان تاضةند بةشدارنابن،
ناردوتاننةتة هةية، كة كةسانة بةو

ثةرلةمان؟
جَيمان دةتــوانــن ثَيمواية من   *
بة فراكسيؤنة ئةم ضونكة بطرنةوة،
كار ثَيكةوة هةموومان بةردةواميى
دةكةين، بيروإا ئاَلوطؤرإى دةكةينء
بةرنامةى كاركردن بةرنامةى سياسىء
ئةوانةى لةبةرئةوة دادةنَيين،  ثَيكةوة
بؤية بطرنةوة،  ئَيمة جَيى ئَيمة دةتوانن
ضةند لةبةرئةوةى  كشاينةوة، ئَيمة 
يةكَيك لةبةردةممانداية، ديكة شتَيكى
ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى لةوانة
بؤبكةينء جديى كارى كةدةبَيت عَيراقة،
جياواز، ليستَيكى بة بإيارمانداوة
هةَلبذاردنانةدا، لةو بكةين بةشداريى
زؤربةى كة هةية بةوة ثَيويستى بؤية
بكةين. تةرخان بؤ خؤمانى كاتةكانى
طؤإان بزووتنةوةى ديكةوة، لةاليةكى
لة بةشَيوةيةك بــةوةيــة ثَيويستى
بةباشى ثَيى خؤى تا لةسةر شَيوةكان

بكرَيت. ئيدارة دةوةستَيت
يةكةم هةرضةندة ــة: ــام رؤذن
ئةكتيظبوون ثَيوةر نيية بؤ دانيشتن
طؤإان، فراكسيؤنى نةبوونى يان
لةسةر بؤضوون كؤمةَلَيك بــةآلم
يةكَيك هــةيــة، دانيشتنة ــةو  ئ
ئَيوة، نةإؤيشتنى مةسةلةى لةوانة
كة مستةفاية، نةوشيروان بةتايبةت
لةوَى ئةو ئةطةر واية بؤضوونةكة

نةدةبوو؟ روويدا ئةوةى بواية
شكَليية، شتَيكى ئةوة ثَيمواية *
بةتةمةنترين كة وةك ئةوةى مةسةلةى
دانيشتنةكة سةرؤكايةتى ئــةنــدام
هاوكاريى تةمةنترين  كةم يان  دةكات
بةوةى بةآلم سةبارةت بكةن، شكَليية،
راستة، كانديدةكان لةسةر نةدرا دةنط
طؤإان، فراكسيؤنى هةر نةك دةبواية،
ئةوانى ديكةش حيزبةكةء بةَلكو ضوار
ياسا كة بكرداية، ئةوة  لةسةر كاريان
ناوخؤى ثةيإةوى جَيبةجَيبكراية، 
هةَلبذاردنى جَيبةجَيبكرايةء ثةرلةمان
دةنطدان بة سةرؤكايةتى دةستةى

بواية.
نةوشيروان ئةطةر رؤذنــامــة:
سةرؤكايةتييةى ــةو ئ مستةفا
دووبارة سيناريؤ  هةمان بكرداية، 

دةبووةوة؟
نةبوايةتةوة، دووبارة لةوانةية *
بةآلم بوايةتةوة، دووبارة  لةوانةشة
دةرةوةى ليستانةى ئةو بةهةرحاأل
لةسةر دةبــوايــة دةســـةآلت، ليستى 
بخرَيتة دةبَيت كة  سوربووناية  ئةوة

دةنطدانةوة.
بزووتنةوةى وةك ئَيوة رؤذنامة:
فراكسيؤنةكةنء ضةترى  كة طؤإان
لةطةَلدا لَيثرسينةوةيان دةكرَيت
بةرنامة بؤ كــار  ضونكة بكةن،

هيض دةكةن، ئَيوة سياسييةكةى ئَيوة
طؤإان فراكسيؤنى لة لَيثرسينةوةتان

رؤذة؟ ئةو لةسةر كردووة
ــدا لــةطــةَل لــَيــثــرســيــنــةوةمــان  *
حيزبةكانى وةك نامانةوَيت نةكردوون،
مةكتةبى ضؤن وةك لةدةرةوة ديكة،
دةكاتء ئاراستة ئةندامةكانى سياسيى
كاروبارةكانيانيدا شتَيكى لةهةموو
ئاراستةيان ئَيمةش دةكات، تةدةخول
لَيثرسينةوةمان لةبةرئةوة بكةين.
وتم، هةروةك بةآلم نةكردوون، لةطةَلدا
دةكةين، هاوكارييان لةنزيكةوة ئَيمة
دةدةين، يارمةتيان دةكةين،  رَينماييان
كة ئةركةى ئــةو بتوانن بــؤئــةوةى
بةآلم بكةن،  جَيبةجَيى شانيانة لةسةر 

ناكةين. لةطةَلدا لَيثرسينةوةيان ئَيمة
طؤإان ليستى ثَيشتر بة رؤذنامة:
لة فةوزةوييةكان، ليستى دةوترا
ئةندامانى لة يةكَيك ثةرلةمانيشدا
بة طؤإان ليستى لةسةر ثةرلةمان
ئةو ئةمة خوارد، سوَيندى زيادةوة
نابَيت جَيبةجَي ثَيشتر قسةيةى

لةسةرتان؟
ئةو كةمئةزموونيى لة ئةوة نا، *
زيــادانــةى قسة ئــةو بــرادةرةوةيــة
ثابةند دةبواية كردووة، لةسوَيندةكةيدا

سوَيندةكةوة. دةقى بة بواية
باسى ضةندجارَيك رؤذنامة:
ثةرلةمان كة ــردووة ك ئــةوةتــان
فراكسيؤنى بةآلم دةكةن، ئةكتيظ
(٥٠+١)ى نةيتوانيوة ـــؤإان ط
بباتةوة، ثةرلةمان كورسييةكانى
دةكةن، ئةكتيظ ثةرلةمان ضؤن
بؤ حسابى دةسةآلت ليستى ئةطةر

نةكردن؟
ثةرلةمان لــةئــةركــى ــت ــَي دةب  *
لةناو ئؤثؤزسيؤن كاتَيك  تَيبطةين،
شةفافييةت هــةبــَيــت  ثــةرلــةمــانــدا
زيادبوو شةفافييةت كة زياددةبَيت،
هةبوو، ضاكى بيروبؤضوونى ثةرلةمان
حكومةتةوة، لةاليةن رةتــكــرايــةوة 
ئةوكاتة ــةوة، ــن زؤري لــةاليــةن ــان  ي
راى لةبةردةم دةبَيت  ئيحراج  زؤرينة
ثةرلةمان دةوتــرَيــت وةك طشتيى،
ئؤثؤزسيؤنى ئةطةر ثةرلةمان نابَيتة
لة كة لةوةية مةبةستيان  نةبَيت،  تَيدا
ئؤثؤزسيؤنى طروثَيكى وآلتَيكدا هةر
نابَيت، تَيدا شةفافييةتى تَيدانةبوو
دةبَيت، خؤياندا لةنَيوان قسةكان ضونكة
ئؤثؤزسيؤنى هاتوو  ئةطةر  ــةآلم ب
نيية، طؤإان ليستى  تةنيا  كة  تَيدابوو،
هةية رةنط  حيزبةكةشة،  ضوار  ليستى 
دةسةآلتيشدا ليستى لةناو تةنانةت
زؤرى زؤربــةى كة هةبن كةسانَيك
ثَيشكةشى ئَيمة كة  ثرؤذانةى ئةو

لةسةر دةكةين طفتوطؤى يان دةكةين، 
دةكةين جَيبةجَيكردنى داواى يان
مةسةالنةى ئةو بؤ بكةن، ثاَلثشتيمان
لةبةرئةوةى طشتيية، لةبةرذةوةنديى
لةناو وروذان كة مةسةالنة ــةو ئ
بةرذةوةنديى لة هةموو كة ثةرلةماندا،
كَيشةى بودجة، بؤنموونة بوو، طشتيى
بؤطةنجان خانوبةرة نةبوونى ئابوورى،
دةوروذَينيت مةسةالنة  ئةم كة تؤ ..
حكومةت ئةطةر بةخةَلك، دةطاتةوة
بؤضوونَيكى دةسةآلتدار ليستى يان
خؤى بةوة، سةبارةت هةبَيت سلبيى
زؤرجار لةبةرئةوة لَيدةكات. زيانى
ثشتطيريى ئؤثؤزسيؤن ثرؤذانةى ئةو
هةَلبذاردندا لةكاتى يــان لَيدةكةن
بةاليةوة خةَلك بؤدةكاتء ديعايةى
ثةرلةماندا لةناو دةتوانَيت ثةسةندة،
ئةوةش بيوروذَينَيت، بةردةواميى بة
ئيحراجكردنى لة دةبــَيــت جــؤرَيــك
لةو بةشَيك كة بؤئةوةى حكومةت،
ضونكة وةربطرَيت، هةند بة ثرؤذانة
ثرؤذانة ئةو كة دةيبيستَيتةوة خةَلك
كة ثَيشكةشكراوة، داواكـــــراوةء
ثيشانى دةبينَيت، رؤَلة ئةم شةفافييةت
ضيية؟ داواكانى ئؤثؤزسيؤن  دةدات
نةضَيتء داوايةنةوة ئةو بةثيرى ئةطةر
بؤ ئيحراجيى نةكات، جَيبةجَييان

دروستدةكات. حكومةت دةسةآلتء
دةسةآلتى ثَيتواية  رؤذنــامــة: 
ئاستةى ئةو طةيشتووةتة كورديى
هةالنة جـــؤرة ئــةم بــتــوانــَيــت
وتة بة ئةطةرضى بقؤزَيتةوة،
سةرؤكى ثةرلةمانء نوَيى سةرؤكى
دووثاتكردةوة؟ ئةوةيان هةرَيميش

ثةرلةمانةدا، ئةم ثَيشووى خولى لة *
كورسييةكانى ذمارةى دةسةآلت ليستى
كةمتةرخةمىء لةبةر ــوو، ــرب زؤرت
هؤى بووة حكومةت، كةموكوإييةكانى
كورسى بةرضاو ذمارةيةكى ئةوةى
هةَلبذاردنةكان ئةطةر بدؤإَينَيت،
ذمــارةى بواية، رَيكوثَيكتر ثاكترء
زياتريش ئؤثؤزسيؤن كورسييةكانى
لةوة دةرس حكومةت ئةطةر دةبوو،
نةكات، رةضــاو ئــةوة وةرنةطرَيتء 
ديكة هةَلبذاردنَيكى ديكة ساَلى ضوار
ديكة مانطى شــةش لةبةردةمداية
ئةوة ديكة لةبةردةمداية، هةَلبذاردنَيكى
ليستى الوازبووونى  زياتر هؤى دةبَية
حكومةت بؤية حكومةت، دةسةآلتء
بيروبؤضوونانة ئةو رةضاوى دةبَيت
لةاليةن كة بكات، ثرؤذانة ئةو يان بكات،
ثَيشكةشدةكرَين، ئؤثؤزسيؤنةوة
دةيبيستَيتةوةء خةَلكى ضونكة
بةآلم خةَلكة، بةرذوةنديى مةوزوعى
بة زيانى ئةوة ثَينةداوة حكومةت طوَيى

دةبَيت. تةواو ئةو
ــةوبــإوايــةدايــت رؤذنــامــة: ل
ئةو كورديى طةيشتووةتة دةسةآلتى
قبووَل كارا ئؤثؤزسيؤنَيكى ئاستةى

نةخات؟ ثةراوَيزى بكاتء
ــزى ــةراوَي ث ــت ــَي ــوان ــؤن دةت * ض

ئةندام   ٣٨-٤٠ نزيكةى ئةوة بخات،
هةَلوَيستيان ئؤثؤزسيؤنة لة ثةرلةمان
حكومةت، هةَلوَيستى لة جــيــاوازة
ذمارةيةكى نوَينةرايةتى ئةمانة
دةبَيت بَيطومان دةكةن، خةَلك زؤرى
سةردةميانة بةشَيوةيةكى حكومةت
خؤ بكات، ليستةدا ئةو لةطةأل مامةَلة
ئةو كةوتبنة كة نين بضووك كؤمةَلَيكى
لَينةطرَيتء طوَييان كةس شوَينةوةء
نةزانَيت، بةضاالكييةكانيان كــةس
ليستة حكومةتء بةرذةوةنديى ئةوة
بكةن. رةضاو ئةوة كة دةسةآلتدارةكانة
زؤر بةشَيكى نوَينةرايةتى لةوَين ئةوانة
داواكاريى داواكانيان دةكةن، لةخةَلك
تَيدانيية، تايبةتى بةرذةوةنديى طشتيية
دةكةن شةفافييةت داواى كة بؤنموونة
بةرذةوةنديى بؤ شةفافييةت  داواى
نةهَيشتنى داواى كة دةكةن، طشتيى
بةرذةوةنديى لة دةكــةن  طةندةَليى

خةَلكة.
دووهةفتةى لةماوةى رؤذنامة:
حكومةتى باسى زؤر  ــردوودا راب
بةشَيوةيةكى كرا، دةسةآلتيش سَيبةر

تَيى طةيشت...؟ ديكة
نازانَيت دةسةآلت بةداخةوة زؤر *
بة لةبةريتانيا ضيية. سَيبةر حكومةتى
سَيبةر، حكومةتى دةَلَين ئؤثؤزسيؤن
هةية، ديكةى ناوى ديكة وآلتَيكى لة
ئؤثؤزسيؤن، يانى سَيبةر، حكومةتى
حكومةتةى ئةم طريمان بؤنموونة
دةنطى كــوردســتــان لةثةرلةمانى
دةبَيت، ــى وةزارةت  (٢٠) ثَيدةدرَيت
ئؤثؤزسيؤن ليستةكانى ثَيويستة
خؤيان بةجيا هةريةكة  يان  بةيةكةوة
بةسةر بكةن دابةش وةزارةتانة ئةو
بةتةنيا جا خؤياندا،  ئةندامةكانى 
ضةند يان كةسَيكن، ضةند يان دةيكةن
دةطرَيت لةسةر راوَيذكار كةسَيك وةك
كارى بةدواداضوونى خؤى، مةساريفى
نموونة بؤ دةكــات، ـــة  وةزارةت ئــةو 
ئةو بزانَيت تةندروستى ــى وةزارةت
ثَيويستة ضيية، دةيدات كة بةَلَينانةى
وةزارةتة وةزيرى سَيبةرى ئةو يةكَيك
كارةكانى وةزارةتة ئةو بزانَيت بَيت،
بودجةيةى ئــةو داوةء بةَلَينى  كة 
خؤى وةك تةرخانكراوة بــؤى كة 
كةموكوإيى يان دةكــات  جَيبةجَيى
خؤ سَيبةر، حكومةتى ئةمةية تَيداية،
حكومةتَيك نيية ئةوة سَيبةر حكومةتى
بةآلم دةدات، بإيار  ئةويش  هةبَيت
كةوتوونةتة تَيناطةن، لَيى بةداخةوة
لة سَيبةر، حكومةتى لة خوَيندن
دةبةن، ناوى ناوَيك بة وآلتَيك هةر
فةرةنسا ثةرلةمانى لة نموونة بؤ
ثةرلةماندا لة هةية، فةرةنسى حكومةتى
خؤياندا لةنَيوان ئؤثؤزسيؤنن ئةوانةى
تايبةت هةريةكةيان دابةشيانكردووة،
شتَيكى ئةمة وةزارةتَيك، بوارَيكء بة
ئةوةى لةجياتى سةردةميانةية، زؤر
بكةن، قسة شتَيكدا لةهةموو هةموويان
بةدواداضوون بةورديى دَيت كةسَيك
خؤى وةك كارةكانى بزانَيت دةكات،
دةباتة بةَلَينةكانى رادةثــةإَيــنــَيــت
لةسةرى بةرنامةيةى ــةو ئ ــةر، س
يان دةكات جَيبةجَيى هةَلبذَيردراوة

ضى جا  سَيبةر، حكومةتى ئةوةية نا، 
بنَين. ناوى ناودةنَين

طؤإان، فراكسيؤنى وةك رؤذنامة:
جا جــؤرةن، لةو شتَيكى بةنيازى
هةر يان  سَيبةر حكومةت نــاوى 

بَيت؟ ديكة ناوَيكى
خؤ بــةآلم نانَيين، نــاوى ئَيمة  *
(٢٠) ئةطةر  كةسة،   (٢٥) لةو ثَيويستة
هةريةكةيان هةبَيت ــش ــي وةزارةت
بؤ ئةستؤ، بطرنة وةزارةتَيك ئيشةكانى
بزانَيت بؤبكات، بةدواداضوونى ئةوةى
نا، يان سةركةوتووة وةزارةتــة ئةو
نا، يان دةإوات  رَيكوثَيك ئيشةكانى 
نا، دةكات يان سةرف بودجةكةى باش
تَيداية، طةندةَليى نا، يان دةكات خروقات
لةخؤيانةوة ئةمانة نيية، شتَيك ئةمة
بترسن لَيى نابَيت هةرا، كةوتوونةتة

ئاسايية. ئةوة
ــرىء ــاودَي ض ــةو ئ رؤذنــامــة:
ثةرلةمانتارةكان بةدواداضوونة،
لـــةدةرةوة خةَلك يــان دةيــكــةن،

رادةسثَيرن؟
ئةو ثةرلةمان ئةندامانى ثَيويستة *
يارمةتى داواى بةآلم بكةن، كارانة
دةكرَيت ئاسايية،  بكةن لةهةركةس 
بكةن خةَلك لة  تةكليف ناإةسميى  بة
بكةن، رَينماييان بكةن، هاوكارييان
كةموكوإييةكان بــدةن، يارمةتييان
ئةو كة ئةوكةسةش بكةن، دةستنيشان
وةزارةتة كة ئةو دةَلَيت بؤئةوةية شتانة
ئةو ــإوات. ب بةرةوثَيش ئيشةكانى
ضاوى هةية يةكَيك بزانَيت وةزارةتة
رةنطة دةكات، ضاودَيريى لةسةريةتىء
بَيت، نوَى شتَيكى ئَيمة وآلتةى لةم
بَيت، ثةرلةمان ئيشى ئةمة دةبَيت بةآلم
باش ئيشةكانى ثةرلةمان بؤئةوةى
لةوَين خةَلكانةى ئةو ثَييوستة بإوات
ثةيدا ثسثؤإيى لةبوارَيكدا هةريةكةيان
بكةن، بؤئةوةى بتوانن ثرسيارى جديى
لةم هةستَيت هةركةسَيك نةك بكةن،
دنيا قسة سةرى بؤئةوة سةرى دنياوة
قسةى فآلنكةس بَلَين ئةوةى بؤ بكات 
ثةرلةمانَيكى لةهةموو ئةمة كــرد،

هةية. حةقيقيدا راستةقينةو
ئةوة رةخنةى ثَيشتر رؤذنامة:
كة دةطيرا، لةثةرلةمانتارةكان
وةرطرتن ثؤست دَلنةوايىء  بؤ
ئَيوة ثةرلةمانتارانةى ئةو ضوون،
تَيداية؟ تايبةتمةنديان ناردوتانن،

ئَيمة ليستةكةى لة هــةر نــةك  *
لةسةر خةَلك ديكةش  ليستةكانى  لة
بةآلم ــراوة، ــةن دان تايبةتمةندَيتيى
بةآلم بطرن،  راوَيذكار  دةبَيت  خؤيان 
ئةندامانى لةنَيوان ئيشةكان ئةطةر
هةركةسيان دابةشكران فراكسيؤنةكةدا
ئةوكاتة بةركةوت، تايبةتمةندييةكى
لةكةسى يارمةتى داواى  دةتوانَيت
بكةنء رَينمايى بؤئةوةى بكات، ديكة
ئةوة بؤبكةن، ثَيشنيازى  لَيكؤَلينةوةء 
ثةرلةمانة ئةندام ئةو سةر دةكةوَيتةوة
ئــةوان سةركةوتنى ضاالكة. ضةند
هةريةكةيان ئةوةى  بؤ دةطةإَيتةوة 
هةَلبذَيرَيت ئةوكاتة بوارَيكى دياريكراو
طةرموطوإتر ثةرلةمان ناو طفتوطؤكانى
كة دةكةيت ناضار وةزيرةكةش دةبَيت،
ئةمانة تائَيستا كة  بكات،  ئامادة خؤى

نةكراوة.
ثةرلةماناتارةكانى ئَيوة رؤذنامة:
ثؤلَينكردووة؟ ئةمانة لةسةر خؤتان
تايبةتمةندَيتيى زؤريان  بةشَيكى *
مةرج وتيشم هــةروةك هةية، باشى
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ضـاوثَيكةوتـن

ضييـة سـيَبةر حكومةتى نــــــازانَيت دةسةآلت محةمةد تؤفيق رةحيم:

يةكةمدا دانيشتنى لة دةبواية

لةسةرئةوة كارى ئؤثؤزسيؤن

جَيبةجَيبكراية ياسا كة بكرداية

لةوانة يةكَيك لةبةردةممانداية، ديكة شتَيكى ضةند لةبةرئةوةى كشاينةوة، ثةرلةمان لة ئَيمة بؤية دةَلَيت، رةحيم تؤفيق محةمةد
لةو بكةين بةشداريى جياواز ليستَيكى بة بإيارمانداوة بكةينء بؤ جديى كارى دةبَيت كة عَيراقة، ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى

بكةين. تةرخان بؤ خؤمانى كاتةكانى هةية كة زؤربةى بةوة ثَيويستى بؤية هةَلبذاردنانةدا،
نازانَيت دةسةآلت كة لةوبإوايةداية، وشةية، كؤمثانياى ئةنجومةنى ئةندامى كة تؤفيق، محةمةد رؤذنامةدا، ضاوثَيكةوتنةى لةم
ثةرلةمان دانيشتنى يةكةم رةخنة لة دةكات، ئةكتيظ ئةمجارة ثةرلةمانى ئؤثؤزسيؤن كة واية هةروةك بإواشى ضيية، سَيبةر حكومةتى
ياسا ئةوة بكرداية، كة لةسةر كاريان ديكةش ئةوانى حيزبةكةء ضوار بةَلكو طؤإان، فراكسيؤنى هةر نةك دةطرَيتء دةَلَيت: دةبواية،

بواية. بة دةنطدان سةرؤكايةتى دةستةى هةَلبذاردنى جَيبةجَيبكرايةء ثةرلةمان ناوخؤى ثةيإةوى جَيبةجَيبكراية،
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ضاوثَيكةوتن

سازداني، ئاسؤ عوسمان 

هــاوإآ  ياساناس،  رووناكبيرو 
داإشتنةوةي  لة  رةخنة  بــاخــةوان 
كوردستان  هــةرَيــمــي  ــووري  ــت دةس
ضةندين  ــة  ب ــاذة  ــام ئ دةطـــرَيـــتء 
لة  دةدات  ناإون  بةيةكء  دذ  بإطةي 
سنووري  بة  سةبارةت  رةشنووسةكةدا، 
هةرَيمي كوردستانيش دةَلَيت: «سنووري 
وآلتَيك بةم شَيوةية دياريى ناكرَيت، من 
دةسةآلتي  ئَيستاش  هةية  ئةوةم  ترسي 
كوردستانةو  كوآ  نةزانَيت  كــوردي 
باسي  جطةلةوةي  ئةمة  عَيراقة.  كوَيش 
نةكراوة  كورد  ديكةي  شوَينانةي  ئةو 
وةك  (كــوت)ن،  ثارَيزطاي  بة  سةر  كة 
شَيوةيةك  بةهةموو  جةسان،  بةدرةو 
موسأل  شاري  كوردستانيبوونى  لة  واز 
شارَيكي  موسأل  ئةطةر  دةهَينينء 
عةرةبي بَيت بةثَيي دةستووري هةرَيم، 
يةكَيتي  ثارتيء  برايةتي  ليستي  ئيدي 

ضي دةكات لة موسأل؟».

هاتووة  لةدةستووردا  رؤذنامة: 
هةرَيمى  سةرؤكى  وياليةتي  مــاوةي 
رؤذى  لة  ســاَلــة،  ــوار  ض كوردستان 
دةستوورييةوة  ســوَيــنــدخــواردنــى 
وياليةتي  بؤ  دةكرَيت  دةستثَيدةكات، 
رؤذى  لة  هةَلبذَيردرَيتةوة،  دووةميش 
بةثَيى  دةستوورةوة،  ئةم  كارثَيكردني 
ماوةى  بارزانى  دةستوور  رةشنووسى 
سةرؤكايةتى  ثَيشووى  ضوارساَلةى  ئةم 
ماوةى  دةتوانَيت  نةكراوةو  حيساب  بؤ 
هةرَيم  سةرؤكايةتى  ديكة  (٨)ساَلي 
لةوبارةيةوة  تؤ  بؤضووني  بكات، 

ضيية؟
سياسيي  مةرامَيكي  مادةية  ئةم   *
بةرذةوةنديي  لة  نــةك  ثشتةوةية،  لة 
خودي  بؤ  بةتةواوةتي  بةَلكو  ثارتيية، 
نووسراوةو  هةرَيم  ئَيستاي  سةرؤكي 
بةثَيي  تَيداية!  زؤري  خاتروخؤترانةيةكي 
ئَيستاي  سةرؤكي  دةكرَيت  مادةية  ئةم 
زؤرتر)  (يان  (١٢)ساأل  ماوةي  بؤ  هةرَيم 
ئةمةش  بَيت،  كوردستان  فةرمانإةواي 
دوورة لة بنةما دةستوورييةكانةوة، هةر لة 
هةمان دةستووردا زؤر لة مادةكاني، هَيزة 
ثَيش  بؤ  دةطةإَيتةوة  جَيبةجَيكارييةكاني 
باجء  لةوانة  دةستوورة،  ئةم  تَيثةإاندني 
بةآلم  رسومات،  هةندَيك  كؤكردنةوةي 
سةرؤكي  خاتري  لةبةر  ئةمةيان  ضونكة 
ئَيستاي هةرَيم نووسراوة! دةَلَيت لة رؤذي 
واتة  ثَيدةكرَيت!  كاري  هةمواركردنيةوة 

ئةو ضوار ساَلةي ثَيشوو هيض. 
دةستوورةكة  هَيشتا  زانياريشتان  بؤ 
وياليةتي  هَيشتا  واتة  نةكراوة،  هةموار 
هةرَيم  ئَيستاي  ســةرؤكــي  ـــي  دووةم
مادةيةوة!  ئةم  ثراكتيككردني  ناو  ناكةوَيتة 
واتة تا ئةو رؤذةي ئةو دةستوورة هةموار 
ئَيستاي  سةرؤكي  وياليةتةكاني  دةكرَيت، 
لةمةوة  كةواتة  ناكرَيت!  حيساب  هةرَيم 
هةرَيم  ئَيستاي  سةرؤكي  بَلَيين،  دةتوانين 
سةرؤكي  (١٢)ساأل  لة  زؤرتر  ماوةي  بؤ 

هةرَيم دةبَيت.
خةَلكى  ئــةوةى  لةطةأل  رؤذنامة: 
رؤشنبيرانء  ياساناسانء  بة  كوردستان 
سةرجةم ضينءتوَيذةكانى ديكةوة داواى 
ديارييكردنى  بؤ  دةكةن  دةستوورَيك 
ئةركء مافةكان، ئَيستا تَيبينى دةكرَيت 
رةشنووسى  ثةسةندكردنى  دواى 
ثةرلةمانةوة،  لةاليةن  دةستوورة  ئةو 
ئايا  رةتدةكرَيتةوة،  دةستوورةكة 
ئةوةندة  دةســتــوورة  ئةم  نــاوةإؤكــى 
دواكةوتووء كؤنةخوازانةية ئةم هةموو 
ئايا  دروستكراوة؟،  لةسةر  هةآليةى 
لةمَيذووى  دةستوور  رةشنووسى  يةكةم 
بؤ  سةرةتايةك  دةبَيتة  كوردستاندا 

ديموكراتى  قةوارةيةكى  دروستبوونى 
يان  ــدا،  ــان ــت ــوردس ك ــمــى  هــةرَي ــة  ل

بةثَيضةوانةوة؟ 
يان  رةتكردنةوة  هةندَيكجار  من   *
بةرذةوةنديي  بإيارو  بة  نةكردنةوةي 
هةروةك  خؤم  خودي  دةزانم،  سياسيي 
ــي  ـــوورم واه ــي (دةســـت ــووك ــةإت ــة ث ل
خوَيندةوة)دا باسمكردووة، ناتوانم هَيَلَيكي 
دةستوورةدا  ئةو  بةسةر  ضةث  راستء 
ضونكة  رةتبكةمةوة،  هةمووي  بهَينمء 
دةستوورةكة،  ــةواوي  ت رةتكردنةوةي 
دةستووريية  ثرنسيثة  ئةو  رةتكردنةوةي 
كةمء  دةستوورةكة  كة  نَيودةوَلةتييانةشة 
ئةو  زؤرينةي  ديارة  باسيكردوون،  زؤر 
ثرنسيثة نَيودةوَلةتييانةش زادةي ضةندين 
بةطشتيي،  مرؤظايةتين  هزري  ســةدةي 
دوور  اليةنانة  كةسء  ئةو  واية  باشتر 
خؤيان  سياسييانةي  بةرذةوةنديي  لة 
ســةيــري دةســتــوورةكــة بــكــةنء وةك 
بةَلكو  نةإوانن،  لَيي  طشتطير  بابةتَيكي 
بإوانن.  لَيي  بإطة  بة  بإطة  مادةء  بة  مادة 
لةسةر  دةستوورَيك  تةواوي  ناشكرَيت 
بةَلكو  رةتبكرَيتةوة،  مادةيةكي  ضةند 
يان  الببرَيت  مــادةي  هةندَيك  دةكرَيت 
البردنء  هةَلبةت  بكرَيت،  دةستكارييان 
مادةكاني  لة  هةندَيك  دةستكارييكردني 
هةموو  رةتكردنةوةي  لة  ئاسانترة  زؤر 
لة باري تةكنيكييةوةو ض  دةستوورةكة، ض 
لة باري بةرذةوةنديي ئةو اليةنانةي كة لة 

ثشت نووسينةوةي ئةو دةستوورةوةن.
مادةى(١٩)  بإطةى(١٠)  لة  رؤذنامة: 
هةرَيمى  ــوورى  ــت دةس رةشــنــووســى 
هةموو  هاتووة  كوردستان-عَيراق، 
رادةربإينى  ئازاديى  مافى  كةسَيك 
هةيةو ثَيويستة ئازاديى رؤذنامةطةريىء 
رادةربإين  راطةياندنء  هؤكارةكانى 
لةهةمان  مسؤطةربكرَيت،  فرةاليةنيان 
توانجء  مافة  ئةو  هاتووة  بإطةدا 
بؤسةر  ــى  ــذي ــدرَي دةســت ــةرو  ــةش ت
بة  سوكايةتى  ديكةو  خةَلكى  مافى 
بؤ  هاندان  ئايينيةكانء  ثيرؤزيية 
رقءكينة  برةوثَيدانى  توندوتيذيى 
كوردستان  خةَلكى  ثَيكهاتةكانى  لةنَيو 
ئازاديى  بإطةية  ئــةم  ناطرَيتةوة. 
بةرتةسك  رادةربإين  رؤذنامةوانىء 

ناكاتةوة؟
ياسا  كؤليذي  لــة  كــاتــةي  ــةو  ئ  *
هةبوو  مامؤستايةكمان  دةمخوَيند، 
باشن،  زؤر  عَيراقييةكان  «ياسا  دةيوت: 
بةآلم ئةوةي كوشتوني، ئيستيسناكانيانة!» 
باشة،  زؤر  يةكةمي  بةشي  بإطةيةش  ئةم 
ئيستيسناكةي  ئةوةي كوشتوويةتي  بةآلم 

بةشي دووةميةتي! لة راستيدا ئةم بإطةية 
كة  دةستوورةكةدا  لة  نيية  بإطة  تاكة 
لة  بةَلكو  تَيدابَيت،  دذبةيةكي  ثرنسيثي 
دذبةيةكيية  ئةم  ديكةش  شوَيني  هةندَيك 
هةستثَيدةكرَيت، دةربارةي ئةم بإطةيةيان 
نةدةبواية ئةو كلكي مافي خةَلكء ثيرؤزيي 
واية  ئةوة  وةكو  ئةمة  ثَيوةبلكاية،  ئاييني 
من بَلَيم: باوةإم بة مافي ذنان هةية، بةآلم 

ذني دووةميش دَينم.
ـــي ئـــــةو ئــــازاديــــي  ـــورت ـــةك ب
كة  تَيكراوة  ئةوة  بؤ  رؤذنامةطةرييةي 
باسي  دةستوورةكةماندا  لة  ئةها  بَلَين، 
هؤكارةكاني  رؤذنامةطةرييء  ئازاديي 
راستيدا  لة  بةآلم  كردووة،  راطةياندنمان 
بةستوويةتييةوة  وا  كؤتي  بةكؤمةَلَيك 
وةآلميش  هةمان  باشتربوو،  نةبووني  كة 
ديموكراسيء  ثرنسيثةكاني  بؤ  راستة 
مادةي  لة  ئيسالم  نةطؤإةكاني  حوكمة 

شةشي دةستوورةكةدا.
٢)ي  مــــادةى(  ــة  ل ـــة:  ـــام رؤذن
جوطرافي  سنووري  دةستوورةكةدا، 
كــوردســتــان  ــي  ــم ــةرَي ه سياسيي 
دووةمي  لةبإطةي  بةآلم  ديارييكراوة، 
سياسييةكانى  سنوورة  مادةدا  هةمان 
بةستراوة  كوردستان-عَيراق،  هةرَيمي 
(١٤٠)ةوة،  مادةي  جَيبةجَيكردني  بة 
ناوضة  كَيشةى  يةكاليينةكردنةوةى 
مادةى  جَيبةجَينةكردنى  دابإاوةكانء 
(١٤٠)، ناإوونى لةئايندةى ئةم ناوضانةء 
دروستدةكات،  مادةية  لةم  كَيشةيةك 
لةكاتَيكدا لة بإطةى دووةمى مادةكةدا 
ئاماذة بةسنوورى سياسيى كراوة، نةك 

جوطرافى؟
ــاشــووري  ب ــووري  ــن ــرةدا س ــَي ل  *
ناديارو  زؤر  بةشَيوةيةكي  كوردستان 
ناثإؤفيشناآلنة دياريكراوة، ريزكردني ئةو 
شوَينانة هةر لةوةدةضَيت كة الي سةوزة 
كاَلةكء  دوو  «يةك  ئادةي  بَلَيي  فرؤشَيك 
تةإةي  هةندَيك  بؤَلةترآء  ثَينج  ضوار 
دياريي  ــةوةي  ئ بةبآ  بــدةرآ»،  ديكةم 

بكةيت بة تةواوةتي ضيت دةوَيت.
شَيوةية  بةم  وآلتَيك  سنووركردني 
هةية  ئةوةم  ترسي  من  ناكرَيت،  دياريى 
نةزانَيت  كــوردي  دةستةآلتي  ئَيستاش 
ئةمة  عَيراقة.  كوَيش  كوردستانةو  كوآ 
ديكةي  شوَينانةي  ئةو  باسي  جطةلةوةي 
ثارَيزطاي  بة  سةر  كة  نةكراوة  كــورد 
(كوت)ن وةك بةدرةو جةسان، بةثَيي ئةم 
لة  واز  شَيوةيةك  بةهةموو  دةستوورةش 
كوردستانيبوونى شاري نةينةوا دةهَينينء 
ئيتر ثَيويست بةوةش ناكات ليستي برايةتي 
طلةيي لة ليستي حةدباي عةرةبةكان بكات 

شارَيكي  موسأل  ئةطةر  موسَلدا،  شاري  لة 
هةرَيمي  دةستووري  بةثَيي  بَيت  عةرةبي 
ثارتيء  برايةتي  ليستي  ئيدي  كوردستان، 

يةكَيتي ضي دةكات لة موسأل.
هةرَيمي  ســنــووري  ديارييكردني 
مــادةي  بة  ثشتبةستن  بة  كوردستان 
عَيراق،  هةميشةيي  دةستووري  (١٤٠)ي 
كارةكان  تر  ئةوةندةي  طَيالنةيةء  كارَيكي 
لة  دةبواية  لــةوةي  جطة  ــات،  دةك ئاَلؤز 
مادةي  ثةراوَيزَيك  وةك  دةستوورةكةدا 
دابنراية،  عَيراقي  دةستووري  (١٤٠)ي 
ئةم  كة  بهَيننةوة  خةَلكي  بيري  بؤئةوةى 

مادةية بةتةواوةتي ضي دةَلَيت.
هاتووة،  (٦)دا  لةمادةى  رؤذنامة: 
ناكؤك  دابنرَيت  ياسايةك  هيض  نابَيت 
نةطؤإةكاني  حوكمة  لةطةأل  بَيت 
ئيسالمدا، هةروةها لة بإطةى دووةمى 
هيض  ناشبَيت  هاتووة،  مادةيةدا  ئةم 
بَيت  نــاكــؤك  دابــنــرَيــت  ياسايةك 
ئايا  ديموكراسيدا،  بنةماكاني  لةطةأل 
لةم  بةديدةكرَيت  طةورة  كَيشةيةكي 
مادةيةدا بةهةمانشَيوةي ئةو كَيشةيةي 

لةدةستوورى عَيراقدا هةية؟
ثَيشَيلكردنَيكي  بة  لةسةداسةد  من   *
ئازادييةكاني  ديموكراسيء  ئاشكراي 
لة  وا  بإطةيةكي  بووني  دةزانــم،  مرؤظي 
بةَلكو  هةَلةية،  هةر  نةك  دةستوورةكةدا 
بنةماكاني  بة  باوةإمان  ئةطةر  عةيبيشة!، 
باوةإيشمان  دةبَيت  بَيت،  ديموكراسي 
ئافرةتي كورد، مرؤظي كوردةو  بَيت  بةوة 
لةم  بــةآلم  ئَيمةية،  كؤمةَلطةي  نيوةي 
نةطؤإةكاني  بةثَيي حوكمة  دةستوورةداو 
سآ،  سآ  دوو،  دوو  دةكرَيت،  ئيسالم 
كورد  ئافرةتي  مارةبكرَين!  ضوار  ضوار 
لة  دادطاكانداو  لة  كوردة  ثياوي  نيوةي 
كاري  زؤر  براكةيةتيء  نيوةي  ميراتيشدا 
ئيسالم!  نةطؤإةكاني  حوكمة  كة  ديكة، 
ثاش  ئَيمة  دايناونء  ضواردةسةدة  ثَيش 
ياساكانمان  نابَيت  دةَلَيين  ضواردةسةدة، 
بن،  ناكؤك  نةطؤإانةدا  ئةو حوكمة  لةطةأل 
بة  باوةإبوونة  نة  ديموكراسييةو  نة  ئةمة 

ديموكراسي. بنةماكاني 
طةورةيةي  عةيبة  ئةم  ليذنةيةي  ئةو 
ثَيش  ــوورةوة،  ــت دةس ئــةم  خستووةتة 
هةموو ئافرةتَيكي كوردستان، سووكايةتي 
كضي  بة  بة خوشكي،  دايكي،  بة  بة خؤي، 
يةكَيك  بَيت  هةرضؤنَيك  دةبَيت  كردووة، 
ئةوةتا  يان  دةربهَينرَيت،  بإطةية  دوو  لةو 
ئيسالمييةو  حكومةتَيكي  هةرَيم  حكومةتي 
بإطةي بنةماكاني ديموكراسي الببرَيت، يان 
حوكمة  بإطةي  ديموكراتييةو  حكومةتَيكي 
ئةو  ضونكة  الببرَيت،  ئيسالم  نةطؤإةكاني 

يةكناطرنةوة،  شَيوةيةك  بةهيض  دووانة 
نيتء  ديموكرات  بيت،  ئيسالميي  ئةطةر 
ئةطةريش ديموكرات بيت، ئيسالميي نيت.

هاتووة،  دةستوورةدا  لة  رؤذنامة: 
ثاش رةزامةنديي  زؤرينةي  دةنطداراني  
راثرسييةكي   لة  كوردستان  هةرَيمي  
طشتيدا بة ثةسةندكراو دادةنرَيت، بةآلم 
ثةسةندكردن  بؤ  ديارينةكراوة  رَيذة 
دةســتــوور،  ــةوةى  رةتــكــردن ياخود 
طةورة  بةكَيشةيةكى  ئةمة  ياساناسان 
ديارينةكردنى  ثَييانواية،  دةبيننء 
سَيى  لةسةر  دوو  ــذةى  رَي بةَلَيى  بة 
خةَلكى كوردستان بةدةستوور، فَيَلَيكى 
دةستوور،  تَيثةإاندنى  بؤ  سياسييةو 
لةجَيطاى  رةخنانة  ــةم  ئ تاضةند 

خَوياندان؟ 
خؤياندان،  جَيي  لة  رةخنانة  ئةم   *
باسي  هةر  دةستوورةكة،  يان  دةسةآلت 
ئةي  ــردووة،  ك دةستوورةكة  بؤ  بةَلَيي 
كاتة  ئةو  نةخَير،  وتيان  خةَلكي  ئةطةر 
ئايا  طرنطة  ئةوةش  هةروةها  دةبَيت.  ض 
(٥١٪)ي  بة  دةســتــوور  هةمواركردني 
دوو  يان  دةبَيت  هةرَيم  دانيشتوواني 
ئةطةر  ــةوةي  ل بَيجطة  ئةمة  سَيي،  بؤ 
هَيشتا  من  راي  بة  بكرَيت  هةمواريش 
هةر ناضَيتة خانةي ياساو دادةوة، ضونكة 
نيوةي دانيشتوواني باشووري كوردستان 
بةفةرمي  هَيشتا  هةرَيمنء  دةرةوةي  لة 
دةستوورةيان  ئةو  دةنطداني  تواناي 
كةركوكييةك  بؤ  دةنط  من  بؤضي  نيية. 
لةجياتي  هةولَيرييةك  بؤضي  ئةدي  بدةم. 
لةجياتي  زاخؤييةك  مةخمورييةكء 
بؤ  نةخَير  يان  بةَلَي  بَلَيت،  شةنطارييةك 

دةستوور.

هاوإآ باخةوان: 

دياريكردني سنووري هةرَيم بة ثشتبةستن بة مادةي (١٤٠) 
كارَيكي طَيالنةية

- هاوإآ باخةوان
سلَيماني  ــة  ل  ١٩٦٦ ــي  ــاَل س  -

لةدايكبووة.
بةشي  ضــووةتــة   ١٩٨٤ ساَلي   -
رامياريي  ياساو  كؤليذي  ياساي 
زانكؤي موسأل، ساَلي ١٩٨٦ بةهؤي 
بةشدارينةكردن لة راهَيناني هاوينةي 
٢ساأل  بؤماوةي  بةعس،  سةربازيي 
 ١٩٩٠ ساَلي  دةردةكرَيتء  زانكؤ  لة 

كؤلَيذي ياساي تةواوكردووة. 
- لة ناوةإاستي هةشتاكانةوة بووةتة 

ئةندامي ثاسؤك.
دةرةوةي  ضووةتة   ١٩٩٢ ساَلي   -

وآلت، لةالهاي هؤَلندا دةذي.
نةتةوة  رَيكخراوي  كارمةندي   -
بةشي  لة  ئَيستا  يةكطرتووةكانةو 
الهاي  دادطـــاي  يؤطؤسالظياي 

بةإَيوةبةري داتاكانة.
ناميلكةو  كتَيبء   ١٠ لة  زياتر   -

بآلوكراوةي هةية.
واهي  (دةســتــوورم  كتَيبي  دوا   -
تَيبيني  رةخنةء  خوَيندةوة) كؤمةَلَيك 
لؤجيكيية  زمــانــةوانــيء  ياسايي، 
ثإؤذةي دةستووري هةرَيمي  لةسةر 
ضاث  هَيشتا   -  ٢٠٠٩  - كوردستان 

نةكراوة.

 هاوإآ باخةوان
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کوردستان داهاتووي لةسةر کاريطةرييةکاني وشکةسالَييء

دونــيــاي ــي ــان وآلت ئــةمــإؤ لــة
دامــودةزطــاكــانــي ثَيشكةوتوودا
ئامادةباشيدان حاَلةتي لة وآلت
رووداوه ئةطةرةكاني  هةموو  بؤ
بة ــي ض ــا ســرووشــتــيــيــةكــان، ج
رَيطرتن بؤ بَيت  ضاودَيريكردن 
بؤ ــود ــاخ ي ــان، ــةك ــات ــارةس ــة ك ل
ثــاشــمــاوةي ــي ــردن ــةرك ــارةس ض
حاَلةتَيكيش هةموو بؤ رووداوةكان،
خؤي تايبةتي عةمةلياتي ذووري

هةية.
طرنطترين جيهاندا هةموو لة
كة ثالندانانة ـــاي  دةزط ـــا، دةزط
هةموو بؤ ثالنداإشتن بةهؤيةوة 
هةمانكاتيشدا لة دةكرَيتء ثإؤذةكان
دادةنرَيت، بؤ كاريشي بةرنامةي
ثرؤذةكان بةرنامانة ئةو بةثَيي
بةإَيوةدةضَيت، جَيبةجَيدةكرَيتء
لة ـــة داخ ــطــةي ــة جــَي ئــــةوةي ك
دةزطاية ئةو ئَيمةدا كوردستاني
ثالندانان ــاي دةزط كة كاتَي نييه،
نابَيتء بةرنامةش كةواتة نةبَيت،
بةرنامة بَي ثالنء بَي كارةكانيش
ئةوةش سةرةإاى بةإَيوةدةضَيت، 
لةبةر بةرثرسة، مةزاج وآلتةدا لةم
بةرثرسةكان ثــرؤذةكــان ــةوة  ئ
تةنانةت ــةدةن، ئ لةسةر بإياري
بة كَيشةكانيش ضارةسةركردني

شَيوةن. هةمان

وَيرانيية نموونةي بازيان
ــةوة ل ــرم ــي ب ــك بـــوو ــَي ســاآلن
بازيان بَيت رؤذَيك  كة  دةكــردةوة،
هةتا سةرضاوةوة طوندي لة هةر
تةماتةي بــرنــجء  تةنيا ــلــَيــذة دَي
جــؤره هــةمــوو بضَينينء تــيــادا 
قةدةغةبكرَيت، تيادا كشتوكاَلَيكي
خةَلكةكة تَيكبدرَيتء ئؤردوطاكان
به كاتَي سةرطوندةكانيان، بضنةوة
نةوتء ثاآلوطةي ئةوةتا ثَيضةوانةوة
ناوضةدا ــةو ل ضيمةنتؤ  كــارطــةي
لةو كارطةش دوو جؤرة ئةم دانراوة،

كة ذينطة لةناودةبةن. كارطانةن
توانا هةموو بةو  كوردستان
ضوار بووني طةنجةوةء بةشةريية
زَي دوو  هةر (لةنَيوان طةورة زَيي 
بةرةكةت، بة دةشتَيكي زَييانة لةم

حةسار، مةخمور، ئــاكــرَي، وةك 
كة هةية، زةنــطــابــات) طةرميان،
تاسنووري لةسةرةوة  هةرَيمةكة 
بةناو دةبإَيتء،  (ديجلةية) عَيراق كة
لة هةر تَيدةثةإَيء، دةشتةكاندا
هةروةها خانةقينة،  هةتا موسَلةوة 
ديكةي سةرضاوةي دةيان بووني
هَيكتار هةزار سةدان بووني ئاو،
جطة بةرةكةت، ثيتء بة زةوي لة
كوردستان، كــةشــوهــةواي ــةوة  ل
ـــإؤذة ث ــؤ ــدةرة ب ــي ــةت ــارم ــة ي ك
كشتوكاَلييء كةرتي ستراتيجيةكاني
ئةو بووني بة  بةرامبةر ئاودَيريي، 
ئَيمة وآلتةكةي وزانة، تواناو هةموو 
بووةتةوة رووبةإووي وشكةساَليي 

.

ستراتيذيي ثالنَيكي
تةكنؤلؤذيا ئةمإؤ كة كاتَيكدا  لة
رَيطةي لة بضوككردوةتةوة جيهاني
كاتَيدا لة ئَيلَيكترؤنييةوة، طَلؤباَلي
لة فإؤكةوان فإؤكةى بَي ئةمريكا
دةهَينَيء بةكار ئةفغانستاندا جةنطي
سةرباز جياتي لة رؤبؤت بةنيازيشة
بة ئَيمة كاتةدا لةم  ئا  بةكاربهَينَي،
تانكةر باخةكان ئاو دةدةين، لةمةش
تةنكةر بة خواردن ئاوي ئَيمة زياتر

. دةكةين دابةش
ئَيمةش زووة  ــةرضــي  ــةط ئ
لة بير  دونيا وآلتاني هةموو وةك
نةكةينةوة، وآلتة ئةم داهاتووي
سياسةتء نة دَيت  ــك  رؤذَي ئةوا
ثارةي نة باَلةخانهء نة نةوتء نة
ثيشةسازيش ــة  ن بــانــكــةكــانء
ئةم ميللةتة فرياي هةرضةندة نيمانة
ثالنَيكي تةنيا تةنياو بؤية ناكةوَيت ،
ئَيمة دادي  هــاوضــةرخ تؤكمةي

دةدات.
كار زووة هةرضي ثَيمواية من
ثرؤذة جَيبةجَيكردني بؤ بكرَي
كشتوكاألء ستراتيذييةكاني
زانستيء بؤ ئةوةي ثالني ئاودَيريي،
ثإؤذةكاني ئاستي لةسةر تؤكمة
بؤ هةوَلبدرَي ثةيإةوبكرَيء جيهان
كوردستان زووة هةرضي ئةوةي
بؤ ســـةوز تابلؤيةكي ــة ب بــبــَي 

وشكةساَليي. بةرةنطاربوونةوةي

وةسانى شَيخ ئارام

بووذاندنةوةى ثَيناو لة عَيراق حكومةتى
كردنةوةى بإيارى بازرطانيدا، كةرتى
دةداتء ثيشةسازيي نــاوضــةى ــةوت  ح
ثيشةسازيى وةزيــرى حةريرى، فــةوزى
ثييشةسازى رايطةياند: وةزارةتى عيراقيش،
عَيراق لةطةأل وآلتانى دراوسَيى طرَيبةستى
ئةو دروستكردنى مةبةستى بة واذؤكردووة

ثيشةسازييانة. ناوضة
ــراق» ــَي ــع ــةل ئ ـــوات ـــةس ســايــتــى «ئ
ــردوودا راب ــاوةى  م لة كة بآلويكردةوة،
طرَيبةستى عَيراق ثيشةسازى  وةزارةتــى
كة كردووة، واذؤ دراوسَى وآلتانى لةطةأل
ئوردن». سورياو ئَيرانء توركياو لة بريتين
راشيطةياند: ثيشةسازى وةزيــرى
بازرطانيى ناوضةى (٣) «وةزارةتةكةيان
لةطةأل هةروةها  دةكاتةوة، ئَيران لةطةأل 
دوو موسأل ئةنبارو لة بإيارة سوريا
ناوضةى دوو هةروةها بكرَينةوة، ناوضة
توركيا لةطةأل ثيشةسازى بازرطانيىء
لة يةكَيكيان موسألء لة يةكَيك دةكرَيتةوة،

دهؤكة». نزيك
سةرؤكى خةيات، جةليل دارا بةآلم،
ثيشةسازييةكانى بــازرطــانــيء  ذوورة 
رايطةياند: رؤذنامةي بة كوردستان هةرَيمى
ناوضة ــةو ئ ــةوةى ــردن ك ئةطةرضى كــة 
بازرطانى زؤرى ســوودى ثيشةسازيانة 
كرانةوة كة هؤيةى بةو لَيدةكةوَيتةوة،
ثيشةسازىء ناوضة ئةو بةآلم دروستدةكات،
بكرَينةوةء عَيراق لة بإيارة كة بازرطانيانةى
هةرَيمى ئةنجامداون بؤ طرَيبةستى وةزارةت

ناطرَيتةوة. كوردستان
هةرَيمى  لة  ئةوان خةيات، وتةى  بة  
كردنةوةى بؤ هةية خؤيان كوردستان ثالنى
سنوورى لة ثيشةسازيى  ناوضةى  دوو
ئَيران، توركياو لةطةأل زاخؤ سلَيمانىء
ثيشةسازيى بازرطانيىء وةزيرى كة ئةوةى
لة بةَلكو نيية، دهؤك لة ــردووة ك باسى
نزيكة كة  موسَلة بة سةر فايدةى ناوضةى 

دهؤك. لة
بؤ ــاذةى ــام ئ خــةيــات، جةليل دارا 
زياتر طرنطى ناوضانة  ئةو كة  ئةوةشكرد،
بةتايبةت سنوورييةكان خاَلة بة دةبةخشن

هةرَيمى سنوري دةروازةى هـــةردوو
ناوضة ئةو مؤدَيلى هةروةها كوردستان،
عَيراقدا، لة نيية تازة شتَيكى ثيشةسازييانة
باشة، تازةو شتَيكى كوردستان بؤ بةآلم
كاآلكانيان دةتــوانــن بازرطانان ضونكة
تاكوو دابنَين بازرطانييانة ناوضة لةو

دةفرؤشن. بةرهةمةكانيان
بازرطانَيكى سةعيد، ــادر ق حاجى
كردنةوةى بة سةبارةت هةولَيرة، شارى
زاخؤ، ناوضةيةكى بازرطانيى ثيشةسازيى لة
بازرطانَيك وةك ئةو  كة دةكات؛  لةوة باس
لةطةأل ثةيوةندييةكانيان ــةى ــن زؤري
دةروازةى هةر لة كؤمثانياكانى توركياداية،
دةطوازنةوة، كاآلكانيان خةليلةوة ئيبراهيم
بازرطانيى ناوضةيةكى نةبوونى لةبةر بةآلم
ضةندين هاوردةكان كةلوثةلة دانانى بؤ
ئةوة لةبةر ــووة، ب دروســت بؤ طرفتيان
لة بكرَيتةوة بازرطانيى ناوضةيةكى ئةطةر
دةدات، بازرطانان بة  زؤر سوودى زاخؤ
تاوةكوو دابنَين ناوضةية لةو كاآلكانيان كة
«ئةو بازرطانة ئةو بإواى بة دةيفرؤشنةوة،

دةبووذَيننةوة». بازرطانيى كةرتى ناوضانة

بَيبةشدةكرَيت لَى كوردستانى هةرَيمى

ثيشةسازيى ناوضةى حةوت
دةكريَتةوة عَيراق لة

�

�

ليذنةيةكي عَيراق طواستنةوةي وةزارةتي
رَيطةي لة  ــةوةي ــؤئ ب ثَيكهَيناوة، تايبةتي
لةسةرجةم فإؤكةخانة وةبــةرهــَيــنــانــةوة

دروستبكات. عَيراقدا ثارَيزطاكاني
طواستنةوةي وةزارةتــي لة  سةرضاوةيةك
بةغداي ضاثي سةباحي رؤذنامةي بة عَيراق
وةزيري عامرعةبدولجةباري راطةياندووة،
بواري ثسثؤإي ذمارةيةك لةطةأل طواستنةوة
دةربارةي بؤئةوةي كؤبووةتةوة، فإؤكةوانيدا
لةسةرجةم مةدةني فإؤكةخانةي دروستكردني

طفتوطؤبكرَيت. عَيراق ثارَيزطاكاني

ئةوفإؤكةخانانة  دروستكردني وتيشي،  
لةسةر دةبَيت وةبةرهَينانةوة رَيطةي لة كة
ليذنةيةك ئةوةي دواي ثارَيزطاكانةو  خواستي
ثإؤذةكةو ماوةي دياريكردني لَيكؤَلينةوةء بؤ
وةبةرهَينانء لةنَيوان سةرثةرشتيكردني
ثَيكدةهَينرَيت طــواســتــةنــةوةدا وةزارةتــــي 
فإؤكةخانةكان، بةدروستكردني دةستدةكرَيت
خاوةندارَيتي بةوةشكرد، ئاماذةي سةرضاوةكة
لةسةر فإؤكةخانةكانيان زةوييانةي ئــةو
طواستنةوةي وةزارةتــي بؤ دروستدةكرَيت

دةطةإَيتةوة. عَيراق

مةدةنيي فإؤكةخانةي

دةكرَيت دروست عَيراقدا ثارَيزطاكاني لة
بآلويكردووةتةوة  عَيراق  نةوتي  وةزارةتي
(٦٣)مليؤن بإي بة رابردوودا  لةمانطي تةنيا  كة
كة كردووة دةرةوة رةوانــةي نةوتي  بةرميل

(٤)مليار دؤالرة. بايي
نةوتي وةزارةتــي وتةبَيذي جيهاد، عاسم
راطةياندن كةناَلةكاني  بؤ لَيدوانَيكيدا لة  عَيراق،
لة وةزارةتةكةي داهاتي كؤي بةوةكرد، ئاماذةي
(٦٥)مليؤن (٤)مليارء ئةمساَلدا تةمموزي مانطي
(٦٣)مليؤنء لةومانطةشدا بــووةو دؤالر
هةروةها نةوت فرؤشراوة، بةرميل (١٠٠)هةزار
(٤٦)مليؤنء رَيذةية لةو كة  روونيشيكردةوة 
كَيَلطةكاني بةسرة لة نةوتى (٢٠٠)هةزار بةرميل

دؤالر (٩٩٨)مليؤن (٢)مليارو بايي كة  بووة
بةرميليش (٩٠٠)هــةزار (١٦)مليؤنء بــووةو
بايي كة هةناردةكراوة كةركوكةوة لةكَيَلطةكاني

دؤالر بووة. (٦٧)هةزار (١)مليارو
عَيراق نةوتي ـــي وةزارةت وتةبَيذةكةى
لة جيهاني (٩٦)كؤمثانياي  مانطةدا لةم وتيشي،
ئةفريقاوة ئاسياو عةرةبيء وآلتانى ئةوروثاو

كإيوة. عَيراق لة نةوتيان
مانطي لة عَيراق نةوتي  هةناردةي  تَيكإاي
بةرميل (٧٠٠)هــةزار (٥٧)مليؤنء حوزةيراندا
دؤالر ــةزار (٧١٤)ه (٣)مليارو بايي كة بووة

بووة.

مانطي لة نةوتي دؤالر مليار (٤) بايي عَيراق
فرؤشتووة رابردوودا

ئةرشيف فؤتؤ: خةليل  سنووريى ئيبراهيم دةروازةى



جاف ئةمين ئةندازيار/

رَيذةى كة زانستيية، سةلمَينراوَيكي
ئَيمة ئةستَيرةيةي ئةم ثَيكهاتةي (٢/٣)ي
وشكانيية، ديكةيشي  (١/٣)كــةي ئاوةء
بة شــَيــوةدا  ســَي لة  ئاوةيش بــإة ئــةو 
نموونة بؤ طؤإانكاريداية،  لة بةردةواميي 
خؤيدا سروشتييةكةي لةشَيوة ئــاو
(لة طاز (بةستةَلةك)،  سةهؤأل ئاو، وةك 
بة دةوري كاذَيك وةك شَيوةي بوخاردا
بإة ئةو كةواتة دةسوإَيتةوة)، زةويدا
(كاتَي نةطؤإة بإَيكي سةرزةوي ئاوةي
روودةدات وشكةساَليي ناوضةيةك لة
روودةداتء الفاو ديكة ناوضةيةكي لة
بإة ئةو هةر كةواتة ثَيضةوانةشةوة، بة
لة طؤإانكارييةكانةوة بةهؤي ئاوةية

جموجوَلداية).
لة وشكاييةوة نيسبةت بة هةروةها
ئةويش دةبينَيتةوة، خؤي شَيوةدا دوو
جؤرة (هةموو  طازييةكةيةتي شَيوة 
طؤإانكاريية ئاكامي لة كة طــازةكــان
ثَيكدَين، وشكةكة شَيوة كيمياوييةكاني
بَيت سروشتي طؤإانكاريية ئةطةر ئةو جا
كة وشكةكة شَيوة مرؤظ)، دةستي بة يا
كانزاكان لةخؤ جؤرة هةموو طَلة ئةويش

دةطرَيت.
ئاوء سروشتييةكاني رَيذة تَيكضووني
كارةساتة هةموو سةرةكي هؤي وشكايي
ئةستَيرةيةية، ئةم سةر سروشتييةكاني
دابةزيني بةرزبوونةوةو بةهؤي ئةويش
سروشتيية سنوورة لة زياد طةرما ثلةكاني
مرؤظ كــةواتــة ــؤي،  خ ئةزةلييةكةي 
ئةو تَيكنةضووني ثاراستني لة بةرثرسة
ذينطةي ثاراستني بة ثَيكهاتانة، رَيذةو
رَيذةكاني ئاستء ثاراستني وشك، تةإو
بةردةواميي بؤ طةرما ثلةكاني ئــاوو

ذيان.

سروشتييةكان كارةساتة
جؤرن: دوو كارةساتةكان

ــاوء الف ــةهــؤي ــة ب ك ــةي ــةوان * ئ
(بةهؤي بةفرينةكانةوةية ضيا توانةوةي
طةرماو، ثلةكاني دابةزيني بةرزبوونةوةو

ئاو). ئاستةكاني تَيكضووني
بةهؤي كة  كارةساتانةي ئــةو    *
(التصحر)، بيابانبوونةوة بة وشكةساَلييء
سةر دوايدا دَيينة لة هؤيةكاني زؤرةو كة

باسي.
خاَلي مةبةستمانة ــةوةي ئ لَيرةدا
وشكةساَلييه، ئةويش كة ـــة، دووةم
ضةند كة وشكةية، ماوه ئةو وشكةساَليي
ضةندةها هةية وا جاري ياخود مانطَي
كةمَي يا ساأل دةخايةنَيت، ئةويش بةهؤي
ناوضةيةك لة ئاو رَيذةي كةمبوونةوةي
بارانيي بــَي جيهاندا، ناوضةكاني لة 
ناوضةيةكي لة بــةردةوام بةشَيوةيةكي
سةرةكييةكاني هؤية لة يةكَيكة تايبةتدا
زيانَيكي هؤي دةبَيتة ئةمةش وشكةساَليي،
ثرؤسةي ذينطةو  سيستمي  بؤ  طةورة
طشتييء بةشَيوةيةكي كشتوكاَلي
تةندروستيء بوارةكاني رووخاندني
وآلت ــي داراي ــاري  ب كة كؤمةآليةتي،
هؤي دةبَيتة دةإوات،و داتةثين بةرةو
وآلتةكةدا، لة ئابووري كارةساتَيكي

كورتيش هةرضةندة وشكةساَليي  ماوةي
خؤي زيــانــي بَيطومان بــةآلم بــَيــت، 
نزيك يان دوور ئاكامةكةشي دةطةيةنَيء

دةردةكةوَيت.
نَيودةوَلةتي رَيكخراوي ئامارةكاني
كة ـــةن، دةك بــؤ ئــةوة ــاذة ــام ـــاو) ئ (ف
هؤي درَيذخايةنةكان وشكةساَليية
جيهانة، كارةساتةكاني زؤربةي سةرةكي
برسَيتي، بةكؤمةأل، كؤضي هةذاريي، وةك

ناوخؤييء هةرَيمييةكان، جةنطة
بَي تةنيا كة بزانين، ئةوةش دةبَي
لَيرةدا نيية، وشكةساَليي هؤي بارانيي
هؤيانةش لةو هةندَي  بؤ ئاماذة  دةبَي
بَيبارانيي شانبةشانى كــة بكةين
هةية، وشكةساَليي لةسةر  كاريطةرييان

لةوانه:
لة خاكةكة ثَيكهاتةي خراثيي *
لة زةوي بَيهَيزيي جيؤلؤجيداو، بواري
رووتانةوةو داماَلينء بةرةنطاربوونةوةي
خاكةكة توانايي ئةمانةو كةم كةمئاويداو،
طةنجينة لةشَيوةي ئاو ثاراستني بؤ

ئاوييةكاندا.
هةَلبذاردني لةكاتي  ثالنيي  بَي *
وةك ثيشةسازييةكاندا، ثرؤذة شوَيني
ثاآلوطةكاني ضيمةنتؤ، كارطةكاني

نةوت....هتد

بإيني  ــة ل ــي ــي ــةردان ــاط ــاش ث  *  
دارستانةكان.

بةهؤي زةوي، داماَليني *رووتبونء
. بةكارهَينانييةوة نةفاميى

ئاذةَلدا. لةوةإاندني لة بَيسنووريي *

مةترسيدارةكاني كاريطةريية
وشكةساَليي

مَيذووي ــذايــي درَي بة ضــؤن هــةر 
لة بووةء ذيان  نيشانةي ئاو مرؤظايةتي 
نةبووة، ذيانيش نةبووبَي ئاو هةرشوَينَيكدا
ذيانةء لةناوضووني ئاو نةماني كةواتة
لةسةر دةبَي راستةوخؤي كاريطةريي
كشتوكاألء ذينطةو ئاستةكاني هةموو
...هتد، كؤمةآليةتي  تةندروستيء 
كاريطةرييةكاني دةتوانين لةبةرئةوة
خــوارةوةدا خاآلنةي لةم وشكةساَليي

كؤبكةينةوة:
ــةرهــةمــة ب كـــةمـــبـــوونـــةوةي  *
ضارةسةر ئةطةر كشتووكاَلييةكان،
كؤتاييهَيناني بةهؤي دةبَيتة ئةوا نةكرَيت

بةرهةمةكان.
باَلدةكَيشَي كة بةردةوام خؤَلباراني *
رووخساري شَيوةو ذينطةداو بةسةر

تَيكدةدات. شتَيك هةموو
بـــةرهـــةمـــة ــــي  كــــزبــــوون  *

بةرهةمة بةهةمانشَيوةي ئاذةَلييةكان
كشتووكاَلييةكان.

سروشتييةكان، جوانيية شَيواندني *
دةشتء رووتبووني داماَلينء بةهؤي

ضياكانةوة. دؤألء
كة ــي، ــةذاري ه ــةوةي ــوون ــآلوب ب  *
بةهؤي (ااعة)، برسَيتي هؤي دةبَيتة
راوةستاني ئاودَيرييةوة،  ئاوي  كةميي

بوارةكاندا. زؤربةي لة بةرهةمهَينان
شوَيني داَلـــدةو وَيــرانــكــردنــي  *
النةي كَيويء ئاذةَلي حةواندنةوةي
دارودرةختةكانء ذينطةي باَلندةكانو

ذيانيان. بة كؤتاييهاتن
لة دةرةوةي كؤإةو دةبَيت بةهؤي *
ئةمةش شارةكانء ناو بؤ شارةكانةوة
لةسةر دةبَي طةورةي كاريطةرييةكي

نيشتةجَيبوون. كَيشةي فرةوانكردني
كؤضكردن دياردةي سةرهةَلداني *
ديكةي وآلتاني بؤ دايكةوة، وآلتي لة

ناوضةكة.
لةنَيوان ناكؤكي سةرهةَلداني *

طوندةكاندا.
لة ــةورة ط ئاطري  كــةوتــنــةوةي   *
دارستانةكان،و سووتاني ناوضةكانداو

زيندةوةرَيك. هةموو لةناوبردني
ئةمةش ــان، ــاوةك ئ ثيسبووني   *
هةموو ذةهراويبووني  بةهؤي دةبَيتة 
طيانلةبةرة لةناوبردني  سةرضاوةكانء 
ــؤرة ج ــوو ــةم ه وةك ــان، ــةك ــي ــاوي ئ

ماسييةكان.
نةخؤشيية بـــآلوبـــوونـــةوةي  *

جؤراوجؤرةكان.
طةشتوطوزار كةرتي  ثةككةوتني  *

بةرضاو. بةشَيوةيةكي  زؤر
بةهؤي كةمبوونةوةي وزةي كارةبا *

بةنداوةكانةوة. ئاوي كةميي
مَيرو مـــارو ــةوةي  ــوون ــآلوب ب  *
بةتايبةت سةرنجإاكيش، بةشَيوةيةكي

ذةهراوييةكان.
بة ــة ك ــكــةيــش، ــي دي ــةك ــاردةي  دي
سروشتي ــــاردةي دي ترسناكترين
دياردةي ئةويش دةذمَيردرَيت جيهان
لةبةر هةر  (التصحر)، بيابانبوونه بة
ــة، ــاردةي دي ــةم ب بــايــةخــدان طرنطيء 
تايبةتي رؤذَيكي نةتةوةيةكطرتووةكان
ئةويش دياريكردووة،  مةبةستة ئةم  بؤ
ساَلَيكدا، هةموو لة يونيوي (١٧)ى رؤذي

هةندَي بؤ ئاماذة لَيرةدا كة خؤيةتي جَيي
بكةين، بابزانين ئامارة نَيودةوَلةتييةكان لة
سروشتييه طؤإانكاريية ئةم ضةند تا

ترسناكة:
ئةم كــــؤإووي ثانتايي  (٪٣٠)
دةذيــن تيادا ئَيمةي كة ئةستَيرةي
بيابانبوون بة ــاردةي دي رووبــةإووي
لةسةر كة كاريطةريي دةبَيتةوة، (التصحر)

لة جيهاندا هةية مليار كةس (١) ذياني
بريتيية كة زةوي وشكةكةي بةشة *
(٢٥٪)ي مان ئةستَيرةكه كؤي لة(٣٣٪)ي

. لةدةستداوة وةبةرهَيناني نرخي ثيتء
هَيكتار (١٠) ساَلَيك هةموو *جيهان
(١٠) (هَيكتارَي لةدةستدةدات زةوي

هةزارمةتر دووجاية).
(١٠) مليؤن  * تةنيا لة ساَلي (١٩٨٨) دا
بةهؤي هةبووة جيهاندا لة ثةناهةندة
بة بيابانبوون كة وشكةساَلييء ذينطةوة،

سةرةكييةكانييةتي. هؤية
لة ساآلنة كة  ثارانةي ئةو  كؤي *
بةبيابانبوون دذايةتيكردني بؤ جيهاندا

دؤالرة. مليار (٤٢) خةرجدةكرَيت
 

سةرةكيي هؤيةكي ضةند بةبيابانبوون
رووتكردنء هؤكاري دةبَيتة كة هةية،

زةوي داماَليني رووي
داماَليني رووي زةوي بةهؤيةكاني *
رةشةبا، جؤرةكانييةوة،  هةموو (بة  باوة

طةردةلوول).
بةهؤي زةوي رووي  داماَليني  *

الفاوةوة.
زةوي بةرةكةتي ثيتء تَيكداني *
خوَيي رَيذةكاني بةرزبوونةوةي بةهؤي

خاكةكةدا، لة خؤي ئاستةكاني لة زياد
كَيَلطةكان بةكارهَيناني خــراث  *
هؤكاري يان ئاذةأل بةخَيوكردني  بةهؤي

ديكة.

 بةرةنطاربوونةوةء
وشكةساَليي ضارةسةركردني

كارةساتة روودانــي بة  هةستكردن
مةحاَلةو نيمضة كارَيكي سروشتييةكان
هةمانشَيوة، بة بةرةنطاربوونةوةكةشي
ديكةشةوة لةاليةكي لــةاليــةك، ئةمة
مةترسيانةش ئاكامء ئةو ضارةسةركردني
كارَيكي كارةساتانة بةجَيي دةهَيَلن ئةو كة

نيية. ئاسان
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کوردستان داهاتووي لةسةر کاريطةرييةکاني وشکةسالَييء

ئؤتؤمبَيل بازرطاني كؤمثانياي طشتيي بةإَيوةبةري
ئؤتؤمبَيل وةزارةتةكةيداية بةرنامةي لة رايدةطةيَينَيت؛
قةرزةكانيش ماوةي فةرمانبةرانء بة بدات قةرز بة
رةزا، عةدنان ئةندازيار ساأل. سَي  بؤ بكرَيتةوة درَيذ 
هةواَلةي ئةو هةرَيم، بازرطاني وةزارةتــي سةربة
ئةو نرخي ــةي ــةك وةزارةت طواية كة  ــردةوة، ــك رةت
دةكات دابةشي كة  بةرزكردووةتةوة ئؤتؤمبَيالنةي 

فةرمانبةراندا. بةسةر
بؤ  بةدةستةوةية ثالنَيكي وةزارةتةكةي وتيشي،
بةوةشكرد نرخي ئؤتؤمبَيلةكان، ئاماذةي كةمكردنةوةي
لة ئؤتؤمبَيلي ــةزار ه ــان دةي بازرطاني ـــي وةزارةت
دةدرَيت ئؤتؤمبَيل (٢٥٠) رؤذانة ئَيستا هةيةو كؤطاكانيدا

ذمارةية ئةو بةرنامةداية لة بةآلم فةرمانبةران، بة
رؤذَيكدا. لة ئؤتؤمبَيل (٤٠٠) بؤ بةرزبكاتةوة

ئؤتؤمبَيل بازرطانيي كؤمثانياي طشتيي بةإَيوةبةري
ثَيداني بة دةكرَيت دةست زوانة بةم راطةياند: ئةوةشي
فةرمانبةران، بة درَيذخايةن قــةرزي بة ئؤتؤمبَيل
جؤري لة ئؤتؤمبَيلةكانيش ساَلةو سَي ماوةكةي كة
لة نرخةكةشي ضيننء وآلتي دروستكراوي (شيري)ينء

عَيراقيداية. ديناري مليؤن بؤ١٥) ٨) نَيوان
 ١١) رابردوو ساَلي  ئؤتؤمبَيل بازرطاني كؤمثانياي 
دابةشكردووةو فةرمانبةراندا بةسةر ئؤتؤمبَيلي هةزار)
هةزار) (ضواردة ئةمساَليشدا يةكةمي مانطي شةش لة
فةرمانبةراندا. بةسةر دابةشكردووة ديكةيان ئؤتؤمبَيلي

فةرمانبةران بة دةدرَيت قةرز بة ئؤتؤمبَيل

لة ثةيوةندي نةماني دابإانء ضةندين ساأل دواي
عَيراق ديكة جارَيكي كةنداودا وآلتاني نَيوان عَيراقء
وآلتاني هاريكاريي ئةنجومةني  ئةندامي  دةبَيتةوة

كةنداو.
ذوورة ســةرؤكــي  ــي، ــدان ــةم ح جــةعــفــةر 
لة زياتر ئةوةي دواي رايطةياند: عَيراق بازرطانييةكاني
ئةوةي جارَيكي بؤ دةكرَيت وتووَيذ ساَلَيكة طفتوطؤو
هاريكاريي ئةنجومةني ئةندامي  ببَيتةوة  عَيراق ديكة
نيشانداو رةزامةندييان ئةندام وآلتاني دواجار كةنداو
هاريكاريي ئةنجومةني ئةندامي بة كرايةوة عَيراق
كاراكردني مةبةستي بة  ئةوةش كة  كةنداو، وآلتاني

ناوضةكةدا. بازرطاني عَيراقة لة رؤَلي
ضةند لة ــردةوة  ك روون ئةوةشي حةمداني،
ئةنجومةنةكة كؤبوونةوةي ــوودا داهــات رؤذي 
ئةندامي بوونة رةسميي  بة  تيايدا  ثَيدةكاتء  دةست
كةنداو وآلتاني هاريكاريي ئةنجومةني لة عَيراق 

رادةطةيةنرَيت.
ناوي كؤبوونةوةكةدا لة  ثَيدةضَيت وتيشي:
ناوة ــارةي دةرب بةآلم بطؤإدرَيت، ئةنجومةنةكة
كةنداو وآلتاني هاريكاريي ئةنجومةني نوَييةكةي

نةدركاند. زانيارييةكي هيض حةمداني

ئةندامي بة كرايةوة عَيراق

كةنداو هاريكاريي ئةنجومةني

حةمةالو سالَح محةمةد ئا:
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ببأَيت ســـــةنتةرةكان رَيكخراوو مينحةى ناوخؤ ءةزارةتى رةنطة

ئافرةتان» رَيذةى خؤسووتاندنى كةمكـــردنةوةى نةكردووة بؤ ثَيويستيان رَيكخراوةكان كارى «حكومةتء
فةتاح-ثارَيزةر حسَين حةسةن

نازانم  بةِرةواى شَيوةيةك  بةهيض
زِراندنى ناو بؤ بةرَيت ثةنا دةسةآلت

دةسةآلت ئةركى بةَلكو تاكةكان،
بة هاوآلتييانة كاروبارى بةِرَيوةبردنى

دةسةآلت جياوازيى، بَي ِرَيكءثَيكىء
ثارَيزطارى بَيتء هاوآلتيان هةموو دةسةآلتى دةبَيت

بكات. لةهةمووان

بآلودةكاتةوة، هاوآلتييان راى بةردةوام طؤشةية ئةم
ئيمةيَلي لةإَيى دةتوانن

(hewal.rozhnama@gmail.com )
بكةن بةشداريي

خاآلنة ئةم بآلوكردنةوةى بؤضوونةكانتان بؤ تَيبينى:
خؤت. وَينةيةكى كةسيى .١ بكةن: رةضاو
وشة بَيت. لة (٥٠-٦٠) ٢. نووسينةكةت

كة دةيخةينةإوو. ئَيمةبَيت ئةو ثرسيارةى وةآلمى .٣
ثةرلةمانى كة هةية ئومَيدت بؤضى داهاتوو: ثرسيارى

بَيت؟ جةماوةردا لةخةمى زياتر داهاتوو

ضــــــــــات

ضةند رةواية دةسةآلت تا

شكاندنى ناوزِراندنء بؤ ثةنا

ببات؟ تاكةكان كةسايةتيى

عةبدوَلَال سؤكار

ثارَيزةر عةبدولِرةحمان- ئاكام
ثةنا  دةسةآلت نابَيت شَيوةيةك بةهيض

لةبةرئةوةى تاكةكان، ناوزِراندنى بؤ بةرَيت
تاكةكان بةخاوةنى خؤى دةبَيت دةسةآلت

ثَيمواية ، بؤية بزانَيتء وَالت بةِرَيوةبةرَيت
لةهةموو دوورة قَيزةونةو كارَيكى ئةمة
شةرعييةكان. ياسايىء رةوشتىء بنةما

ِرةحيم-ثارَيزةر محةمةد جةبار
نيية  ئةومافةى كاتَيك هيض دةسةآلت

تاكةكان، بةَلكو هةستَيت بةناوزِراندنى
لةهةموو ثارَيزطاريى دةسةآلت دةبَيت

هةركةسَيكيش بكاتء كؤمةَل تاكةكانى
دةبَيت بكات ئةوة ياسا هةيةو تاوانَيك

ناوزِراندن. لةِرَيطةى نةك ضارةسةربكرَيت، ياساوة لةِرَيطةى

خواِرةحم-ثارَيزةر ستار
هةركةسَيك كةئاِراستةى تؤمةتَيك هةر

مةدةنى يان بَيت حكوميى لةثؤستى دةكرَيت
ضارةسةر بكرَيت، دادطاوة ثَيويستة لةِرَيطةى
شَيوةيةك بةهةموو دةسةَالت ثَيويستة بؤية

تاكةكان، ناوزِراندنى لة بةدووربطرَيت خؤى
طةورةترة. لةوة زؤر دةسةَالت ئةركى ضونكة

بابةكر-وَينةطرى تيشك عةبدوَلَال هَيرؤ
بةخاوةنى تاكةكان خؤى دةسةَالت دةبَيت

ئةستؤء بطرَيتة ثاراستنيان ئةركى بزانَيتء
دةسةَالت ثةنا نابَيت شَيوةيةك بةهيض

كةسايةتييةكان شكاندنى بؤناوزِراندنء
دوورة ئةمة بةِراستى ضونكة بةرَيت،

ياساييةكان. بنةما رةوشتى و لةهةموو

(٢٨) لةوةى كة جطة لةكاتَيكدا خؤسووتاندن، 
كة هةية كوردستاندا لة ئافرةتان رَيكخراوى
ئافرةتان، مافى لة داكؤكيكردن بة ثةيوةستن

هةية. حكوميى بةإَيوةبةرَيتى (٨)
ماوةى لة عةزيز، ــةآلح  د.س ــإواى ب بة 
ثؤليس دةزطــاكــانــى يــاســاء رابــــردوودا 
ئةو نةبووة لةسةر كةمكردنةوةى كاريطةريى
نيشاندةدةن، دةَلَيت: «ذمارةكان ئةوة رَيذانةو
ثَيويستيان كارى رَيكخراوةكان حكومةتء كة

سووتاندنى خؤ كةمكردنةوةى بؤ نةكردووة
كورد». ئافرةتانى زؤرةى رَيذة ئةو

ـــارى رةفــيــق، ثــَيــيــوايــة، هــاوكــات ئ
بةتايبةت مةدةنى، كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
ئاستى لةسةر ئافرةتان رَيكخراوةكانى
تازة كؤمةَلطة ثَيشكةوتووةكانء كؤمةَلطة
ثةرةسةندووةكاندوورؤَلىبنضينةيىدةبيننء
بوارى كؤمةآليةتىء بؤ ثَيشكةوتنى كاردةكةن
بة بةآلم كؤمةآليةتي، هؤشياريى ثةرةثَيدانى

هةرَيمى لة كة  رَيكخراوانةى «ئةو  داخةوة
ئافرةتان كَيشةكانى لة كار كوردستاندا
بة خةمى بكةن رؤَلة ئةو نةيانتوانيوة دةكةن 

سةرةكيى خؤيان».

دةبإدرَين مينحةكان
لة رَيكخراوةكان لة هةندَيك  كارانةبوونى
بةإَيوةبةرَيتى ءايكردووة رابردوودا، ماوةى
ناوخؤى ءةزارةتى لة رَيكخراوةكان كؤمةَلةو
ثَيدانء بة ئةوةية سةرقاَلى هةرَيم، حكومةتى
هةَلسةنطاندنى مــؤَلــةتء لَيسةندنةوةى
بإواى بة ضونكة بضنةوة، رَيكخراوةكاندا
رَيكخراوةكان لة زؤرَيك رابردوودا لة ئةوان
خؤيان سةرةكيى ئــةركــى نةيانتوانيوة

جَيبةجَيبكةن.
كؤمةَلةو بةإَيوةبةرى سةآلحةدين، رَيبوار
بةوة ناوخؤ، ئاماذة ءةزارةتى رَيكخراوةكان لة
هةرَيم حكومةتى ساآلنة ئَيستادا لة دةكات، 
دؤالر مينحةى رَيكخراوةكان مليؤن (٢) لة زياتر
رَيضكةو كة دةزانَيت ثَيويستيشى  بة دةدات،
جارَيكى رَيكخراوانة ئــةء كــارى ئاقارى
مةدةنى زانستيانةو بنةمايةكى لةسةر ديكة
ءةك «نةيانتوانيوة ثَييةى بةو بونيادبنرَينةوةو
ثإ خةَلك دةسةآلتء نَيوان بؤشايى ثَيويست
بةسةر فشار ببنة نةشيانتوانيوة بكةنةوةو
«زؤرجار ءتيشى: وةك  هةر  حكومةتةوة»،
ميزاجى هةإةمةكىء بةشَيوةكى ثارةدانة ئةو

رَيكخراوةكاندا». بةسةر دابةشدةكرَيت
دهؤك هةولَيرو ثارَيزطاى سنوورى لة
مؤَلةتى رَيكخراو، سةنتةرو (٥٦٢) لة زياتر
رَيبوار ءةرطرتووة،  حكومةت لة رةسمييان 
ئةو ذمــارةى «بةثَيى دةَلَيت:  بارةيةوة لةو
كَيشةى دةبوو بواية سةنتةرانة  رَيكخراوو
تةآلقء شةقامةكانء سةر منداآلنى ئافرةتانء
كةمبووايةتةوةء زؤر خَيزان كَيشةكانى
ذيانى بوارةكانى لة  جؤريى  ثَيشكةوتنى
بةآلم بةديبكراية، كوردستانى كؤمةَلطةى
رؤَلةبطَيإن»، ئةو نةيانتوانيوة بةداخةوة
ثرؤذةيةكيان ئَيستا كة خستةإوو ئةوةشى
رَيكخراوةكان مينحةى لةوانةية بةردةستةء لة
رَيكخراوةكانى ثَيويستيشيزانى بة ببإدرَين،
لة رَيطةطرتن بؤ كاربكةن ئافرةتان بوارى
ئةوان «ضونكة ئافرةتان، دذى توندوتيذيى
داراييان كَيشةى هةيةء حكومةت لة مينحةيان

نيية».

هةلَــــبذاردن دواي تـراذيـدييـةكـانـــــــي ضـيرؤكـة نـانبـأيـن؛
وةكو ديناري هةزار (١٨٠) مانطانة كراوة،
ضةند لة وةردةطرت، كةمئةندام خانةنشيني
عةسكةريء بة كرا ثلةكةي رابردوودا مانطي
دةستنيشانكراوةء حةوت) ثلة زابتي (نائيب بة
بةآلم دينار، هةزار (٣٥٠) بة بووة مووضةكةي
ضاوثَيكةوتني (KNN) شةوةي لة كةناَلي ئةو
ئةوةي لةسةر قسةيكردووة  لةطةَلكراءةو 
خزمةتطوزارييةكي هيض طوندةكةيان كة
فةرماني بة بإيوة  دواتر مووضةكةيان نيية،
كةمئةنداماني بةرثرسي موغاغي- (شوانة

سةنطةر).
هةية، منداَلَيكي  خَيزاندارةء تاريق، 

 ١١) كة كةمئةندامييةكةيةوة، بةهؤي بةآلم
كةوتووة)  جةستةي بةر ٦ ثارضة فيشةكء
ئةنجامبدات، ديكة كارَيكي هيض ناتوانَيت
خراثةء زؤر  طوزةراني باري ئةطةرضي 
بذَيويي سةرضاوةي  تةنيا مووضةكةي 

بووة. خَيزانةكةي
«دوو وتي: كةمئةندامة ثَيشمةرطة ئةو
(٢٥٠) داواي منداَلةكةم يةك لةسةر رؤذ
بةآلم لَيكردم، خؤي رؤذانةكةي ديناري
دَلم لة ئازارة ئةو دةمَينم هةتا نةبوو، ثَيم

دةرناضَيت».
ثَيشمةرطة لة  يةكَيكة كــوإي  تاريق
فايةقي (شةهيد بةناوي يةكَيتي دَيرينةكاني

«حيزبةكةم وتيشي:  سورداش)،  ٢٣ي تيثي
قوربانييانةي ئةو بةرامبةر وةفابووة بَي

داومانة». لةثَيناويدا
هةية، دَليشي نةخؤشيي هةرضةندة تاريق
مةترسي كةمدةرامةتييةوة بةهؤي بةآلم
كة «ئَيستا  وتي: هةيةء ذياني لةسةر زؤر 
باري دةبينمء شَيوةية بةو خؤم جةستةي
نزيكةي كة لةبةرضاوة، خؤشم طوزةراني
ئةو كة دينار قةرزارم، ثةشيمانم (مليؤنَيك)
منداَليشم ماألء داوةء قوربانييةم هةموو
نا كةسَيكي بة حيزبةكةشم موحتاجنء

دةإوانَيت». لَيم بَيباك دَلسؤزء
هَيزي فةرمانبةراني لة بةشَيكيش
طواستراونةتةوة ســزادراون، كة ناوخؤ
كاتي لة دةستةكانء  دوورة ناوضة  بؤ
ثَيكراوة»، «سووكايةتييان لَيثرسينةوةدا
ئةوةي بةبَي بإيون، مووضةكةيان ثاشان
قوربانيدانةكانيان طوزةرانء باري سةختي

طيرابَيت. لةبةرضاو
ساَلي  يةكةمجار ساأل)، ٢٠) عةلي هونةر
بةآلم دامةزراوة، بازيان زاَلطةي لة (٢٠٠٧)
زانيبوو ثَييان ئةوةي لةبةر خؤي وتةي بة
يةكَيتيدا ئؤرطانةكاني هةَلبذاردني لة
كاتيي بةشَيوةيةكي ريفؤرم، بة دةنطيداوة
كة دارةإةش، زاَلطةي بؤ طواستوويانةتةوة

كاتةوة لةو هةيةء دووري زؤر رَيطةيةكي
بؤ هَيناوة شكستي هةوَلةكاني  سةرجةم
سلَيماني ئاسايشي  بةإَيوةبةري قايلكردني 

نزيك. شوَينَيكي بؤ طواستنةوةي بؤ
دينار هةزار (٦٥٠) مووضةكةي هونةر
خانةوادةكةيةتي، بذَيويي ثةيداكةري بووةء

كةمئةندامة،  باوكي خَيزاننء سةر  (٩) كة
زؤري بةشَيكي  باسيدةكات وةكو بةآلم 
زاَلطةي دارةإةش هاتوضؤي مووضةكةي بؤ
ثارةكةي لة كةم  بةشَيكي خةرجكردووةء 
ئَيستا ئةوةش سةرباري ماوةتةوة، بةآلم بؤ
ثشتيوانيكردني بةهؤي بإيوة مووضةكةيان
بؤ دوورترخراوةتةوة طؤإانء ليستي لة

سنووري ئَيران. «باسنآ» لة
(٧٣٠) مليؤنَيكء نزيكةي هونةر ئَيستا
ماَلةوة لة قــةرزيــكــردووة،  دينار ــةزار  ه
ضؤنَيكة هةر  كة لةسةرة، زؤري فشارَيكي 
لة يةكَيك ضونكة بكات، ديكة كارَيكي
مةترسيدايةء لة ذياني بضووكةكاني برا
نةخؤشييةكةي ناتوانن دةرمان بؤ نةخؤشةء

دابين بكةن.
وةستا (٧/١٠) رؤذي «لة وتى:  هونةر
سلَيماني، ئاسايشي بةإَيوةبةري  حةسةن،
طؤإان ليستي بؤ ثَييوتم؛ تؤ ئيش بانطيكردمء

بإيم». مووضةكةيان ثاشان دةكةيت،

خةيات عةلى ناصيح فؤتؤ:
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بةشارةتى سامان
ئةحمةد سةركةوت

توندوتيذيى حاَلةتةكانى زؤربوونى
ثةيوةنديدارةكان اليةنة  ــان، ذن دذى
كةمكردنةوةو بؤ كاربكةن ناضاردةكات
ءةزارةتى كة بةشَيوةيةك رَيطريكردنيان،
ئةمريكى كؤمةَلةى  هاوكارى بة  ناوخؤ
نزيكةى هــاوكــارى بة   ،ASKـــورد ك بؤ 
بة تايبةت ناحكوميى رَيكخراوى (٢٠)
داإشتنى بؤ هةوَلدان لة ئافرةتان كارى
ئامانجى «بة رَيكخراوةيى ستراتيذيةتى
رووبةإووبوونةوةى بؤ هةماهةنطيكردن
بةتايبةت ئافرةتان بة دذ توندوتيذيى

خؤسووتاندن». طرفتى

لة زيادبووندان ذمارةكان
طشتيى بةإَيوةبةرى عةزيز، د.سةآلح
زانكؤى لة مامؤستا (ئاسك)ء رَيكخراوى
كة ــردةوة، ــةوةك ل جةختى كاليفؤرنيا،
زيادبوونى دواى ستراتيذة ئةو داإشتنى
لة ــت دَي ــان ذن خؤسووتاندنى ــذةى رَي
لة ذمارانةى ئةو ثَيشيواية، كوردستاندا،
هةرَيمى بؤ مةترسين جَيطةى بةردةستدان
هةرَيم حكومةتى «دةبَيت كوردستانء
بؤ رووبةإووبوونةوةى بكات جديى كارى
هؤكارةكةى بشزانَيت ديــاردةيــةو ئةم 
بؤ ئةمريكى كؤمةَلةى  ءةك ئةوان  ضيية،
ناوخؤ ــى ءةزارةت لةطةأل (ئاسك) كورد
رَيكخراوانةدا ئةم لةطةأل باشيانزانى  بة
ئةم بكةن ضى بزانن ئةوةى بؤ دابنيشن،

كةمبكةنةوة». رَيذةية
ـــذةى رَي ــى ــوون ــادب ــــةرةإاى زي س
(٨) كردنةوةى ئافرةتانء رَيكخراوةكانى
ئافرةتان دذى توندوتيذيى بةإَيوةبةرَيتى
كوردستاندا، شارؤضكةكانى شارو لة
لةناو خؤسووتاندن رَيــذةى تائَيستا 
بةثَيى زيادبوونةء لة روو ئافرةتاندا
دواداضوونى بة بةإَيوةبةرَيتى ئامارَيكى
ءةزارةتى لة ئافرةتان دذى توندءتيذيى
ساَلى يةكةمى مانطى  ضــوار  لة  ناوخؤ
دهؤك سلَيمانىء ثارَيزطاى لة (٢٠٠٩)دا
سنوورى لة كة بةشَيوةيةك زياديكردووة،
ئافرةت (٨٩) ثارَيزطاى سلَيمانىء طةرميان

(ئةنقةستء شَيوازةكانى ــةردوو ه بة 
ساَلى لةكاتَيكدا سووتاون، قةزاوقةدةر)
لة هةروةها بــووة، حاَلةت  (٥٧) ثَيشتر
ئافرةت (٢٨) دهؤك ثارَيزطاى  سنوورى 
مانطى ضوار ماوةى لة لةكاتَيكدا سووتاون،
ئافرةت (١٢) (٢٠٠٨)دا ساَلى يةكةمى
(٥٥) هةولَيريش ثارَيزطاى  لة  سووتاون،
(٦٢) بة بةراورد هةبووة، سووتان حاَلةتى

رابردوو. ساَلى مانطى ضوار حاَلةتى
بــةإَيــوةبــةرَيــتــى ــارى ــام بــةثــَيــى ئ
ذنان دذى توندوتيذيى بةدواداضوونى
ساَلى يةكةمى مانطى (٦) لة سلَيمانى، لة
سلَيمانيدا ثارَيزطاى  سنوورى  لة (٢٠٠٩)
كة هةبووة توندوتيذيى حاَلةتى (٦٠٣)
يان (٢٤٠) شــارء  دةرةوةى لة  (٣٦٣)
يان (١١٦) كة روويــانــداوة، شار لةناو 
تؤمةتبار (٢٩٤) نييةء تؤمةتباريان
حاَلةتانةو ئةو لةسةر دةستطيركراون
هةروةها نةطيراون، تؤمةتباريش (١٩٣)
(٦) لَيكؤَلينةوةدايةء  لةذَير كَيشة  (٥١١)
(٩) ماونةتةوةو هةَلواسراويى بة كَيشة
كَيشةش (٧٧) كراونء دادطا رةوانةى كَيشة
كوشتنء (٢) حاَلةتةكان كة ــراون، داخ
(٤) (٢٠) خؤسووتاندنء  (٣) خؤكوشتنء 
(١٤) دةرمانخواردنء (١٩٢) خؤخنكاندنء
(٦) (٢) رفاندنء  (٢١٦) هةإةشةء  لَيدانء
(٣) كوشتنء بؤ هةوَلدان يةك القةكردنء
سووتان، (٨٨) بةهةَلةء كوشتنى حاَلةتى
بةدإةوشتىء (٣١) هةَلخةَلةتاندنء   (٥)
يان (٦٨) تَييدا  بوونء شةإكردن)  (١٥)

لةدةستداوة. طيانيان
ــة ــراوةك ــةن ــةي راط ــارة ــام بــةثــَيــى ئ
يةكةمى مانطى  (٦) لة توندوتيذييةكان
ساَلى بة بةراورد زياتربووة ،(٢٠٠٩) ساَلى
رابردوو ساَلى  كة بةشَيوةيةك رابردوو، 
ئةمساأل بــةآلم هةبووة، حاَلةت  (٤٥٠)

تؤماركراون. توندوتيذيى حاَلةتى (٦٠٣)

كَيشةكان
ــى ــت ــةرَي ــوةب ــةإَي ــى ب ــان ــرس ــةرث ب
ئاماذة توندوتيذيى دذى بةدواداضوون
بوونةتة كة ــةن، دةك كَيشة ضةندين بة 
بةردةميانداو لــة رَيــطــر بــةربــةســتء

دروستدةبَيت. بؤ كَيشةيان بةوهؤيةوة
ــةر، ــوم ع مـــوقـــةدةم ســـةركـــةوت

بةدواداضوونى بةإَيوةبةرَيتى بةإَيوةبةرى
ئاماذة سلَيمانى ذنان لة دذى توندوتيذيى
لةبةردةم ئاستةنط كؤسثء هةندَيك بة
هةندَيكجار ثَييواية، دةكاتء كارةكانياندا
لةسةر طلةيى رةخنةو دةبنة كَيشانة ئةو
لةو «يةكَيك ءتى: بةإَيوةبةرَيتييةكةيان،
ئةو بؤ تايبةتة  ثزيشكى  نةبوونى  كَيشانة 
دةبنةوةء توندوتيذيى رووبةإووى ذنانةى
بةناضاريىدةبرَيتةنةخؤشخانةىتايبةتىء
نةبوونى ياساء بةهؤى ئةمةش ئةهلى، كة
بؤ طيروطرفت تايبةتةوة بووةتة رَيسايةكى
توندوتيذيى بةدواداضوونى دامودةزطاكانى

ذنان». دذى
موقةدةمسةركةوت، باسلةوةشدةكات،
دةكات فرياكةوتن داواى ذنَيك كاتَيك كة
ثَيينةزانن نزيكةكانى دراوسآء دةيةوَيت
بوونء توندوتيذيى حاَلةتى تووشى كة
بة ثؤليس مةفرةزةكانى  داوادةكـــات 
دةردةكةوَيت «لــةوةوة نةضن دةنطيةوة
ضاوَيكى بة نيية ءاى رؤشنبيرييةكى خةَلك

كَيشانة بكةن». ئةمجؤرة ئاسايى سةيرى
هةندَيك كــة خستةإوو ئــةوةشــى
تووشى هةرشَيوةيةك بة كضانةى لةو
سكاآل نايانةوَيت دةبن، كضَينى لةدةستدانى
كَيشةكةى بة كةسوكارى تؤماربكةنء
هةَلةيان زانيارى هةندَيكجار يان بزانن،
ءتيشى: «رووبةإووبوونةوةى ثَيدةدرَيت،
زةحمةتةء كارَيكى حاَلةتانةش ئــةم
باش بةرنامةيةكى ثالنء بة ثَيويستى
دايبنَيت، ئايندةدا لة حكومةت كة هةية
تايبةت ياسايةكى نةبوونى لةوانةش جطة
ذنان دذى توندوتيذيى كةمكردنةوةى بؤ

طرفتَيكى ديكةية».

رَيكخراوةكان حكومةتء
نةكردووة ثَيويستيان كارى

هــؤشــيــاريــىء جــطــة لــة كــةمــيــى
رَيكخراوةكانء جديى كارنةكردنى
بؤ حكومةت ثةيوةنديدارةكانى اليةنة
توندوتيذيى رَيذةكانى  كةمكردنةوةى 
بةرثرسانى لة هةندَيك ذنــان، دذى
توندوتيذيى، دذى بةإَيوةبةرَيتييةكانى
دةزانن هؤكارَيك بة راطةياندن كةناَلةكانى

حاَلةتةكان. لة رَينةطرتن بؤ
طلةيىئةوة موقةدةمسةركةوتعومةر،

«هةندَيكجار كة دةكات راطةياندنةكان لة
بةبآ بآلودةكةنةوة هةَلة زانيارى ئامارو

رةسميى». سةرضاوةى بؤ طةإانةوةيان
رةفيق، ئــارى ديكةشةوة لةاليةكى
لة توندوتيذيى بةدواداضوونى بةإَيوةبةرى
كاريطةريى ميديا ثَييواية، ناوخؤ ءةزارةتى
لةسةر هةية ناإاستةوخؤى راستةوخؤو
ذنانداء لةناو خؤسووتاندن ــاردةى دي
ءةهميةكانء ئامارة داتاو  بآلوكردنةوةى

دياردةى لةبارةى ئازاردةرةكان «مانشَيتة
ئافرةتى شكؤى شكاندنى خؤسووتاندنء
الواز بة كوردييةكانء درامــا لة  كورد

هةية». خراثيان كاريطةريى نيشاندانى
ضاودَيرانء بإواى بةشَيك لة بة بةآلم
ذنان، رَيكخراوةيىء بوارى ضاالكوانانى
تايبةتمةندةكان، رَيكخراوة حكومةتء
بطَيإنء كاريطةر ــى رؤَل نةيانتوانيوة
ئافرةتانء دذى  توندءتيذيى لة  رَيطربن

ببأَيت ســـــةنتةرةكان رَيكخراوو مينحةى ناوخؤ ءةزارةتى رةنطة

ئافرةتان» رَيذةى خؤسووتاندنى كةمكـــردنةوةى نةكردووة بؤ ثَيويستيان رَيكخراوةكان كارى «حكومةتء

هةلَــــبذاردن دواي تـراذيـدييـةكـانـــــــي ضـيرؤكـة نـانبـأيـن؛
عومةر بةرهةم

منداَلةكةم يةك لةسةر رؤذ «دوو
خؤي رؤذانةكةي ديناري (٢٥٠) داواي
ئةو دةمَينم هةتا نةبوو، ثَيم بةآلم لَيكردم،

دةرناضَيت». دَلم لة ئازارة
ثَيشمةرطة ـــةو ئ ــةى ــس ق ــة  ــةم ئ
بؤ اليةنطري بةهؤي كة كةمئةندامةبوو
البراوةو كارةكةى لةسةر طؤإان ليستى

دةركراوة.
دةسةآلتدارةكةي حيزبة ــةردوو ه
رابــردوودا مانطي ضةند لة كوردستان
حكومييء مووضةخؤري كاسبء سةدان
بةهؤي كردووة، نانبإاو ثَيشمةرطةيان
لة ثشتيواني كة دةركــةوتــووة ئــةوةي

دةكةن. طؤإان ليستي
ســاأل)،   ٥٦) حةمةإةشيد كــةمــال
شاري نــَيــوان لة تاكسيية شؤفَيري
ساَلي (١٠) لة ضوارتادا، قةزاي سلَيمانيء
ثارتي اليةنطري ئةوةي بةهؤي رابردوودا
ضةندينجار بووة، كوردستان ديموكراتي
بار ناوضةية لةو نةفةر  لَيطيراوة  رَيطةي
مؤَلةتي ثَينج مانط لةمةوبةر بةآلم بكات،
وةردةطرَيتةوةء ضوارتا خةتي هاتوضؤي

كاسبيكردن. لةسةر دةبَيت بةردةوام
هةَلبذاردنةكاني  سةروبةندي لة بةآلم
اليةنطرَيكي وةكو خؤي كةمال (٧/٢٥)دا
بؤية هةر  دةناسَينَيت، طــؤإان ليستي
مؤَلةتي يةكَيتي هَيزةكاني دووبــارة
رؤذ دوو وةردةطرنةوةء لَي هَيَلةكةي
بةسةر دةستدةطرن هةَلبذاردنيش دواي
ساآلنةي كارتي  شؤفَيرييء مؤَلةتي 
ثَيي رؤذَيك ضةند دواي ئؤتؤمبَيلةكةيداء
ديكة جارَيكي مةرجةي  بةو  دةدةنــةوة،

بار نةكاتةوة. نةفةر
سكرتاريةتي زاَلطةي «لة وتي: كةمال
ــواالن ــةآلض ق ــة ل ثَيشمةرطة  ــزي هــَي
ماألء نابَيت ديكة جارَيكي ثَييانوتووم
هَيَلة لةم  ئؤتؤمبَيل بة خؤشت منداَلي 
بَيكارييةوة بةهؤي ئَيستاش بكةيت»، بار
ناتوانَيت دانيشتووةء ماَلةوة لة كةمال
(٨) كة بكات، دابين خَيزانةكةي بذَيويي

خَيزانن. سةر
بيروإاي لةسةر  نانبإين هةَلمةتي 
فشارانةي لــةء بــوو يةكَيك جــيــاواز،
بةكارهَينرا، كةسانة بــةء بةرامبةر
كوردستاني ليستي لة ثشتطيريي كة
لة هةَلبذاردنةكاني ثارتي) ناكةن (يةكَيتيء
سةرؤكايةتي كوردستانء ثةرلةماني

بةو (٧/٢٥)دا،  لة كوردستان هةرَيمي
كــارء ــَي ب هــؤيــةوة ســـةدان هــاوآلتــي

بوون. زةرةرمةند
(١٨٦ي ذمارة لة ئاوَينة رؤذنامةي
كة نووسيويةتي؛ (٢٠٠٩/٨/١٨ رؤذي
ئاسايشء ثؤليسء  نانبإيني دةركردنء 
فةرماني بــة ــةزان» ــاح «ن هــاوآلتــيــان
نيشتمانيي يةكَيتيي  سكرتَيري  تاَلةباني، 
بةو كةس (هةزار) نزيكةي ئةنجامدراوةء

كارةكانيان لة سزادراونء نهَينيية فةرمانة
دةركراون. دوورخراونةتةوةء

لة كة نهَينييةكةدا، نــووســراوة لة 
بآلوكراوةتةوة ئاوَينةدا رؤذنــامــةى
هاوكاريء بة  «هيوادارين نووسراوة: 
طةشةثَيداني بة بكةن دةست هةماهةنطي
بذاركردن لــةإووي ثَيشمةرطة هَيزي
بَي ثةككةوتةء نةيارانء ناحةزانء لة

وةضةكان».

نانبإاو ئةو كةسانةي زؤري بةشَيكي
خاوةني هةيةء منداَليان ماألء كراون
هةرَيمء حكومةتي  بؤ  زؤرن قوربانيي 
هةَلوَيستةي ئةو بؤية هةر حيزبةكةيان،
وةفــايــي» «بــَي بــة ثــارتــي يةكَيتيء 

وةسفدةكةن.
طةورةدَييي عومةر  فايةق  تاريق
كةمئةندامي ثَيشمةرطةي (٣٢ســـاأل)،
بريندار ناوخؤدا شةإي لة كة سةنطةر،

خةيات عةلى ناصيح فؤتؤ:



کؤمةَلي  کَيشةکاني گــرفــتء  
نييه، ئاسان ژماردنيان کوردةواريي
شرؤڤةکردنيان. باسکردنء چجاي
دوورة، ريشةيان هَيندة ژمارةيةکيان
پَيويست بخوازيت لةدوايان بچيت ئةگةر
بؤ مَيژوويان سةرلةبةري ــات دةک
بيانقرتَينيت، لةإيشةوة تا هةَلدةيتةوه،
هَيندة هةندَيکيشيان چؤن ــةروةك ه
چوونةتة هاويشتووة، پةلوپؤيان
ديــکــةي جــومــگــةي ــديــن ــو چــةن ــَي ن
هةرکةناَلةشپةيوةستة کؤمةآليةتييةوة،
تةتةَلهء لة بؤية زانستييةوة، بةبوارَيکي
بةچةندين پَيويستت جياکردنةوةياندا
ئةطةر تاوةکو دةبَيت، پسپؤإي گروپي
ديکةيان ماکي لةچارةسةکردنياندا
پَيويستيان رَيوشوَيني لَيبةکةوَيتةوة
لــةوةي جگة ئةمة بگيرَيتةبةر. بؤ 
تانوپؤدارن هَيندة ژمارةيةکيشيان
بةرنامةيةکي رَيــگــاي لة ئةگةر کة 
پالنَيکي بةپَيي سةرکةوتوانةشةوة 
گرَيوگؤَليان هيچ بَيئةوةي تةندروستء
لةچارةسةرکردنياندا رَيــگــا، بَيتة
ئينجا پراکتيزةکردنةوه، بواري بچنة
هةية تاوةکو ماوة تةمةنَيك پَيويست بة

دةسإَيتةوة. ئاسةوارةکانيان
(گروپَيك، کاتَيك ئةوةشدا، لةگةأل
دروستدةبَيت، سياسي پارتَيك)ي
هةموويان وةزيفةيةتي خؤبةخؤ ئيتر
وةك سةرنجييةوة، باري ژَير بخاتة
نةخشةي هاوسةنگكراو هاوکَيشةيةکي
کار بکَيشَيتء هةموويان دروستي
لةوپَيناوةشدا بکاتء تَيپةإاندنيان لةسةر
هاوآلتييان بؤ باشتر ژيانَيکي بةمةبةستي
چاالکييةکاني بَيت بةمرؤڤ شايستة کة
نيية لةديدگاي تَيدا رَيکبخات. گومانيشي
ئةو لةنَيو  پؤلبةندء  سياسيدا  کــاري 

دةکات. ريزبةندييان پؤلبةندةشدا
کاري دةيبينم روانگةيةشةوة لةم
نيية، ئاسان هةر نةک گؤإان ليستي
بةجؤرَيك گرانيشة، ــورسء ق بگرة
گرانترة، قورسترء پارتةکان لةهةموو
کةسَيکي هةموو دةزانم بةإةواي بؤية
لةسةرخستنيدا ئازاديخواز هؤشيارء
درَيغي ئاسانکاريکردن، هاوکاريء بؤ
چةندوچووني بَي وةزيفةي بة نةکاتء

بزانَيت. خؤي
بارقورسييةي ئةو  بؤ  من بينيني
دةگرَيت سةرچاوة لةوَيوة گؤإان ليستي

کة:
چةمکَيکي (گؤإان) بنةإةتدا لة -١
ئاستي لةسةر فرةإةهةندةء فيکري
پةيوةستدةکرَيتةوة تايبةتء کؤمةألء
کؤمةَلگةوة. گةشةي  سةرلةبةري  بة
تاك، ئاستي لةسةر چؤن ــةروةك ه
گةشةي ئاستي گرَيدراوي پةيوةستء
ليستي کؤمةَلة. بةتاکي تاک هؤشياريي
چةمکةوة ئةم سَيبةري لة گؤإانيش
سةرنجي جَيى خــواســتء بــووةتــة
بؤ مانايان النيکةمي ئةوانةي زؤرينةي
پَيدةزانن ئةوان هةية. گؤإان چةمکي
بةَلکو نيية، (گؤإان) خودي گؤإان ليستي
يةکةکاني جوَلةپَيکردني بؤ ميکانيزمَيکة
ئةمةش لةخؤيدا  هةرچةندة ــؤإان.  گ
خاَلَيکي کؤمةَلگةوه پَيکهاتةي لةإووي
لةگةأل بةآلم گؤإانة، ليستي بةهَيزي
ئةوة درکي بةردةوام پَيويستة ئةوةشدا
ديکة زياتر پارتةکاني هةموو لة بکرَيت کة
هةَلةدا کةمترين لة  دةکةنء  چاودَيريي
بةسةريدا پرسيارةوةء ژَير دةيخةنة
ئةم بةردةوام ئةوةي بؤ بؤية تَيناپةإن،
باشةدا بةباري کؤمةأل توَيژة زيندووةي
بــةردةوام پَيويستة بکات، پشتگيريي
ئاگاييدا لةباري هةستيارء گؤإان ليستي
هؤشياري زؤري ورياييء بَيت. ئةمةش
کوردةواريدا کؤمةَلي لةنَيو پَيويستةء

گرانة. نييةء ئاسان
زؤري بةشَيکي دةزانرَيت ئةوةش -٢
سرکة توَيژة گؤإان، هَيزي پَيکهاتةي
پَيکيدةهَينن. الوانن کة کؤمةأل چاالکةکةي
توَيژةکاني لةگةأل بــةراورد  بة ئةمانة

تةمةن، رةچاوكردني بة کؤمةأل ديکةي
جؤرَيکي لةسروشتدا ــرن. ــوآلوت ج
ئامادةيي لةناخياندا ياخيبوون
رةنگاَلةيين، خةوني خاوةني زياترة،
لةخَيراييان جؤرَيك زؤرةء داواکارييان
زؤرينةي لةگةأل هاوکات، پَيوةديارة.
پارتةکاني هةَلةکاني کوردستاندا خةَلکي
دةسةآلتدارةکان پارتة بةتايبةت ديکة
لةگةأل چونکة سةرنجيان،  جَيي  نابَيتة
بةوپَييةي بةآلم راهاتوون، هةَلةکانياندا
گؤإان ليستي لةسةر خةونةکانيان هيواء
لَي هةَلةي بچکؤالنةترين هةم هةَلچنيوة
بةپةلةيان داواکاريي هةم ناکةنء قبوأل
ليستي لةسةر فشار ئةمةش هةية.
بة وردي گؤإان دروستدةکاتء پَيويستة
بَيئةوي بةجؤرَيكء بکرَيت. رةچــاو
لةبإياريشدا بةآلم بکرَين، فةرامؤش
ئةمةش بةرهةمدةهَينَيت. هةَلة پةلةکردن
لةخؤيدا ئةگةرنا دةوَيت، ورديى تةنيا
قةوارةيةکي پاَلپشتي دةبنة الوان کاتَيك
فاکتةرة لة يةکَيك ماناي سياسي،
قةوارةية ئةو سةرکةوتني بةهَيزةکاني

دةگةيةنَيت.
بنجي هَيشتا نةك گؤإان ليستي -٣
هَيشتا بةَلکو دانةکوتاوة، کؤمةَلدا لةنَيو
فؤرمؤَلةنةکردووة. خؤيشي بةتةواوي
چؤنَيتيي بؤ هاوبةش ئايديايةکي واتة
دةبينم، ساوا بة رَيکخراوةيي  کاري
تائَيستاشهةستدةکةمژمارةيةك چونکة
بــزووتــنــةوةي ديــارةکــانــي لةکةسة 
گؤإان)دا (ريفؤرمء لةميانةي گؤإان،
ئةوة ــةداوة، ن يةکجارةکيان بإياري
خؤيان دياريان ژمارةيةکي  چجاي
بةگؤإان بإوايان يةکالييکردووةتةوةء
فةلسةفي فيکريء چةمکَيکي وةك
بة مةبةستي لةو روانگةيةشةوة هةيةء
کَيشةء چارةسةرکردني بؤ تَيکؤشان
مةيدان. هاتوونةتة کؤمةأل گرفتةکاني
ژمــارةيــةکــي ئــةمــة بــةپــَيــچــةوانــةي
دةبَيت پَييانواية تائَيستاش كة ديکةيانةوة
واتة بکرَيت، دايکدا، ريفؤرم حيزبي لةنَيو
ميکانيزمي وةك حيزب لةوباوةإةدان
هةيةء گرفتاري کَيشةکان، چارةسةري
هةيةء ريفؤرمکردن بة پَيويستي
گوَي ــان ــي دةرةوةش هاتنه هؤکاري
سةرکردايةتيي لةاليةن نةگرتيانة  بؤ
بةبارگراني هةست لةوَيشةوة حيزبةوة.
له هيواخوازم کة دةکةم گؤإان ليستي
بيرکردنةوةيةکي لة کةشَيکيئارامء
گرفتانة تَيپةإَينرَين. هةموو ئةو فراواندا
يادةوةريية، هؤشداريء لةم بةدةر
هةرة لةگرفتة يةکَيك  دةزانرَيت  وةك
کؤمةَلي هةنوکةييةکاني بنةإةتيية
دةردي کة لةئَيستادا ــي کــوردةواري
کردووةء کوردي سةختء کارا کؤمةَلي
سةرلةبةري ناإاستةوخؤ راستةوخؤء
بةئاگاييء ــردووة. ــرک ــي داگ ژيــانــي 
کؤمةَلي بةتاکي  تاک  تةواوي  نائاگايي 
کؤَلةوارکردووة، گرفتارء کوردةواريي
جومگة هةموو پةيوةستي بةجؤرَيك
هةر که کراوةتةوة کؤمةآليةتييةکان
ئينتيماي تا گوَلةبةإؤژةفرؤشَيکةوة لة
بةر خستووةتة نةتةوةيي نيشتمانييء
کؤمةَلي بةحيزبيکردني مةترسييةوة،

کورديية.
دةستيپَيکردووةء کةي ئةمة جا
بةرپرسيارة! لَيي کَي کــراوةء چؤن
ئةوةندة تةنيا ديکةيةء مةسةلةيةکي
سياسييةکان پارتة هةموو دةَلَيم
گــؤتء ــةو ل پشکيان ــدارنء ــةش ب
کامةيان هةية. کؤمةَلدا فةلةجکردنةي
دةستي ئةوةيان درَيژترة مَيژووةکةي
کامةيان زياترة، وَيرانکردنةدا لةو
بووة زياتر  کؤمةأل  لةسةر کارايي
بووةء بةزةبرتر دةستي ئةوةيان
لةسةر پَيداگريي ئَيستا کامةشيان
تاوانبارة ئةوةيان دةکات رةوشة ئةو

بةرامبةر بةکؤمةأل.
وةك ــؤإان گ ليستي هةرچةندة
بةو بةرامبةر نوآ دةرکةوتةيةکي

بةآلم نيية، بةرپرسيار کؤمةأل رةوشةي
مةيداني نَيو هاتنة کاتي چؤنَيتيء وةك
بةسرووشت سياسيي، گؤإةپاني
سةرةکي کَيشةيةکي وةك وةزيفةيةتي
بؤ تَيبکؤشَيت بخاتةسةرء سةرنجي
کؤمةأل مانةوةي چونکة تَيپةإاندني،
لةتوانايداية کؤمةأل نة بةمشَيوةية،
گةشةي سروشتي بةشَيوةيةکي
وةك گــؤإان بــةرةو  بکاتء ئاسايي
گؤإانيش ليستي  نة رَيبکات،  کؤمةَلگة 
سةرکةوتني دةتوانَيت ليست، وةك
هةواداراني هيواي شوَين کة بةرچاو
ديکةدا چوارساَلي لــةمــاوةي بَيت 
بة گرنگة زؤر بؤية بکات، مسؤگةر
هةيمةنةي ئةم تَيکشکاني مةبةستي
لةتَيکداني بةشَيك بووةتة کة حيزبيية
مةبةستي بة کؤمةَلگة، خةياَلگةي
شوَينگةي ببرَيتةوة حيزب ئــةوةي
ببَيتة کؤمةأل بؤ سياسةت خــؤيء
هةستيارةکاندا، لةساتة هاتني وةآلم
پسپؤإيي، ببَيتة سياسةتکردنيش

پَيويستة:
بة گــؤإان ليستي کردني يةکةم:
بةآلم پَيويستة، سياسيي قةوارةيةکي
فراوانترين حاَلةتء لةباشترين ناکرَيت
ژمارةي لةگةأل  بــةراورد بة بنکةيدا
کوردستاندا، ئَيستاي دانيشتوواني
خةريکي کة زياتر کةس هةزار دة لة
هةبَيت. ئةندامي بن سياسةتکردن
گــؤإانء ليستي جؤرَيكيش بةهيچ
لةوة بير ناکرَيت ليستة، ئةو رابةراني
ناوبنَين سياسيية قةوارة ئةو بکةنةوة
لةتَيکشکاني ئةمةش پارت. حيزبء
مةغزاي ماناء حيزبيدا هةيمةنةي

سياسي خؤي هةية.
يةکةمء کاري هةوَلبدةن دووةم:
ياسا، بةپَيي لةپةرلةماندا گرنگيان
حيزب داهاتي گةمارؤداني کؤنترؤألء
هةرَيمي حکومةتي بودجةي لةسةر
هةموو بةجؤرَيك بَيت، کوردستان
جياوازي، بةبآ سياسي قةوارةيةکي
کورسييانة ئةو گرَيدراوي داهاتي
هةنى. پةرلةماندا لة کة بکرَيتةوة
لةسةد کورسيَيك* هةر بةشَيوةيةك
بودجةي لةسةر داهاتي دؤالر هةزار
واتة نةبَيت. زياتر هةرَيم حکومةتي
دة لــة کورسييةکة ســةد ــةر ه بــؤ 
نةکرَيت. تةرخان زياتر دؤالر مليؤن
کورسييةکةي يانزة بة سةبارةت
ژمارةي بة بکرَينةوة پةيوةست ديکةش
نمونة بؤ هةر واتة دةنگةکانيانةوة،
کورسييةکة سةد کورسييةکي ئةگةر
هةبَيت، دةنگي هــةزار بيست  هَيزي
کورسييةکةش يانزة کورسييةکي
هةية، دةنگي  سَيهةزار  هَيزي  هةيانة 
هاوسةنگيي وةهادا رةچاوي لةبارَيکي
بإة ئةو دياريکردني  لةگةأل دةنگةکان
دياريدةکرَيت بکرَيت بؤيان پارةيةي کة
لةميکانيزمي بةشَيکة لةخؤيدا ئةمة كة
هةروةك حيزب، هةيمةنةي تَيکشکاني
ئةو لةميکانيزمي بةشَيکة چــؤن
لةحکومةت پآ حيزبي کة تَيکؤشانة ي
هَيزي کردنة بؤ جيادةکرَيتةوة،
بة هاوشَيوةکانييةتي پَيشمةرگةء
حکومةت لَيرةشةوةية حکوميي، هَيزي
کردةيةکي لةو و.. هتد. لة کارا دةکرَيت
شةش لة زياتر  خؤبةخؤ جؤرةشدا 
سةر دةگةإَيتةوة دؤالر مليؤن سةد 
کوردستانء هةرَيمي حکومةتي داهاتي
گرنگي بةشَيکي چارةسةري النيکةم
نموونة بة هــةر چارةسةرکردني 
کورتء پَيدةکرَيت. کشتوکاَلي کةرتي
چــارةســةري کليلي ئةمة پوخت 
کة گرَيدراون پَيکةوة گرفتي دةيان
زؤر نةکرَين چارةسةر ياسا بة تا

ئاستةم.. دةبنة لةچارةسةرةکان
من کة ئةوةندةي زانياريي، بؤ *
کورسييةك هةر بؤ هةبَيت زانياريم
چلوپَينج بإي سويددا پةرلةماني لة

تةرخانکراوه. دؤالر هةزار
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رووي دةزانَيت لة خةلَکةء خةلَـــکيش ئؤپؤزسيؤن لةپةرلةماندا چاوي مةالزادة: ئيبراهيم
دةکات بةدواداچـــــــــــوون بةآلم نابينَيت، رؤأل ئؤپؤزسيؤن جيَبةجَيکردنةوة

گؤأان  پَيويستة ئَيستادا،  لة

بَيت! چيدا لةبيري
هةورامي کةمال

لةئاکاميشدا دةبَيتء ئؤپؤزسيؤن بة پَيويستي
پَيويستييةکاني داخـــوازيء رةنگدانةوةي
ئةگةر هةَلبةت دةبَيت. كؤمةَلطة پَيکهاتةکاني
نةبَيت جةماوةري بناغةيةکي ئؤپؤزسيؤن
ئةوآ، دةشگاتة کة پةرلةمان بگاتة ناتوانَيت
کةسي هــةزاران چاوي بزانَيت ئةوة دةبَيت
بةکردةوة بؤية  پَيداوة، دةنگيان کة  لةسةرة
دةداتء بةرنامةکةي پيادةکردني هةوَلي
لة خودا بةتةماي واتة خةَلک، ناو دادةبةزَيتة
کة ناشإؤن پَيشةوة بإؤنة پرسةکان ناگةإَيت
زؤر دياردةيةمان ئةو هةروةکو حاَلةتةدا، لةو
بةقةد ئينجا رابــردوودا، خولةکاني لة بيني
ئارةزووةکاني خواستء لة ئاگاداربوونيان
بةقةد ئةوةش دةنگيان، خةَلکء بةرزکردنةوةي
لَيرةدا بةدةستدةهَينن. متمانة سةرکةوتنء
هةر هةيةء ستراتيژيي پالنَيکي ئؤپؤزسيؤن 
لةسةر يان ــة، رؤژان کاردانةوةکاني لةسةر
وابکات، ئةگةر کار ناکات، دةسةآلت هةَلةکاني
هةميش دةبَيتء زةق هةَلةي توشي خؤشي هةم
دةکرَين. (ئيستينزاف)  دةسوَينرَين  تواناکاني 
باري نةچَيتة ژَير بَيتء وريا زؤر لةوة دةبَيت
بخرَيتة لةبيربکاتء خؤي کاردانةوةکانء کارء

الوةکييةوة. شةإي
وەک هَيزَيکي دەركةوتني رؤذنــامــة:
کاربکاتة دەتوانَيت چةند تا گؤإان) (ليستي
ئؤپؤزسيؤنَيکي چةمکي قووَلکردنةوەي سةر

راستةقينة؟
راستةقينة، ئؤپؤزسيؤني  دةرکةوتني  *
بــابــةتــيء ــومــةرجــة ــة هــةل پــةيــوةســتــة ب
راگةياندني ئؤپؤزسيؤنبوون خودييةکانةوة.
لَيي کةس هةندَيک وةکو نيية، پَيکدادان شةإء
پإؤسةيةکي ئؤپؤزسيؤنبوون بوون. حاَلي
بةرنامةدارة. درَيژخايةنء مؤدَيرني سياسيي
کؤمةَلَيک هةَلگري کوردستان واقيعي
ساَلةي چةند هةمةجؤرة، ماوةي ئةو نةخؤشي
بريندارتر قوَلترء نةخؤشييانة ئةو رابردووش
گةلي بکرَين. ساإَيژ ئةوةي جياتي لة کراون،
زؤر کاري  ديکة نةتةوةي لةزؤر بةجيا کورد 
نَيگةتيظء ئاإاستةيةکي بة کــراوة، لةسةر
دنيايةک کورد. کةسايةتيي مرؤڤي لةباربردني
کاريگةريي هاتووةء بةسةردا کارةساتي
خراوةتة داگيرکةرانةوة لةاليةن راستةوخؤي
ئاستَيک هيچ لةسةر راپةإين دواي سةر،
پؤزةتيڤبردني بةرةو بؤ دانةإَيژرا بةرنامةيةک
کــوردســتــانء خةَلکي ــــي دةروون بـــاري 
کة بةرنامةيةک برينةکاني،  ساإَيژکردنةوةي 
کار بؤداإَيژراو پالن زانستيء بةشَيوةيةکي
تاکةکاني دةروونــي ئارامکردنةوةي  لةسةر
پَيويستيان پَيشمةرگةکان خودي بکات. کورد
بارودؤخَيکي چونکة لة ئارامکردنةوة هةبوو، بة
بارودؤخَيکي ناو هاتوونةتة ــةإةوة ــزپ رَي
بارودؤخي نة راپةإين لةدواي  واتة رَيزپةإ.
ئيتر پَيشمةرگةش.  هي نة بوو، ئارام خةَلک 
نائارام، دةروونييةوة رووي لة چينَيکي
رووي لة بةهةمانشَيوة  ميللةتَيکي دةسةآلتي 
دواي گرتةدةست. نائارامى دةروونييةوة
لةسةر نةکرا ئارامبوونةوة  بؤ کار  راپةإين،
قوَلتر نائاراميية ئةو بةپَيچةوانةوة ئاستَيک، هيچ
جةستةي خراية گةورةتر کةلَيني کرايةوة،
شةإي ساآلني بةتايبةتيش نائارامييةوة، ئةو
نائاراميية ئةو  هَيشتا من بةإاي بؤية  ناوخؤ،
خودگةراييء گةندةَليء ئةو دايــة، برةو لة 
ئامانجة بة گةيشتن بؤ راکردن خؤبردنةپَيشء
واسيتةء ناياسييء رَيگاي بة مادييةکان
دةبَيت نائاراميية. لةو  بةشَيکة  واسيتةکاري،
پإؤسةي خواستي خودي کة بين وريا لةوة
نةبَيت، دةرهاويشتةي ئةو نائاراميية گؤإانيش
دةرئةنجامي پَيچةوانةي لَيدةکةوَيتةوةكة ئةگينا
ليستي لَيرةدا هةية. لةوة گومانم ئاستَيک تا
لةسةر ديکة کة کار ليستَيکي بَيت يا هةر گؤإان
ماناي ــات، دةک ئؤپؤزسيؤن قوَلبوونةوةي
دةکات، کلتورَيک دروستکردني بؤ کار واية
هةم هةشبووبَيت، ئةگةر ئةمإؤ تا کة کلتورَيک
شَيواوء هةميش بووة، شةرمن الوازء کزء
نائارامةکاني کَيَلگة پَيوةرةکاني بةهةمان نائارام
ئؤپؤزسيؤن بيناکردنةي ئةرکي ئةم كؤمةَلطة.
پيرؤزيشة، پإؤسةيةکي قورسء ئةرکَيکي
ئةنجام ئةرکة بة تةواوةتي ئةو بتوانَيت ئةگةر

لَيکدانةوةي توَيژينةوةء بة پَيويستي ئةمة بدات.
هةرلةناسيني پَيکهاتةکانيكؤمةَلطةء وردهةية،
ئارامکردنةوة ئارامکردنةوة، پإؤسةي هةميش
عةقآلنيکردنء بةماناي نا، خاوکردنةوة بةماناي
ئةوةي بةماناي هةنگاوةکان. مؤدَيرنکردني
ئةفسوناوي گؤچاني نة ئؤپؤزسيؤن کة
هةموو ــک رؤژَي شــةوء بة تابتوانَيت پَيية
خةَلک ــةي  رؤژان داخوازييةکاني خواستء
لةبةردةميشى رَيگاي نة بگةيةنَيت، بةئاکام
پإؤسةي ئةمة ــراوة. راخ رَيحانة گوألء بة
پإؤسةيةكة كؤمةَلطةية، بةرةوپَيشچووني
ئامرازة بنةمايملمالنَييةکيمؤدَيرنءبة لةسةر
بةپَيي بةإَيوةدةچَيت،  مؤدَيرنةکان ياسايية 
ئةو هةمان بة نةک پَيبةپآ، پةرةسةندني ياساي
ئةمإؤ تا پَيکهاتةکان زؤربةي کة ئامرازانةي
خَيَلةکيء عةقَلي وةکو دةکرد، لةسةر گرةويان
هاوسةرگيريي خَيَلةکيء ئاشتةوايي خوَينء
بة خوَيندنء لةيةکتر ياساء دةرةوةي
مةترسييةکي ئةمانة کَيشةکان، زاتيکردنةوةي
ئؤپؤزسيؤن بةرةو پرؤسةي لةسةر گةورةيان
لةبةرامبةر پإؤسةيةکي ئَيمة چوونهةية. لَيرةدا
سةرتاسةرء تةواوکارءگشتگيرداين، سةرتاپاي
هةموو تاکةکانيش، لة كؤمةَلطةء پَيکهاتةکانيء
پةروةردةييء ئابووريء کؤمةآليةتيء رووة
نةتةوةييشةوة، ــــيء دةروون سياسيء
نة گــؤإانء ليستي نة بَيگومان دةگرَيتةوة.
ئةوة ناتوانَيت بةتةنيا ديکة ليستَيکي هيض
لةسةر تائَيستا ئَيمة كؤمةَلطةي  چونکة بکات،
قؤناغةکاني لة  نيية، سةقامگير  ئاستَيک  هيچ
دةرةکي ناوخؤييء کَيشةي گواستنةوةداية،
کوردء تاکي ئامانج مادام بةآلم لةبةردةمداية،
کوردء ناوماَلي رَيکخستنةوةي ئارامکردنةوةء
خستنةسةرسکةيئؤپؤزسيؤنَيکيراستةقينةية
ديموکراسيء پإؤسةي قووَلکردنةوةي لةپَيناو
لة خةَلک راستةقينةي بةشداريکردنَيکي
دةستةبةرکردني وآلتةکةيانء چارةنووسي
لةسةر ئازدييةکانة راستةقينةء دادوةرييةکي
ليستي کاتة ئــةو ئاستةکانةوة، هةموو
هةر يا بَيت گؤإان ليستي چ دةستپَيشخةر
دةنووسرَين، بؤ شانازي دوو ديکة، ليستَيکي
دووةميش دةستپَيشخةريي، شانازي يةکةم
حيزبةکاني مةيداني ناو  هَينانة شانازي
واتة دةسةآلتيشةوة. حيزبةکاني بة ديکةشة،
هاوکاريي هةرةوةزيء گياني دروستکردني
ئاسانکردني كؤمةَلطةء پَيکهاتةکاني تةواوي
ئةتةکييانة. بةشَيوةيةکي دةسةآلت ئاَلوگؤإي

«بة لَيدوانَيکيدا لة هةرَيم سةرؤکي رؤذنامة:
ئؤپؤزسيؤن هَيزي لة پَيشوازي خؤشحاَلييةوە»
دانپيانانء ئةم ئايا کوردستاندا،  لة دەکات

چؤن دەخوَينيتةوە؟ راشکاويية
ــةو ئ ــشــت ــةپ ل ـــةر هـــؤکـــارَيـــک * ه
دةرئةنجامَيکي بَيت،  «خؤشحاَلييةوة» 
کة قةناعةتَيک بة گةيشتنة بةَلگةي پؤزةتيڤةء
بةرهةمي گؤإان پإؤسةي لةگؤإانداية. ژيان
جةماوةرة، عةقَلي پَيشکةوتني هؤشياريء
قؤناغَيکي گؤإان لة ليستي ئةوةي کة بةماناي
پَيويستي هةستکردنة بة دروست دةبَيت، ئاوادا
پَيگةء کَيَلگةوة. ئاستء لةسةر هةندَيک گؤإان
هةر ئةوة بَيت،  راست قسةيةش ئةو  ئةگةر
بةناوي ليستَيکدا لةناو  کة  نين کةسانة ئةو
دةيانةوَيت گلداوةتةوةء خؤيان گؤإانةوة
پإؤسةية ئةو بةَلکو بکةن، دروست گؤإان
ئاسؤييةء پإؤسةيةکي ئاوادا حاَلةتَيکي لة
خانةء پَيکهاتةء هةموو جياواز بةئاستي
جياوازء مؤتيڤي بةآلم بة گرتووةتةوة، خةَلکي
جؤرة لةو تةوژمَيکي بؤية جياوازةوة، هؤکاري
لةوة وريابين دةبَيت بةآلم ناکات، باتر کةس
ناوةإؤکي لة رَيگا لةنيوةي نةخرَيتء پةکي کة
تةنيا نةکرَيتةوةء بةتاأل خؤي راستةقينةي
ئاوا خؤشحاَلييةکي نةبَيت. ماکياژ جوانکاريىء
دةکرَيت لَيدةخوَينرَينةوة، جياوازي ئةگةري
دةستةمؤکردنء بؤ  بَيت تاکتيکَيک  هةر
بة دةشکرَيت کؤنةکان،  مؤدَيلة بة  درَيژةدان
بونيادي لة گؤإان بة بَيت خؤشحاَلي راستي
هةمةإةنگي. فرةييء دروستبووني كؤمةَلطةء
ئةو چونکة بَيت، دووةم هؤکاري دةکةم ئومَيد
لةو دةبَيت، سوودمةنداندا لةپَيشةوةي بؤخؤي

بيرکردنةوةيةدا. قةناعةتء جؤرة
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رؤذنامة ئا:

تةنيا ئؤثؤزسيؤن كارابووني ثَيكهاتنء
لة دةنــطــدةر كة نابَيتةوة كــورت ــةوةدا  ل
دةسةآلتي نةياري هةندَيك تؤَلةكردنةوةدا
هؤشياريء بنَيرَيتة ثةرلةمانةوة، بةَلكو ثَيشوو
كارايية ئةو جؤراوجؤر ضاالكي رؤشنبيريء
هَيزة ثةرلةمانتارء بؤ ئةمةش دةسازَينَيت،
هاوآلتييان لةاليةكء جةماوةرء  سياسييةكان
كؤي ضونكة ثَيويستة، اليةكيترةوة لة
ثةيوةندييةكةدةطةإَيتةوةبؤجؤريتَيطةيشتن

دةسةآلت. ئؤثؤزسيؤنء ضةمكةكاني لة
زياتر هةمووكاتَيك لة  ئةمإؤ لةبةرئةوة
ناوةإؤكء ئؤثؤزسيؤنء لةسةر قسة ثَيويستة
كة لةبةرئةوةي لةاليةك بكرَيت، كارةكاني
كردةييةوة رووي لة هةرَيمة ئةم مَيذووي
اليةكيتريشةوة لة ضةمكة، بةم نامؤية
ثةرةثَيداني طياني قووَلكردنةوةي بؤ
ئةوا يةككاتدا لة لَيبوردةيي ئؤثؤزسيؤنء
ثَيويستة، كردةيي تَيطةيشتني هؤشياريء
ئؤثؤزسيؤن وةآلمدةرةوةكاني ئةطةر ضونكة
ئيجابي هاوآلتييان وةك ض وةك دةسةآلتء ض
ئؤثؤزسيؤنبوون ئةوكات رةنطة ئةوا نةبن،
بةرهةمبهَينَيت رق توندوتيذييء ئةوةندةي
حكومةتَيكي كاراء ثةرلةمانَيكي ئةوةندة
بةرهةم لَيبوردة جةماوةرَيكي خزمةتطوزارء

نةهَينَيت.
لةتةوةريئةمجارةيرؤذنامةي(رؤذنامة)دا
ضةند وةآلمي مةالزادة) (ئيبراهيم رؤشنبير
ئؤثؤزسيؤن دةداتةوة. بة ثرسيارَيك سةبارةت

دەركةوتني درەنگ هؤکاري رؤذنامة:
لة هةرَيمي ئؤپؤزسيؤن هَيزَيکي راستةقينةي

دەگَيإيتةوە؟ بؤچي کوردستاندا
پَيويستمان پرسيارة  ئةو وةآلمي  بؤ *
سايکؤلؤژي وردي لَيکدانةوةيةکي بة
خوَيندنةوةيةکي وَيإاي هةية، کورد مرؤڤي
كؤمةَلطةي پَيکهاتةکاني سؤسيؤلؤژيانةي
دياريکراومان کَيَلگةيةکي ئَيمة لَيرةدا کوردي،
هةرَيمي کورديي كؤمةَلطةي ئةويش هةية،
بةمانا كؤمةَلطة، دةشَلَيين کة کوردستانة
ئَيمة چونکة كؤمةَلطة، ناَلَيين مؤدَيرنةکةي
كؤمةَلطةيةک لةبةرامبةرحاَلةتَيکيتايبةتداين،
لة کؤميونيتَيي جياواز لة ژمارةيةک بريتيية
هةية بووني كؤمةَلطةيةک روويةکةوة. چةند
نييةکةكؤمةَلطةيةکيمؤدَيرن بةآلمئةوبوونة
بةآلم بــةَآل، فيزيکييةکةي بةمانا هةيةتي،
بةمانايکاريگةرييدانانءگؤإاندروستکردن
كؤمةَلطةيةکي لة چةند دؤخةشدا لةو نيمانة.
هَيندةش راستةقينةءزيندوودووربکةوينةوة،
ئاَلوگؤإي مؤدَيرنء سياسي پَيکهاتةي لة
تاکةکانء بووني ئؤتؤنؤم دةســـةآلتء

دةکةوينةوة. دوور پَيکهاتةکانيش
لةبةردةم خؤمان ئؤپؤزسيؤن، دةَلَيين کة
دةبينينةوة، جياوازدا کؤنسَيپتي کؤمةَلَيک
دةسةآلتَيکي لةپَيناو ملمالنآ لةوانةش
بةدةستهَيناني لةچوارچَيوةي مؤدَيرن.
گةيشتن بؤ هةيمةنةخوازيي هةَلبةت هةيمةنة،
هةيمةنةخوازيي لةگةأل جياوازة بةدةسةآلت
بنةماَلةيةک يا خَيَلَيکةوة، بةسةر خَيَلَيک
دؤخةشدا لةو بؤية بنةماَلةيةکةوة، بةسةر
گرةنتي دةبينينةوة، ياسادا لةبةرامبةر خؤمان
ياساية، ئؤپؤزسيؤن  مانةوةي شةرعيةتء 
پةنا لة خؤي هةميشة ئؤپؤزسيؤن بؤية
خؤي پاراستني بؤ نةک دةبينَيتةوة ياسادا
سةروةريي بؤ کار خَيرايى بة بةَلکو بةتةنيا،
پابةند خؤي لةهةمووان  بةر دةکاتء  ياسا
تؤَلةء رقء لة بير خَيَلةکييانة بةياسا، دةکات

ناکاتةوة. چي چيء
ئَيمة ئيشاکلييةتي لَيرةدا رؤذنــامــة:
لةکوَيوة چيية؟ ئؤپؤزسيؤن ئؤپؤزسيؤنة،

بگات؟ بةکوآ دةيةوَيت دةستپَيدةکاتء
کَيَلگةي خَيزانةوة هةر لة دنياي ئَيمةدا لة *
تَيکدةشکَينرَين، ئؤپؤزسيؤن سيماکاني
خَيزان تاکةکاني نادرَيت بوار کة بةوةي
خَيزاندا لةناو تاک ئةگةر بن. ئؤتؤنؤم
بإيارداني تــوانــاي ء نــةبــوو ئؤتؤنؤم 

نةبوو، سةربةخؤي داهاتي سةربةخؤء
بوونةوةرَيکي لةبةرامبةر ئَيمة کاتة ئةو
سةرتاپاي بوونةوةرَيک دةستةمؤکراوداين،
لةسةر هةر چونکة داإَيـــژراوة، لةترس
دةترسَينرَيت، دةکرَيتء چاوشکاو بَيشکةوة
بةخؤي تايبةت پالني خاوةن کة بوونةوةرَيک
لةهةندَيک جگة نيية، ستراتيژيةتي نيية،
چارةسةرکردني هةوَلي بچووک، حةزي
پَيکهاتةکةيدا لةچوارچَيوةي حةزانةش ئةو
هةر يا مزگةوت يا حيزب يا بَيت خَيزان چ
لةو دؤخَيکي لة  دةدات. ديکة پَيکهاتةيةکي 
ئؤتؤنؤمدا، تاکي لةنةبووني جــؤرةشــدا،
بةو نابن، تةندروست پَيکهاتةي پَيکهاتةکانيش
کؤمةَلَيک لة دةبن بريتي پَيکهاتةکان مانايةي
کةسيدةستةمؤکراوءبَيويستءپالن،چونکة
لةخواستي دةبَيت بريتي هةموان خواستي
ئؤتؤنؤم بةشَيوةيةکي نيية بؤي کةس پَيکهاتة،
بيربکاتةوة، بةرژةوةنديي پَيکهاتةي خؤي لة
پَيکهاتةکةدايه، بةرژةوةنديي لة تاکةکان
چونکة دةردةچَيت، راست پَيچةوانةکةشي
تاکةکانيش بــةرژةوةنــديــي  دؤخــةدا لــةو 
پَيکهاتةکةوة. بةرژةوةنديي بة دةبةسترَيتةوة
يان باوکة، يان بإياردةدا، کة ئةوةي لةوَيدا
سةرؤکي يا ئةميرة يا ئاينيية مامؤستاي
پإؤسةي جؤرة دؤخانةدا رابةرة. لةو تاهةتاية
لة ــةردةوام ب پإؤسةيةکة کة کؤمةآليةتي
کاتةکاني ساتء هيچ جموجؤَلدايةء گؤإانء
ديکةدا دووإيانَيکي  بة ناچن، لةيةکدي 
بة پَيچةوانةي پَيشکةوتني كؤمةَلطة. دةإوات،
گَيژي بة هةست  پإؤسةيةدا ئةو لةناو  تاک
لةناو واية وةکو برغويةک ئةو ناکات، خؤي
ئةوالي ئةمالء گةورةدا، تواناي مةکينةيةکي
ئةو بةکاردةهَينرَيت، دةهاإدرَيتء  ئةو نيية،

دةبَيت. بةردةوام رةوإةوةية
هةرَيمي پَيکهاتةي ــوةرةش ــَي پ ــةو  ب
هــةنــوکــةش زؤريــنــةي ــان، تــا کــوردســت
لة نةخوَيندةوارة، خَيَلةکيية، پَيکهاتةيةکي
ژَيرخاني داتةپيوة، ئابوورييةوة رووي
لة بواري پيشةسازيي نييةء تائَيستا ئابووري
پيشةسازييش کة سةرةتاييةکانيداية، قؤناغة
ئؤتؤماتيکي دةرهاويشتةيةکي  وةکو  نةبوو،
کرَيکاريشمان چيني پيشةسازيي نةبووني
پةيوةندييةکان ئاواشدا دؤخَيکي لة نابَيت.
دروستکردني هةية، ستونيان شَيوازَيکي
هةروةها ئاسؤيي ئةستةم دةبَيت، پةيوةنديي
لةو ئؤتؤنؤم پةيوةنديي دروستکردني
بةهةلومةرجي دةبةسترَيتةوة تؤإةدا جؤرة
سياسي پةيوةنديي دروستکردني تايبةتةوة.
يا خؤت، خَيَلةکةي لة دوور  خَيَلَيکي لةگةأل
مةحاَليش ئةگةر خؤت  شارةکةي  لة دوور
ــت، دةوَي زؤري ماندووبوونَيکي نةبَيت
کؤمةآليةتييةکانيش پةيوةنديية تةنانةت
شَيوة ئةو تاراوگةدا لة نابن. پَيويست وةکو
کةم زؤر دةردةکةوَيت. باش زؤر پةيوةنديية
لةنَيوان کؤمةآليةتي پةيوةنديي رَيكدةكةوَيت
بة دروست ببَيت، باديني خَيزانَيکي سؤرانيء
سلَيمانييةک، هةولَيريةکء لةنَيوان دووش پلة
پَيکهاتةکانيش تاکةکانء ئاستي لةسةر بةَلکو
بچوکةکان پَيکهاتة لؤکاَليبوونء بةرةو زياتر
نيشتمانييةکان. نةتةوةييء تا دةچنةوة
کلتوريية جياوازيية بة پةيوةندي ئةمةش

عةقَلي پَيکهاتةي واتة هةية، سةرةتاييةکانةوة
کارايي لةژَير تائَيستاکةش کورد مرؤڤي
لة يةکَيکيش خَيزانداية. شارء خَيألء کلتوري
هؤکارةکانئةوةيةکةپَيشکةوتنيکؤميونيتَيي
بةَلکو نةبووة، ئاسؤيي بةشَيوةيةکي کوردي
دةبيني بووة. نايةکسان ستونيي بةشَيوةيةکي
چةند يا  خَيزان يةک  تةواودا خَيَلَيکي  لةناو 
هؤکارَيکي بيردةکةنةوة. بةجياواز کةسَيک
پةيوةندييةکان گرنگتر پَيشوش ــةوةي ل
خَيألء خَيزانء سؤزداريي بنةماي زياتر
کةسي بةرژةوةندي ئابووريء نةک گةإةکن،

ئؤتؤنؤم.
لة سياسيي پَيکهاتةي سةر بَيينة ئةگةر
پَيکهاتةي ئَيستامان،  چرکةساتي تا  هةرَيم،
رةنگدانةوةي حيزب نيية، مؤدَيرنمان حيزبي
کة ئــةوانــةي كؤمةَلطةية. پَيکهاتةکاني
سةربةحيزبن بةرنامة  فيکرء لةسةربنةماي 
کةمينةيةکي کوردستاندا، هةرَيمي لة کةمينةن
ئةوانيش ديارة هةَلوَيست، بَي جاران زؤربةي
بةإَيوة كؤمةَلطة کة رةوشةن ئةو قورباني
جــيــاوازةوة بةهؤکاري هةَلبةت ــات، دةب
کةمينةيةکة هةمووشيانةوة، لةپَيشةوةي
هةر کة ترس بةکؤمةَلَيک  گــةمــارؤدراوة 
بژَيوي کؤمةآليةتيء تؤإي بة پةيوةندي
بة پةيوةندي ــار زؤرج هةية،  ـــةوة رؤژان
خؤيةوة کؤميونيتَيي خودي بةرژةوةنديي
هةرَيمي لة هةر دياردةيةش نةک ئةم هةيةء
عَيراقء هةموو لة بةَلکو کوردستان،
كؤمةَلطة زؤربةي  ناوةإاستء خؤرهةآلتي 
دةبينينةوة. خؤرهةآلتييةکاندا ئيسالمييء
پَيشووي هةَلبژاردنةکاني دةرةنجامةکاني
ئةو سةلماندني بؤ باشة  ئاماژةيةکي  عَيراق
دا، شيعةکان بة دةنگيان شيعةکان بؤچوونة.
کورد. بة کورديش سوننة، بة سوننييةکانيش
دابةشبوونهةية، لةناوئةوپَيکهاتانةشدا ئينجا
نةتةوة، تا زاَلترة مةزهةب فةيلي کوردي الي
مةزهةب شيعةکانيش عةرةبة زؤرينةي الي
بؤ زؤرينةيان نةتةوة، بؤية رووي تا زاَلترة
کةمَيک سوننةکان الي  بةآلم خؤرهةآلتة،
لة تةسةننون سةرچاوةي چونکة جياوازترة،
حوکمي بة دةبَيتةوةء درَيژ  ئةمةوييةکانةوة
ملمالنآسياسييةکانءدةرکةوتنينيشانةکاني
ئةمةوييةکانةوة بة دژ بةرةي لة تةشةيوع
عةرةبايةتيء سوننةکان الي سةريهةَلدا، بؤية
لةو دراون، يةک رووي دوو سوننيايةتي
خؤرئاواي لة روويان کة ئاسايية دؤخةشدا
حاَلةتَيکي لة کــورد بــةآلم  بَيت، عَيراقدا
مةزهةب چونکة پَيشکةوتووترداية، تؤزَيک
سياسييةکاندا لةملمالنى نابينَيت رؤَلة ئةو
خةَلکي سياسيي مَيژوويي واقيعي بةهؤي
وردةوردة خةريکة بةگشتي،  کوردستان
پةيوةندييةکان پَيکهاتةکانء شــَيــوازي
لة حاَلةتة ئةم ــرن. وةردةگ ديکة دؤخَيکي
ئةمجارةي هةرَيميشدا هةَلبژاردني پةرلةماني
دَلخؤشيية، وةکو جَيگاي هةستي پَيدةکرَيتء
ئؤپؤزسيؤن. دروستبووني بةرةو هةنگاوَيک
ئيسالمييةکاني هَيزە پاشةکشةي رؤذنامة:
هةَلگري ماوەيةک  كة لــةوەي کوردستان
بؤچي بـــوون، چــاکــســازيــي ــي  ــم دروش
بة سةبارەت ئيسالمي گوتاري دەگَيإيتةوە؟

هةَلدەسةنگَينيت؟ چؤن ئؤپؤزسيؤن
دروشمَيکي چاکسازيي، دروشمي *
دروشمَيک هــةر کة  تؤ  قةبةية.  ئــاَلــؤزء
خؤشت قةبارةي ثَيشتر دةبَيت هةَلبگريت،
دروشم خؤت قةبارةي بةپَيي بزانيتء
وةستاي ببمة نةتوانم  من بکةيت.  دروست
دروستکردني دروشمي دروستکردن، ديوار
نةمانزاني تائَيستاکةش هةَلناگرم. بيناسازي
ميکانيزمةکان دةبَيت،  چؤن چاکسازيية  ئةو
دةبَيت بةآلم ئاسانة، هةَلدان دروشم چين،
لة حةماس دةکةين. پيادةيان چؤن بزانين
زةقةوة دروشمي کؤمةَلَيک بة فةلةستين
کؤمةَلَيک بةسةر هات کة بةآلم مةيدان، هاتة
بةناو هةر ئاسايش بيني کةوت، رکابةردا
بؤ گوَيإايةَلي لةژَيرةوة بةآلم هي حکومةتة،
ئةوةي بوون بؤ چي بوو. ميکانيزمةکان فةتح
ئايا دروستکردني بَيت، قةيرانة رزگاري لةو
حةماس ئةوةي وةکو ديکةية؟ ئاسايشَيکي

عةقَلي نةخَير، چونکة برد؟ هةرگيز بؤ پةناي
دةوَلةتوانيية،ئةوةعةقَليميليشيايية.ئةمةش
هةبوو، کورد دةنگدةراني لةسةر کاريگةريي
هيچ دةبيننء ئةزموونةکان خةَلک چونکة
بةسةر من کارم نيية، لةکةس شاراوة شتَيک
توَيژةر هةمووي خةَلک نيية، هؤکارةکانةوة
چاوةکاني بکؤَلَيتةوة، هؤکارةکان لة نيية
خةَلک دةکةن، رةفتار ئاوا دةبينَيت چ خةَلک
ديکة جارَيکي گوزةرانيان  بارء  نايةوَيت
لة ئيسالمييةکان ئةزمووني  بَيتةوةء  ئاَلؤز
فةلةستينء ئةفغانستانءپاکستانء جةزائيرء
وآلتاني تادوايي  سودانء يةمةنء سؤماألء 
توندوتيژيية. ئةزمووني لةبةرچاوةء ديکةيان
هؤکاري کؤمةَلَيک  ئةوةش ســةرةإاي 
ئةوان. پاشةکشَيي هؤي بوونة کة هةن بابةتي
ئةوةي کة هةية ئةگةرةش ئةو ئةگةرچي
بَيت، خؤيان راستةقينةي قةبارةي بينيمان
کة ليستَيک رابردوودا هةَلبژاردني لة چونکة
بوو، ئةوان ليستي لَيبَيت، ئؤپؤزسيؤني بؤني
بَيت بةواندا دةنگي ئةوةي نيية مةرج بؤية
بةرنامةي هةواداريئةوانبووبَيتءبإوايبة
کاردانةوةيةک وةکو بةَلکو هةبووبَيت، ئةوان
نةبووني دةسةآلتء لة خةَلک توإةبووني بؤ
بةماناي بةواندا. دةنگيان  ديکة  ئةلتةرناتيڤي
لة ــةآلم ب عةلي، خؤشةويستي لة ــةک  (ن
بة گؤإان  ليستي هاتني بؤية عومةر). رقي 
ئةوانء لةهي کامَلترةوة تَيإوانيني ژمارةيةک
خةَلک بؤ ئايديؤلؤژي باکگراوندي بةبآ
هؤکارَيکي ئينجا  کَيشةترة. بَي سةالمةتترء 
هاوپةيمانييان ئةوان، پاشةکشَيي بؤ ديکةش
بةداخةوة کة ديکة حيزبي دوو لةگةأل بوو
هةر وادةزانن عةلمانيء پَيياندةَلَين  هةَلة بة
نَيگةتيظ ئايندا ئاستي لة هةَلوَيستي کةسَيک
هةَلةيةکي ئةمةش  کة عةلماني واتة  بَيت
رووي لة هةم  هاوپةيمانَيتيية  ئةم  گةورةية. 
دةنگدةرة لةسةر کاريگةري ئايديؤلؤژييةوة
حيزبة دوو ئةو هةميش هةبوو، ئيسالمييةکان
وَيإايئةوةي بةناوعةلمانييةقةبارةيانديارة.
رابــردوودا لةماوةي حيزبةکة هةردوو کة 
وةزارةتانةي ئةو دةسةآلتء لة بةشداربوون
جياوازييةکي ــوو، ب ــدا ــةوان ئ لةدةستي
وةزارةتةکاني لةگةأل نةبيني پَيوة ئةوتؤمان
نا، يان ئةوانة  خةتاي ناَلَيم لَيرةدا من  ديکة.
هةية، دةرةنجامةکانةوة بةسةر کارم من
ئةوان لةنَيوانياندا، يةکإيزي  نةبووني ئينجا
ئةو خودي کة دةکةن قسة ئايينَيک بةناوي
هةرةس بن ناکؤک «ئةگةر پَيياندةَلَيت ئاينة
هةر بوونء ناکؤکيش هةر  بةآلم دةهَينن»
کرَيکار مةال راگةياندنةکاني ناکؤکيش دةبن،
هةبووء خةَلکَيک خؤي نةرويج کاريگةريي لة
دةنگيان ئةودا  کاريگةريي لةژَير هةية  بؤي
لةهةموو بجگة رؤيشتبَيت. ديکة اليةني بؤ
عةقَلي پَيشکةوتني  بة پةيوةنديي ئةوانةش 
خةريکة وتم، پَيشةوة لة وةکو هةية، خةَلکةوة
بةسةردا گؤإانيان پةيوةندييةکان جؤري
بإؤن. ئاسؤيي بةرةو ستونييةوة لة بَيتء

قؤناغَيکي نوآ. بؤ ئةمةش سةرةتايةکة
ئيسالمييش، گــوتــاري  بة ســةبــارةت
بنةمايةکي لةسةر تائَيستاش گوتارَيکة
ئةوان بةإَيوةدةچَيت. دؤگما ئايديؤلؤژي
رةتکردنةوةي لة  هةبوو مةبةستَيکيان 
بؤية دةبيني، روويــان يــةک دةســتــوور،
هةَلوَيستيان سةر  چووة بؤ  ئةمةيان کة
هةلپةرستي ئؤپؤرتؤنيزميء ئةمةش گؤإا.
دةبَيت ئؤپؤزسيؤن کارايي دةگةيةنَيت.
بَيت، خؤيدا هةلومةرجي  لةچوارچَيوةي 
زيان قازانجء هاوکَيشةي جارَيک هةموو
ناکةوَيتةوة. لَي دروستي  دةرئةنجامي
بةرنامةء تَيإوانينء  هةَلگري ئؤپؤزسيؤن 
سؤزء بة خؤيةتي، ميکانيزمةکاني گفتء
بةرژةوةندي بةإَيوةناچَيت،  ئؤپؤرتؤنيزم 
هةموو لةپَيشةوةي كؤمةَلطة ــرؤڤء م
باشء هؤشيار كؤمةَلطةي دةبَيتء شتَيکدا
متمانة بنةماية ئةو لةسةر دةبينَيتء خراپ
ئيسالمييةکاني دةبةخشَيت. اليةنةکان بة
تاکتيکةوة رووي لة ئةوةي کوردستان، لةگةأل
بةسةرخؤياندا روکاَليان گؤإاني هةندَيک
بَيناوةإؤکن، چونکة گؤإانةکان بةآلم هَيناوة،

پَيشةوةء بچَيتة كؤمةَلطة چةند شةرمنانةن.
دؤگماکان بَيت، زياتر بؤ کرانةوةي دةرفةتي
عةقَلي لة ئاين  دةبــنــةوةء رووت زياتر
کؤلَيکتيڤةوة پاشةکشآدةکاتبؤ تايبةتمةندي
پَيشکةوتوودا كؤمةَلطةي لة خؤيان. کةسةکان
نييةسةرؤکةکةيديندار خةَلکپَيويستيبةوة
پةيوةندييةکان چونکة دي، شتَيکي يان بَيت
بةدةستوورة. ياساء بة بةستراونةتةوة
مزگةوت لة دةوريان پَييانخؤشبَيت لةوانةية
کة دَينة بَيت، بةآلم کَلَيسا قةرةباَلغتر لة يان
دةگؤإَيت، پةيوةندييةکة شَيوازي دةرةوة
تاکةکان رؤَليان بةرژةوةنديي ئةو کات بؤية

دةبَيت.
خةَلک چاوەإوانيي دەکرَيت رؤذنامة:
چيدا لة ثةرلةمانيدا ئؤپؤزسيؤني لة

ببينرَيـتةوە؟
خةَلکةء چاوي لةپةرلةماندا *ئؤپؤزسيؤن
رووي جَيبةجَيکردنةوة دةزانَيت لة خةَلکيش
بةآلمبةدواداچوون ئؤپؤزسيؤنرؤألنابينَيت،
بة پشتئةستوور ــريء بــةبــوَي ـــات.  دةک
کةمتةرخةم اليةني ياساکانةوة دةستوورء
لةگةَلدا لَيپَيچينةوةي پةرلةمانء رادةکَيشَيتة
کوتةکَيک وةکو چاودَيريکردنة ئةم دةکات.
فشاري لةژَير هةم جَيبةجَيکار، اليةني بؤ واية
هةميشلةبةردةمهةإةشةي لَيپرسينةوةداية،

ئايندةداية. هةَلبژاردني خولي پاشةکشَيي
لةخودا، پاإانةوة دوعاء بة ئؤپؤزسيؤن
دةوَيــت. چاالکبووني کارکردنء نابَيتء
ئؤپؤزسيؤن بةردةواميي بإناکات. بة دروشم
لةکاري بريتيية پَيشکةوتوودا وآلتاني لة
سيمينار کؤإء لة بريتيية رؤژانةء بةردةوامء
گرفتة بة سةبارةت  خةَلک راي گؤإيني  بؤ
بةخةَلکء تَيکةَلبوون هةنووکةييةکان،
هةَلةء چاودَيريکردني کَيشةء بةدواداچووني
مانايةي بةو دةسةآلت. کةموکووإييةکاني
پةرلةماندا لةناو نابَيت هةر ئؤپؤزسيؤن
هةر پةرلةمانتارةء بکات، پَيويستة کارةکاني
هةبَيت. نووسينگةي خــؤي گةإةکي لة 
خةَلک بؤ کَيشةکاني رؤژانةي بةدواداچوون
ئةم بکةنء چارةسةريان ياسا بةپَيي بکةنء
هةر دةسةآلتيش پةرلةمانتاراني بؤ قسةيةش
خةَلکةء نوَينةري پةرلةمانتار چونکة راستة،

ماندووبَيت. ئةوانيشدا لةپَيناو دةبَيت
ئاستَيک تا ئؤپؤزسيؤن هةلومةرجي بةآلم
بةستراوةتةوةبةچةندهؤکارَيکةوة،يةکةميان:
تَيإوانيني رؤشنن، بةرنامةء چةند هةَلگري تا
تاچةند چينء کارکردن بؤ ميکانيزمةکانيان
جياوازييان دووةم: نين. ميزاجي زانستينء
دةسةآلتدا حيزبةکاني يان (حيزب) لةگةأل
جَيگاي چةند تا  بةخشينيان تواناي  چييةء
ئاگاداري دةبَيت سَييةم: خةَلکة. متمانةي
پةيوةندييةکاني جؤري كؤمةَلطةء پَيکهاتةي
وَيإاي چوارةم: بن. تاکةکان پَيکهاتةکانء
دةسةآلت حيزبي هةَلةکاني لةسةر ئةوةي
پالنء ئاستي لةسةر دةبَيت  دةکــةن، کار
خواستةکاني ــانء  خــؤي ستراتيژيةتي
ئؤپؤزسيؤن بکةن. پَينجةم: کار جةماوةريش
کار کاردانةوة لةسةر نييةء ئيستيفزازي
پالنء خواستي روونء ئامانجء بةَلکو ناکات،
کاريان وردبينييةوة  بة هةيةء ئاشکراي 
تاکةکاسيء پرسة رقء دةکــاتء لةسةر
نابَيت. رؤَليان تايبةتةکان خَيزانيء خَيَلةکيء
کوردستان ثةرلةماني ئةمإؤ تا رؤذنامة:
ياساکردني بة بؤ بووە ثةرلةمانَيک زياتر
ئؤپؤزسيؤن رؤَلــي حيزبييةکان، فةرمانة
پردَيکي بکاتة ثةرلةمان  كة  لةوەدا چيية
بةو حکومةت؟ خةَلکء نَيوان راستةقينةي
تيؤرىء بابةتى  لة گفتوگؤکاني واتايةي كة

خةَلک؟ زيندووى بابةتى ببنة گشتييةوە
ئؤپؤزسيؤن دةرکــةوتــنــي ئــةگــةر  *
پرؤسةي کامَلبووني چــوارچــَيــوةي لة 
قؤناغَيکي بة بَيتء گةيشتن بَيت کؤمةآليةتيدا
زياتري هؤشياريي كؤمةَلطةء پَيشکةوتووي
بگةيةنَيت، مةدةني كؤمةَلطةي  تاکةکانء
ئؤپؤزسيؤنيش لةدايکبووني حاَلةتة ئةو
بةماناي دةبَيت. زانستييانة هؤشيارانةء بة
لة كؤمةَلطة ساتةي  ئةو قؤناغي  ئــةوةي
كؤمةَلطة دروستي ئاإاستة پإؤسةي ئاکامي

كارا ئؤثؤزسيؤني دةركةوتني بؤ سةرةتايةك سَيبةردا.. ضاوةإوانييحكومةتي لة

رووي دةزانَيت لة خةلَکةء خةلَـــکيش ئؤپؤزسيؤن لةپةرلةماندا چاوي مةالزادة: ئيبراهيم
دةکات بةدواداچـــــــــــوون بةآلم نابينَيت، رؤأل ئؤپؤزسيؤن جيَبةجَيکردنةوة

تةوةر
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
نووسين بةإَيوةبةرى
عومةر شَيخ ئاودَير

awder.sh.omer@gmail.com

هةولَير: ئؤفيسى
هةولَير ذينطةى تةنيشت بةإَيوةبةرايةتى حةمرين، ضوارإيانى نزيك ٩٤ شةقامي زانكؤ

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

info. rozhnama@gmail.com
riklam. rozhnama@gmail.com

سةرةكيي: ئؤفيسى
ثةروةردةي سلَيماني طشتيي بةإَيوةبةرايةتي ثشت - بةختياري سلَيماني -

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

نووســةران دةستــةي
عةبدوإلةحمان فرمان نةجيب                هيوا جةمال                                             فازأل رةشيد   هةولَيرسيروان ئؤفيسي ب.

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

fazil988@yahoo.comhiwa.jamal@yahoo.com serwan_rm@yahoo.comfrman802001@yahoo.com

جؤراوجؤر info.rozhnama@gmail.com

ــة ــام رؤذن (٥٣١)ي  ذمـــارة ــة  ل
 ٢٠٠٩/٨/١٢ رؤذي لة كة بةإَيزةكةتاندا
(٨)داو الثةإة لة  بابةتَيك دةرضــووة 
شوتي لةسةر (باج ناونيشاني  لةذَير
نووسيني لة  البرا) خةيار و  كاَلةك و

هاتووة. رةزا) عةلي (عةبدوَلرةحمان
روونكردنةوةيةي ئةم دةمانةوَيت
رابطةيةنين ثآ ــان  ــوارةوةت خ الي 
بةرهةمة خؤماَلييةي بةو سآ سةبارةت

كراوة. ثآ ئاماذةي كة
خؤماَلي شوتي ــــارةي دةرب  .١
ساآلني لةطةأل ــةراورد ب بة ئةمساأل 

ثَيويستي بةرهةمة ئةو ٢٠٠٨دا ٢٠٠٧و
بةهؤي داناثؤشَيت  كوردستان بازاإي 
ساَلي دوو ساَلي وشكة كاريطةري
زؤر كة لــةوةي بَيجطة رابــردووةوة
بةرهةمةيان ئةو تؤوي جووتياران لة
ثاراستني دةرماني بة نةكردووة مامةَلة
سةرةتاوة لة هةربؤية رووةكــة ئةو
هات. (فطر)ي نةخؤشي ــاري دووض
رةوانــةكــرد تايبةتمان ليذنةي كة 
رَينماي و كَيَلطةكان  ثشكنيني  بؤ
بؤ بةرهةمةكان خاوةن بة درا تايبةت
ئةو خراثي ئاسةواري كةمكردنةوةي

رووةكيية. نةخؤشية
كة بةهارة خةياري بةرهةمي .٢
لة ثالستيكييةكاندا خانوة لة زياتر

كؤتاي  لة و دَيت بةرهةم ٦/١ بةدواوة
٧/٣٠ زؤر كةم  مانطي تةممووزدا واتا
داناثؤشَيت بازاإ ثَيويستي دةبَيتةوةو
خشتةيةي ــةو ئ بةثَيي  هــةربــؤيــة
خزمةتطوزاري ب.ط. لــةاليــةن كة 
كة وةزارةتـــمـــانـــةوة كشتوكاَلي 
بة ــراوة ك طومرطةكان ئاإاستةي
خؤماَلي بةرهةمي ثاَلثشتي  مةبةستي
طومرط ئةمساَلةوة ٨/١ي رؤذي لة

بؤ   ٩/٣٠ تا خةيار لةسةر هةَلطيراوة
لةسةر هاوآلتيان ــوازي داخ ئــةوةي
١٠/١وة لة دةبَيت بكرَيت. دابين خةيار
ثايزةي بةرهةمي كة لةنوآ ســةر
دووبارة دةطات ثآ خؤمان الي خةيار

هةر  بؤ دينار)   ٢٥٠) بإي بة  طومرط 
بؤ هاوردةكةي سةر بخرَيتة كيلؤيةك

خؤماَلييةكة. بةرهةمة هانداني
لة (كــاَلــةك) ــة ب ــارةت  ــةب س  .٣
كاَلةكي جووتياران زياتر كرودستاندا
بةهؤي بةآلم  دةهَينن، بةرهةم (دَيم)
زةوي.. شَيي كةمي و وشكةساَلي

كاَلةك تؤوي نةيانتوانيوة جوتياران
ئةو جؤري كة لةوةي بَيجطة بضَينن
هَيناوة بةكاريان بةشَيكيان كة تؤوانةي
ثاراستني دةرماني مامةَلةيةكي هيض
طةر بؤية نةكراوة لةطةَلدا رووةكــي
بازاإ ثَيويستي ئةوا بَيت بةرهةميشي

داناثؤشَيت...

رَيزماندا لةطةأل ئاطاداريتان بؤ

طشتي بةإَيوةبةري
عبداهللا على جالل

روونكردنةوة

١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
٢١٣٧/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/١٧ بةروار:

«ئاطاداري»
محمد عبدالوهاب لوقمان راكردوو تؤمةتباري بؤ

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (ثةرلةمان) ياساي لة (٦) ماددةي
دياري جَيطةي ئةوة لةبةر وة (بةختياري) ثؤليسي بنكةي بة
ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة  لة بإيارماندا  نيية كراوت

دادطاكةمان  ٢٠٠٩/١٠/١٨ لةبةردةم رؤذي بكةينةوة كة لة
بؤ ثؤليس بنكةي  نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان ئامادةبيت 
بآ بة دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت
دادوةر

توفيق محمد عادل

١ سلَيماني/ كةتن دادطاي
١٨٢٩/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/١٧ بةروار:

«ئاطاداري»
رشيد على بةكر راكردوو تؤمةتباري بؤ

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

دادطاكةمان  ٢٠٠٩/١٠/١٨ لةبةردةم رؤذي بكةينةوة كة لة
بؤ ثؤليس بنكةي  نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان ئامادةبيت 
بآ بة دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت
دادوةر

توفيق محمد عادل

٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
١٧٠٣/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/١٣ بةروار:

«ئاطاداري»
سليمان سعد حمودى تؤمةتباري راكردوو بؤ

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

لةبةردةم   ٢٠٠٩/١١/١ رؤذي لة كة  بكةينةوة ئاطادارت 
بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان ئامادةبيت دادطاكةمان
دادطايي ثَيضةوانةوة  بة  رؤذةدا لةو  هَينانت بؤ  ثؤليس

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بآ بة دةكرَييت
دادوةر

معروف شريف محمد محمد

٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
٢٨٦٩/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/١٢ بةروار:

«ئاطاداري»
حامد طارق حسان راكردوو تؤمةتباري بؤ

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزادان) ياساي لة (٤١٣) ماددةي
دياري جَيطةي ئةوة (رزطارى) وة لةبةر ثؤليسي بنكةي بة
ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة  لة بإيارماندا  نيية كراوت

دادطاكةمان  ٢٠٠٩/١٠/٢١ لةبةردةم رؤذي بكةينةوة كة لة
بؤ ثؤليس بنكةي  نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان ئامادةبيت 
بآ بة دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت

دادوةر
محمد محمد شريف

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

دادطاي
١٩٨٧/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/١٢ بةروار:

«ئاطاداري»
عمر عثمان خنده راكردوو تؤمةتباري بؤ

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزادان) ياساي لة (٣٨٢) ماددةي
دياري جَيطةي ئةوة (سرضنار) وة لةبةر ثؤليسي بنكةي بة
ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة  لة بإيارماندا  نيية كراوت

دادطاكةمان  لةبةردةم  ٢٠٠٩/٩/٣٠ رؤذي لة كة  بكةينةوة 
بؤ ثؤليس بنكةي  نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان ئامادةبيت 
بآ بة دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت
دادوةر

محمد محمد شريف

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٣ سلَيماني/ كةتن دادطاي
١٧٦١/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/١٢ بةروار:

«ئاطاداري»
ابراهيم على وعد راكردوو تؤمةتباري بؤ

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كة كَيشةيةي لةو (هاتووضؤ) ياساي لة ف١) ٢١) ماددةي
ئةوة جَيطةي لةبةر وة (سةرضنار) ثؤليسي بنكةي تايبةتة بة
ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نيية كراوت دياري

لةبةردةم   ٢٠٠٩/١٠/٢١ رؤذي لة كة  بكةينةوة ئاطادارت 
بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان ئامادةبيت دادطاكةمان
دادطايي ثَيضةوانةوة  بة  رؤذةدا لةو  هَينانت بؤ  ثؤليس

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بآ بة دةكرَييت
دادوةر

محمد محمد شريف

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

سلَيماني لة دادطاي تاوانةكاني كركوك سةرؤكايةتي
٢٩/ج/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/٢٤ بةروار/

«ئاطاداري»
حيدةري شيرزاد مسعود راكردوو تؤمةتباري بؤ

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (جوازات) ياساي لة (٨) ماددةي
جَيطةي ئةوة لةبةر وة خانقين) (قورةتو/ ثؤليسي بنكةي بة
ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نيية كراوت دياري

لةبةردةم   ٢٠٠٩/١١/١٥ رؤذي لة كة  بكةينةوة ئاطادارت 
بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان ئامادةبيت دادطاكةمان
دادطايي ثَيضةوانةوة  بة  رؤذةدا لةو  هَينانت بؤ  ثؤليس

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بآ بة دةكرَييت
دادطا سةرؤكي
اكرم فرج امين

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

٢ / كةتن دادطاي
١٧٢٠/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/٩ بةروار:

«ئاطاداري»
مهنا عطية حسين حكيم راكردوو تؤمةتباري بؤ

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كة كَيشةيةي لةو (هاتووضؤ) ياساي لة (١/٢١) ماددةي
دياري جَيطةي ئةوة لةبةر ـ ) وة ) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة
ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة  لة بإيارماندا  نيية كراوت

دادطاكةمان  ٢٠٠٩/١٠/١٣ لةبةردةم رؤذي بكةينةوة كة لة
بؤ ثؤليس بنكةي  نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان ئامادةبيت 
بآ بة دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت
دادوةر

امين محمد طةشاو

هةذير كؤمثانياي
سنوردار شيريني/ كردني دروست بؤ

١٧ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/٢٤ بةروار/

ئاطاداري بآلوكردنةوةي بابةت/
كة دةكةين اليةنانة و كةس ئةو سةرجةم ئاطاداري
با قةرزارييانة كؤمثانيا يان  هةذيرن  كؤمثانياي قةرزاري
سةرداني يان كؤمثانيا سةرداني رؤذدا دة (١٠) ماوةي لة
سلَيماني لة بكةن كؤمثانياكان تؤماركردني بةإَيوةبةرايةتي
(٠٧٧٠١٥٦٣٠٠٩) بكةن بةم ذمارة مؤبايلةوة ثةيوةندي يان
رؤذي لة (٣٢٥١) ذمارة بإياري بة  كؤمثانيا  ضونكة

هةَلوةشاوةتةوة. ٢٠٠٩/٨/٢٤
احمد فريدوون الوةند ثارَيزةر
هةذير كؤمثانياي ثاكتاوكاري
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جيهان «کَيشةکاني دةَلَيت: کينيدي جؤن
ضاويان کة طاَلتةجاإ طومانکةرء خةَلکانَيکي بة
ضارةسةر داثؤشراوة راستييةکاندا ئاست لة
کةسانَيکة بة ثَيويستيمان ئَيمة ناکرَيت،
کة خةونانةي، ئةو تةنانةت هةبَيت خةونيان

نةبووة». جَيبةجَيکردنيان بواري هةرطيز
ثةرلةماني هةَلبذاردني ئةنجامةکاني
دةسةآلتي رةهايي هاوسةنطيء کوردستان،
شَلةقاند، بةشَيوةيةک کوردستاني سياسيي
بةخؤوة ديکة ديمةنَيکي سياسيي نةخشةي کة
سيستمي بَيت  ئاستةم کة بکات وا ببينَيت،
ماوةي وةک تاکإةويي دةسةآلت سةثاندنء
خؤي جَيطةي بتوانَيت ثَيشوو ساَلي (١٨)
بکاتةوةلةنَيوکؤمةَلطةيکوردستاندا.هةروةها
کورد طةلي کة سةلماندي، هةَلبذاردنة ئةم
مافةکانيء وةديهَيناني بؤ بةرنادات سةنطةر
سةثَيندراو نابَيت بؤ دةسةآلتي ملکةض سةر تا
ناخي لة رؤذان لة رؤذَيک ئةطةر تةنانةت
دَلنيا طةر بةتايبةت هةَلقوآلبَيت، خؤشييةوة
خواستء اليةنَيک ئامادةية يان طروثَيک بَيت
بةرةو راستةوخؤيانة رَيکبخاتء ئامانجةکاني

بنَيت. هةنطاو ئامانجةکاني
ــاردةي دي کؤمةَلَيک هةَلبذاردنة ئــةم
کؤمةَلَيک هةمانکاتيشدا لة و خستةإوو
کة هَينا، خؤيدا لةطةأل طرنطيشي ثرسياري
ديدء لة تةنيا هةنووکةيي وةآلمــدانــةوةي
بؤضوونء بنةماي لةسةر ثَيشبينيکردن
هةَلسوکةوتي فاکتةرء ضةند لَيکدانةوةي
بةآلم تَيناثةإَيت، سةرةکييةکان ئةکتةرة
وةآلمــةکــان زؤري بــإي  بَلَيين دةکـــرَي
ضؤنيةتي هةَلسوکةوتء  بة ثةيوةستن 
دروشمي طؤإانکاريية مامةَلةکردني هةَلطراني
كارةكتةري لَيرةدا هةَلبةتة بنةإةتييةکانةوة،
طؤإانة ليستي ئةنداماني بةرثرسء سةرةکي
لةبةر طؤإانکارييةء ئةو ثةيامي هةَلطري وةک
هةرَيمي سياسيي هاوسةنطيي توانييان ئةوةي

بطؤإن. کوردستان
ئةنجامةکاني کة ئاماذةثَيدانة، جَيي
هةموو لةاليةن نةدةکرا ثَيشبيني هةَلبذاردن
لة هةَلبذاردن بةشداربوويةکي ضاودَيرَيکء

رکابةرةکانةوه. سياسيية قةوارة جةماوةرء
دةکرَي جؤرة لةو راديکاَلي طؤإانکارييةکي
کاتي جةماوةري ئازاري ثإ هةَلضوونَيکي وةک
دةسةآلتداراني راوةشاندني بؤ بَيت، کةممةودا
دةکرَي هةمانکاتيشدا لة بةآلم کوردستان،
درَيذةخايةن سةرهةَلدانَيکي سةرةتاي وةک
لة سيستمي بنةإةتي بؤ طؤإانکارييةکي بَيت
رزطاريخوازيدا، خةباتي  شَيوازي  سياسييء
زاَلبوون نَيوخؤو شؤإشي بةرثاکردني لة کة
نَيوخؤء سياسةتي لةرزؤکي نادياري بةسةر
جياواز سياسيي ثالتفؤرمَيکي دؤزينةوةي
نةتةوةييء خواستة رةنــطــدانــةوةي کة 
ئاستي لةسةر بَيت طةل مرؤظايةتييةکاني
بؤ ئابوورييةوة کؤمةآليةتيء سياسييء
طةلَيکي وةک  بووني ناسنامةء ثاراستني 
خؤي، تايبةتمةندَيتي خــاوةن سةربةخؤء
نةماني مةترسيي دووضاري ناسنامةي ئةو
بوو، لةقبووندا  لة سةرةکييةکاني  بنةما 
سةرکردة ثاشةکشةکردني  دواي بةتايبةت 
ضارةنووسسازةکاندا. ثرسة لة سياسييةکاني
بة کة رووداوة لةو تَيطةيشتن  زياتر بؤ
وةرضةرخانَيکيضؤنايةتيمةزندةبذَيردرَيت،
جياواز اليةني کؤمةَلَيک لة باس ثَيويستة
بةرثرسيارَيتيية مَيذووييةي وةک ئةو بکرَيت،
کة ليستة، ئةو ئةنداماني ئةستؤي خراية
هةيةکةخؤياننةضاوةإواني ئةطةريئةوةش
کردبَيت، ئامادة  بؤ نةخؤشيان بووبَيتنء 
هةَلبذاردن دواي هةنطاوةکاني هةروةها
هةية جؤراوجؤر قورباني  بة  ثَيويستي کة
بةرثرسء کوردستانةوةء جةماوةري لةاليةن
ئةکتةرةکاني باقي طؤإانء ليستي ئةنداماني
ملمالنَيي ثانتاييةکي  دؤزينةوةي بؤ  ديکةوة
بؤ خوَيناوي ملمالنَيي لة رَيطرتن مؤدَيرنء
بةرةوثَيشضوون هةنطاوةکاني لةباربردني
ثَيويستة کؤتاييشدا لة بَيت. اليةکةوة هةر لة
نَيودةوَلةتيء کؤمةَلطةي ئايا بکرَيت لةوة باس
کوردستاندا لة بةرذةوةنديي خاوةن ناوضةيي
نوَييةي بــارودؤخــة ئــةم دةإوانــنــة ضــؤن 
يان مةترسييةک ض ثَيشبيني کوردستان؟

لَيدةکرَيت؟. هاوکارييةکيان

زةمينة يان پَيبوو سيحري قامچي گؤإان ئايا
لةباربوو؟ زؤر

فاکتةر کؤمةَلَيک هةَلبژاردنَيکدا هةموو لة
دابةشبووني لةسةر دةبَيت کاريگةريان رؤَلي
رؤژي تا دوا کة ئةوانةي دةنگةکان، بةتايبةت
يةکاليينةکردووةتةوة خؤيان هةَلبژاردن
نيشانةکةيان بخةنةپاألکام حيزبيانقةوارةي
سيحرئامَيزةي قامچيية ئةو ئايا سياسي،
(٢) ماوةي لة تواني کة چيبوو گؤإان ليستي
پةرلةمان بةدةستبهَينَيت؟ کورسي (٢٥) مانگدا
ساختةبازييةي دإندةييء هةموو ئةو لةگةأل

دةسةآلت. باسدةکرَيت) (وةک
هؤکارةکاني سةرکةوتني بؤچووني من بة
کؤمةَلَيک بؤ دةگةإَيتةوة گــؤإان ليستي
شاآلوَيکي پَيکةوة کة  جياواز فاکتةري
شَلةژاندني بووبةهؤي دروستکردء کتوپإيان
دةسةآلتدارء حيزبي هةردوو سةرکردةي

ءةک: زياتر بکةن کة هةَلةي ءايکرد
البردنء لةسةرکار هةإةشةکردنء -
ليستي اليةنگرانى لةسةر هةمةجؤر فشاري 
سياسةتي لة ــاإازي ن خةَلکاني ــؤإانء گ
زيرةکانة ئةوةش دةسةآلتدار، حيزبي هةردوو
قؤزدرايةوةء گؤإانةوة رَيبةراني لةاليةن
رووي دةرخستني زياتر بؤ زةقکرايةوة
بةرپرساني کوردستان دةسةآلتي دإندةيي

بةتايبةت. يةکَيتي
لة کوردستان جةماوةري بَيئومَيدبووني -
(١٨) پاش ئةزمووني لة دةسةآلتدا گؤإانکاريي
سةپاندني دةسةآلتدارء حيزبي هةردوو ساَلي
لة ژيان کةناَلةکاني هةموو بةسةر خؤيان
ــةردةوامء ب درؤي پةيماني کوردستاندا،
سياسي، بَيوَينةي گةندةَلييةکي بةرپاکردني
سنوورَيکي هيچ کة کؤمةآليةتي ئابوورىء
لةسةر نةمابوو کةسايةتيش تايبةتي
لةاليةن پَيشَيلنةکرَيت کؤمةَلدا تاکء ئاستي
گةيشتة تا حيزبةوة، هــةردوو بةرپرساني 
سوکايةتييةک بة هةستي کورد تاکي کة ئةوةي
بةعسدا حيزبي سةردةمي لة هةرگيز کة دةکرد

پةيدانةبووبوو. ال هةستةي ئةو
لة بريتيية کاريگةر  ديکةي هؤکارَيکي  -
بةردةوامييةکاني شکستيية پاشةکشةکردنء
کوردةکاني ئةندامة کوردستانء  دةسةآلتي
هةموو لةسةر عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةني
بةرژةوةنديية پاراستني لةپَيناو ئاستةکاندا
بةتايبةت حيزبيةکانيانةوة، شةخسيء
لة کورد، گةلي نةتةوةييةکاني پرسة لةسةر
عةرةبيء اليةني بةهَيزبووني بةرامبةريشدا
بةردةوامي يان دووبارةبوونةوة مةترسي
بةرةي لةاليةن کورد گةلي چةوسانةوةي

نموونه: عةرةبيةوة، بؤ
لةسةر بــإيــاردان نــووســيــنــةوةء  -
راي بؤ گةإانةوة بآ عَيراق دةستووري
گرنتييةکي هيچ ءةرگرتني يــان خةَلک
لة کورد گةلي پاراستني بؤ نَيودةوَلةتي
لة هــةروةهــا ئايندةدا، چةوساندنةوةى
اليةني بةشداريکردني دةستووردا هةمان
چارةنووسي دةسنيشانکردني لة ديکة
بةعةرةبکراوةکاني شوَينة باقي کةرکوکء
وشة يةک بَيئةوةي کوردستان، ديکةي
گؤإيني راگواستنةوةء تةعريبء لةسةر
وشةي تةنانةت کوردستان، ديموگرافياي
لة لةو دةقةي البراء لة دةستووردا فيدإاَليش
فيدراَلي پَيناسةي هةية نةتةوةيةکگرتوةکاندا
چةواشةکردني بؤ  کورد تةنيا البراوةء  لَى

بةکاريدَينن. بةردةوام کوردستان خةَلکي
بةإَيوةچووني دانانء له کورد الوازيي -
بةتايبةت بةعس رژَيمي سةراني دادگاييکردني
تاواني لةسةر حسَين  سةدام  لةسَيدارةداني 
دوجةيلء رَيگةنةدان بة تةواوکردني دؤسيةي
تاوانةکاني ناساندني دواي  هةروةها ئةنفال،
لةاليةن (جينؤسايد) گةلکوژيي ءةک ئةنفال
نة سةرؤک عَيراقي، تاوانةکاني باآلي دادگاي
کوردستاني ليستي نة عَيراقء كؤماري
عَيراق حکومةتي  بخةنةسةر فشار توانيان 
گةلي لة فةرميي  لَيبووردنکردني داواي  بؤ
ياساييء سياسيء قةرةبووکردنةوةي کورد،
گةلي قوربانيانء کؤمةآليةتي ئابوورىء
لة بچووککردنةوةي ئةمة بَيجگة کوردستان.
هــةَلــةبــجــةء ــةي کــيــمــيــابــارانــي ــي دؤســي
ميدياييء سياسيء لةإووي پةراوَيزکردني

لة تاوانباراني دةربازبووني بؤ کارتَيکردن
ياسايي. سزاي

پاراستني ــدةدانء داَل پشتگيريکردنء  -
رژَيمي جينؤسايدةکاني تاوانة تاوانباراني
ئةوانةيدةستيانبةخوَيني بةعسدژبةکورد،
لة ئةوانةي بةتايبةت سوورةء کورد گةلي
ءةک پَيويستة کة بةرپرسيارَيتيدا بوون ئاستي
ءةک سزابدرَين مرؤڤايةتي  بة  دژ تاوانبار
دةربازکردني بؤ  هةوَلدان خةزرةجي  نزار
فإؤکةوان دةربازکردني سوَلتان، هاشم
لةگةأل ئاستبوونةوة کؤنگرةي رةمةزان، تارق
ئازاري (٢٧/٢٦)ي لة ئةنفالچييةکان  جاشء 
بة ئةنفالچي دامةزراندني هةولَير، لة (٢٠٠٤)
پاراستني ئةنفالکراو، ناحيةي بةإَيوةبةري
لة ئةنفالچييةکان موستةشارء سةرجةم
خةآلتکردنيان ياساييء  بــةدواداچــوونــي 
کؤمةَلَيک ئيداريء حيزبيء پلةءپايةي بة
لة هةمووشي سةيرتر کردةوةي لةوجؤرة ...
پاشان راپرسي بؤ سةربةخؤييء بةرپاکردني
حيزبيء بةرژةوةنديي پايةء بؤ بةکارهَيناني

خؤيان. کةسايةتي
(٢) بةسةر  کوردستان دابةشبووني  -
هةژارء يةکجار چينَيکي لَيکترازاو، چيني
پةيدا ناکرَيتء ناني رؤژي پَي کة هةية نةدار،
ئةرستؤكراتى، رادةي گةيشتوونةتة چَينَيکيش
کة تةنانةت جيهاني جياوازدا لة (٢) (٢) چين
چينة ــةو ئ يةکناگرنةوة، بــازاإيــشــدا لة 
لةسةر هةَلةء دةوَلةمةندي کة دةوَلةمةندة
دةسةآلت پاَلپشتي خةَلکة نةهامةتي حيسابي

دةکةن. بةردةوام خؤشگوزةرانييان
بةتايبةت گةنجء پــةراوَيــزکــردنــي   -
لةجياتي کة زانکؤ پةيمانگاء خوَيندکاراني
گرتني بؤ پشتگيريکردنيان  ـــةروةردةء  پ
کوردستان کؤمةَلگةي چارةنووسي جَلةوي
سةرکوتي شَيوةيةک هةموو بة ئايندةدا، لة
پَيويستييةکيان خواستء حــةزء هةموو
گرتن ءةآلم لَيدانء بة بوون، داواکارييةکانيان

دةدرايةوة.
هؤکاري زؤر هؤکارانةء ئةو کةَلةکةبووني
ناإةزايي زةمينةيةکي ديکة، هةمةاليةنةي
بةتايبةت کوردستاندا لة  پَيکهَينا فراواني
پةراوَيزکردني گةنجانء هةژارء چيني لةنَيوان
کيميابارانء ئةنفالء قوربانياني هةمةاليةنةي
ئاستي دياري زؤر جياوازي کةسوکاريان.
گةرميانء ناوچةکاني نَيوان  خزمةتگوزاريي
کؤيةء ناوچةکاني شارء لةگةأل هةَلةبجة
مرؤڤ هَيندة زؤرن کة سةآلحةدينء دهؤک
زؤر جياوازدان. وآلتي (٢) لة دةزانَيت ءا
خةَلکي کة ديکة ءايکرد ءاقيعيانةي  هؤکاري
بؤ بَيت ئةلتةرناتيڤَيک  هيواي بة کوردستان 
بةآلم ئةو سيستمة، له گةندةَلي دةربازبوون
هةموو بة خةَلک کة بوترَيت ئةوةش پَيويستة
ئةو لةبةرئةوةي رازينةبوو، ئةلتةرناتيڤَيک
(٢٠٠٥)يشدا هةَلبژاردنةکاني لة ناإةزاييانة
ئةوکاتة ئةَلتةرناتيڤةکاني بــةآلم هةبوو،
ئيسالميية اليةني يةکةميان اليةنبوون، دوو
لةاليةن نيية قبووأل هَيندة ــةوت دةرک کة
مةترسي لةبةر کوردستانةوة جةماوةري
ئيسالمييةکاني سيستمة دووبارةبوونةوةي
کؤمةَلَيک دووةميشيان جيهاندا، ناوچةكةء
ــةردوو ه سفرةي  لةسةر ــوون  ب حيزب 
ــانء دةژي کوردستان دةســةآلتــي حيزبي 
پاراستني بؤ نةبوو خةَلکيان متمانةي
دةنگدان دةيانزاني بةرژةوةندييةکانيانء
حيزبي ــةردوو ه بة دةنگدانة  هةر ــةوان ب
هةَلسوإاوانء رَيبةرانء بةآلم دةسةآلتدار،
کةس ــةو ئ ـــؤإانء  گ ليستي اليةنگراني
کؤمةَلگةيةکي پَيکهَيناني بانگةوازي اليةنانةي
دةکرد گةندةَلييان نةهَيشتني شارستانيء
پَيکةوة کوردستان ــاوةوةي ن دةرةوةء  لة 
ديواري کة جةماوةر بة بةخشي دَلنياييةکيان
گؤإانيش شةقام، سةر بَيتة بشکَينَيتء ترس
بقؤزنةوةء بارودؤخة ئةو تواني زيرةکانة
بواريشدا زؤر الوازةکان بخةنةإوو لة اليةنة

ئةلتةرناتيڤپَيشکةشبکةن.
بآلوکراوةکاني بؤچوونة ءتارء سةيري کة
ماوةي لة دةکةم  گؤإان  ليستي  رَيبةراني 
هةَلبژاردنء کاتي تاوةکو ساَلَيک لة پتر
دواإؤژةکاني لة بؤ لوتکة ملمالنَييي گةيشتني
هةَلبژاردنداءچؤنيةتي هةَلسوکةوتکردنلةگةأل

هةَلبژاردنء هةنووکةييةکاني ئةگةرة پرسء
ستراتيژيدا، ئامانجي لة  النةدان خةَلک راي
ءةبيرهاتةوة ئايةتوَلآل)م (تؤپةکاني کتَيبي
نووسي کتَيبَيکي هيکل» حسنين «محمد کة
لةسةر ئايةتوَلآل) تؤپةکاني ) بةناونيشاني
رووخانيشايئَيرانءگرتنةدةسةآلت لةاليةن
ئيسالمي ئَيران شؤإشي (رَيبةريي خومةيني
خومةيني زيرةکي لة باس کتَيبةدا لةو )ةوة،
ئةو لةگةأل هةَلسوکةوتکردن لة ــات دةک
گؤإةپاني ئَيرانداء لة فاکتةرانةي لةئارادابوون
سيستمي گؤإيني  بؤ بةکارهَيناني چؤنيةتي 
چةپء لة بزووتنةوة لةاليةکء رَيگرتن ئَيران
بةسةر دةستگرتن بؤ ديموکراتخوازةکان

ئَيراندا. سياسي دةسةآلتي
کة ئةوة نيية ماناي بةراوردة هةَلبةتة ئةو
ئيسالمي جمهوري گؤإانء رَيبةرانيي من
بةَلکو دةبينمةوة،  تـــةرازوودا لةهةمان
دةسنيشانکردني هاوشَيوةي لة بةراوردةکة
خواستي خوَيندنةوةي کؤمةَلگة،  برينةکاني
هةَلمةتَيکي لة رَيکخستنيان جــةمــاوةرء
بؤچووني بة کة سيستم گؤإيني بؤ سياسيدا
دةگةإَيتةوة هةردووکيان  سةرکةوتني  من
سياسييء گةندةَلي ستةمء هاوشَيوةيي بؤ
گؤإةپانء هةردوو کؤمةآليةتي ئابوورىء 
بة پرؤسةکة ــةردوو ه رَيبةراني ــاوةإي ب
بةآلم هةمةاليةنة، گؤإانکاريي حةتميةتي
زؤر جياوازي اليةني بة ئاماژةش دةبَيت
بريتين گرنگةکانيان هةرة کة بدرَيت گرنگيش
بةرپاکردني شَيوازي يةکةميان: دوواليةن، لة
روانگةي لة خومةيني کة  گؤإانکارييةکةبوو
جيهادي دروشمي ئيسالمييةوة فيکري
سيستمةکةي هةموو خوَين بة بةکارهَيناء
بة رةخنة دروشمي گــؤإان بةآلم  گــؤإي،
سيستم، گؤإيني بؤ بةکارهَينا گوَلي زماني
ديکتاتؤري سيستمَيکي خومةيني دووةميان:
تاکإةوي سيستمَيکي  بة گؤإي شاهنشايي 
پَيناسةء ئاَلوگؤإکردني ــة ءات ئيسالمي
گؤإان بةآلم چةوسَينةر، چةوساوةء رؤَلي 
ديموکراسيء کؤمةَلگةيةکي بنيادناني داواي
چينء هةموو کة دةکات ياسا ســةروةري
کة تَيدابپارَيزن خؤياني شةخسيةتي توَيژةکان
رادةيةک چ تا دةيسةلمَينَيت رؤژگار ئةوةش

هةوَلي بؤ دةدةن.
دةسةآلتي رابردوودا ساَلي (١٨) ماوةي لة
زانيبَيت باش  بة هةنطاوَيکي هةر  کــوردي
ثاراستني خــؤيء ثَيطةي ثتةوکردني بؤ 
تةسکي بــةرذةوةنــدي ــةکــةيء دةســةآلت
يةکسةر خؤيان، شةخسي حيزبايةتيء
يان طةل  بةرذةوةندي دةستةواذةي ناوء 
بةريدا بة کردووة  نةتةوةييان بةرذةوةندي 
تاوانبارانء ثاراستني کاتي لة تةنانةت
دةستةواذةشيان هةمان طةليشدا، دوذمناني
خؤ لَيثرسينةوةء لة رَيطرتن بؤ بةکارهَيناوة
کورد دذ بة طةلي دةربازکردن لة تاوانةکانيان

ئاستَيکدا. هةموو لةسةر
زؤرن،  ئةو جؤر کردةوانة بؤ  نموونةش
الي ئاواتَيک کة ئةوةية ديارة کة ئةوةي بةآلم
ثرؤسةي بووةء دروست کوردستان خةَلکي
ثَيکرد، دةستي سوکايةتيية ئةو کؤتاييهَيناني
دذوار ثرؤسةية ئةو هةَلطراني ئةرکي ئةوةش
يةکةم لة کة ئةوةي دواي بةتايبةت دةکات
سةرؤکء داناني نوَيداء ثةرلةماني دانيشتني
يان دةنطدان بَي ثةرلةماني سکرتَيري جَيطرء
روونة ئاماذةيةکي ئةمةش راکردن، ثرسء
ئةنداماني بــةردةم لة ئاستةمطيرييةي بةو
ثارتيية يةکَيتيء ئةو دةرةوةي جياکاني ليستة
ثاراستني بةرنامةکانيانء جَيبةجَيکردني بؤ

طةل. بةرذةوةندي
وتةکانيدا لة يةکَي لة ئةينشتاين ئةلبَيرت

دةَلَي:
هةَلة  هةمان مرؤظ کة لةوةداية،  «شَيتيي
جياواز ئةنجامةکةي بَيت ضاوةإوان بکاتةوةء
دوايي هةَلسوکةوتي لةسةر ئةمةش بَيت»
کة ثارتيية يةکَيتيء حيزبي هةردوو سةراني
هةَلةي هةمان ثةرلةماندا دانيشتني يةکةم لة
لة کــردةوة دووبــارة ثَيشوويان خولةکاني
دابةشکردنيان ثؤستةکانء دامةزراندني
ئةنجامدا، خؤياندا  دةستةکةي دارء  بةسةر
سةرؤکي وتاري يةکةم لةسةر ثةند هةمان
کة دةبَيت، جَيبةجَي کوردستانيشدا  هةرَيمي

بةَلَينانةي ئةو دةکات اليةنةکان ليستء لة داوا
بَي بکةن، جَيبةجَيان  جةماوةر بة  داويانة
جَيبةجَينةکراوةکاني بةَلَينة لة بيرکردنةوة
سةرؤکء حکومةتء ثةرلةمانةکاني ثَيشووي
ــةردوو ه ثَيشووى هةَلةکاني  ثَيشوو.
هةَلبذاردنانةي ئةم ئةنجامانةي  ئةم حيزب
بارةکردنةوة ضةند ئةم بزانين  با لَيکةوتةوة،

دةطةيةنَيت. ئةنجامَيکيان ض بة
ثةرلةمانء ئايندةي  ئَيستاء  قؤناغةکاني 
ــان کــؤمــةَلــَيــک ــت ــوردس ــطــةي ک ــةَل ــؤم ک
ئةنداماني دةخاتة بةر بةرثرسيارَيتىء ئةطةر
ثارتي، يةکَيتيء دةرةوةي ليستةکاني
طرَيداني لة بريتيية کة طؤإان، ليستي بةتايبةت
رؤشنايي لةسةر هةنطاو بؤضوونء کؤمةَلَيک
رَيطرتن بؤ هةَلبذاردندا کاتي ثَيشء بةَلَينةکاني
هةمةاليةنةء طةندةَلي بةردةوامبووني لة
بإيارة طفتوطؤء لة ترانسثةرانتي بةرثاکردني
ثةرلةمانء نَيو ياساييةکاني سياسييء
بة بؤضووني من طرنطةکانيان کة  حکومةتدا،

لة: بريتين
راستةقينةء ئؤثؤزيسيؤنَيکي  ثَيکهَيناني 
ثرسء لةسةر بؤضوون  بووني لةإَيي  کارا
ثَيشهاتةکان،ءئاشکراکردنيسةرجةمطفتوطؤ
حکومةتء ثةرلةمانء نَيو داخراوةکاني
ثرسة بودجةء بة نهَينييةکاني ثابةند زانياريية
فشار کوردستانء ضارةنووسسازةکاني
خستنةسةرحکومةتءثةرلةمانبؤئةنجامداني
ضارةنووسسازةکان، ثرسة  لةسةر راثرسي
لة تَيطةيشتن خؤطونجاندنء کاتيشدا هةمان لة
ماناي بة نةک کوردستان، ئَيستاي بارودؤخي
بة بةَلکو کردنةوة، السايي يان ملکةضبوون 
بةهَيزکردني بؤ تَيطةيشتن شيکردنةوةء ماناي

بةرطريکردن.
بةهَيزکردني بــؤ ــذي ــةإَي ــام ــةرن ١-ب
لة کؤمةأل طواستنةوةي ئابووريء ذَيرخاني
کؤمةَلطةيةکي بؤ بةکارهَينةر کؤمةَلطةيةکي
بةسةر ياسا ــةروةري س بةرهةمهَينةر،ء
خةرجکردن،ء داهاتء کةناَلةکاني  سةرجةم
بوو)،ء (لةکوَيت  ثرةنسيثي لةسةر کارکردن 
لةسةر کةسانةي لةو ياسايي لَيثَيضينةوةي
ستةمديدةي هــةذارء خةَلکي نةهامةتي
هةروةها ــوون،  ب دةوَلةمةند کوردستان
ديموکراسييةتء بنةماکاني بةهَيزکردني
ذياني بةتايبةت کؤمةَلطةدا لة مرؤظ مافي
هةوَلدان سةنديکاييداء رَيکخراوةييء
(يــاســادانــان، دةسةآلتةکاني ئــةوةي بؤ 
کؤنترؤَليَيکي ذَير دادوةري) لة جَيبةجَيکردنء

بَيت. ديموکراسيدا
لة روون زمانَيکي ٢-دؤزيـــنـــةوةي
ناوةندي دةسةآلتي لةطةأل هةَلسوکةوتکردن
طةلي بةرذةوةندييةکاني بنةماي لةسةر عَيراق
سةروةري تايبةتمةندَيتيء ثاراستني کوردء
هةنطاونان نيشتمانيدا،ء خاکء بةسةر خؤي
طةلَيکي وةک ئامانجةکاني وةديهَيناني بؤ
جيهاندا،ء طةالني ديکةي بة سةرجةم يةکسان
سياسييةکاني موساوةمة بؤ ملکةضنةبوون
ناوةنديي دةسةآلتي لةطةأل حيزب هةردوو
کوردستان طةلي ــراونء  ک تؤمار عَيراقدا
مافء ثاراستني لةإَيي لَييان، ئاطاية بَي
ئةنفالء قوربانياني بةرذةوةندييةکاني
سةرجةم دادطاييکردني کيميابارانء
تاوانبارانءفشارخستنةسةرحکومةتيعَيراق
کوردء طةلي لة فةرمي لَيبووردني داواي بؤ
ياساييء سياسييء قةرةبووکردنةوةي
طشتييء بة  کوردستان  طةلي لة  ئابووري 
کةسوکاري ء کيمياباران قوربانياني لة
کؤمةَلکوذييةکاني تاوانة ئةنفالء قوربانياني

طةلي کورد. بة ديکةي دذ
ئاسان ئةرکَيکي داوايانة خواستء ئةو
حةتمييةتي بة نةبَيت ثتةو باوةإَيکي طةر نيية،
خؤ کوردستانداء لة بنةإةتي طؤإانکاري
بؤ تــازة ميتؤدي  شَيوةء بة بةهَيزکردن 
ثَيويستة لَيرةشدا کؤمةأل، بةإَيوةبردني
ئةزموونء زانياريء طواستنةوةي  ثردَيکي
کؤمةَلطة بةإَيوة بردني مؤدَيرني ميتؤدي
سود بؤ کوردستاندا هةندةرانء نَيوان لة
لة ديکة طةالني ئةزمووني لة وةرطرتن 
کؤمةَلطةيةکي بةرةوثَيشبردني بةإَيوةبردنء

شارستانيدا. ديموکراسيي
colnadar@hotmail.com

طؤأانء کوردستانء هةلَبذاردني
بةرثرسياريَتي ئامانجء کؤمةلََيک

دانيمارک عةلي/ محةمةد دلَير
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مةجيد سالَح

ثةرلةماني هةَلبذاردنةكاني لة
طرةوكردن كوردستاندا، ــردووى راب
هةَلبذاردنء ئةنجامةكاني لةسةر
ليستى كة  كورسيانةى ئةو ــذةى  رَي
نَيوان لة دةهَينَيت بةدةستى طــؤإان
شتَيكى بووة بوو سياسةتمةداراندا
كاديرو ناو لة زياتر دياردةية ئةم باو.
سةركردايةتىء ئةنداماني بطرة ئةندامء
نيشتمانيي يةكَيتى سياسيي مةكتةبي
دوو بة بــوون بوو  كة  كوردستاندا،

دةبينرا. بةشةوة
ليستى  نَيطةتيظي جةمسةرى لة كة يةكَيتى هةظاآلنةى ئةو
لة طؤإان ليستى ثَييانوابوو حاَلةتدا، باشترين لة بوون، طؤإان
هةظاآلنةشى ناهَينَيت. ئةو زياتر بةدةست كورسيي (٣ بؤ ٧)
بنكإى بوون، طؤإاندا ليستى ثؤزةتيظةكةى جةمسةرة لة كة

خوارةوة. نةدةهاتة كورسي (٢٠) لة تةخمينةكانيان
دةعوةتَيكى  لة طرةوانة ئةو من، زانيارييةكاني بةثَيى  

طرتبوةوة. «تاهؤ»ى جؤرى ئؤتؤمبَيلي تا ئَيوارةوة، ضةورى
بةرةى  لة كة برادةرَيكى رؤذنامةنووسم، طةأل لة خؤم من
خانووةكانمان لةسةر طرةومان بوو، كورسييةكة (٧ بؤ   ٣)
تةخمينةكةى بة دَليةوة باوةإى لة ناخي دياربوو بةآلم كرد،

بوويةوة. ثةشيمان زوو بؤية نةبوو، خؤى
سياسةتمةدارو هةندَيك نةوةستا، بــةوة كارةكة
بة لَيدوانء بة  نَيطةتيظ، جةمسةرى رؤذنامةنووسى 
بوو ثَيشبإكَييان رؤذنامةكاندا  ــةإى  رووث لة نووسين 
وايان هي خؤيان، ثَيشبينييةكاني خستنةإووى لةسةر
(١ بؤ ٢) بؤ دادةبةزاند طؤإاني ليستى كورسييةكاني هةبوو
ليستى برادةراني  نةسيحةتى  هةبوو واشيان  هي كورسي، 
توندإةوةكةشيان هةرة بكشَينةوة، تازووة دةكرد طؤإانيان
سياسيي ذياني ساتةكانى  دوا هةَلبذاردنة ئةم  ثَييوابوو
رؤذنامةنووسي طؤإانة. ليستى سةركردةكانى كاديرو
يةكترى (٧/٢٥) دواى دةينووسي  هةبوو واش موزيإى 

دةبينينةوة.
برديةوةء ــؤإان ط ليستى بــوو، ــةواو ت هةَلبذاردن
دةستةى بة دةسةآلت  بةشة ئةو دةستى لة سلَيمانيشى
هَينا، كورتى ثَيشبينييةكانيان ئةوانةى دةرهَينا. يةكَيتى ناو
دةعوةتةكان زؤربةى  ثَيمواية نسيبيان. بة بوو  دؤإاندن
خةرجييةكانيان كة  طــرةوانــةى لةو  هةندَيك ــوران، خ
سياسةتمةدارانةشى ئةو جَيبةجَيكران. بوو ســووك
لةو دةربازبوون بؤ دةرضــوو، درؤ ثَيشبينييةكانيان كة 
يانى دةيانووت: «سياسةت كةوتبوون تَيي كة  ئيحراجييةى

هةية». باآلمان دةستَيكى لةوةدا ئَيمةش درؤكردن،
ئةو بــوو ئيحراجي تووشى بةينةدا لــةم ــةوةى ئ
باى بةالى شةن هةميشة كة  بــوون،  رؤذنامةنووسانة
دةكةنةوة. لَي ثايةيان ثلةو ثولء ثارةو دةكةونء دةسةآلتدا
سياسةتمةدارانةوةنء هةموو تةنيشتى بة هةميشة ئةمانة كة

لة خشتةبردنيان. بؤ فنونَيك بةكاردةهَينن فةنء
طؤإاني ديكة، شتى زؤر وةك سةردةمةدا لةم طرةوكردن
طرةو ثَيشوو هةمان ميكانيزمي نابَيت بة هاتووةو بةسةردا
هةية ورد زانياريى بة ثَيويستى زةمانة ئةم طرةوى بكرَيت.

دةكةى. لةسةر طرةوى شتةى ئةو لةبارةى
طرةو  سواريدا ئةسث كَيبإكَيى لة كاتَيك نموونة بؤ  
لةسةر تةواوت زانياري  دةبَيت دةكةى، ئةسثَيك  لةسةر
هةبَيت، ئةو ئةسثةى كة بة براوةى دةزانَيت فةسَلى ئةسألء
لةسةر ورد زانياريى بدةى هةوأل دةبَيت ئةوة، هةر نةك
ثةيدا طؤإةثانةكة  ناو ديكةى ئةسثةكاني فةسَلى ئةسألء 
زانيارييانةى ئةو تا موحتةريف شارةزاو طرةوكارى بكةى،

ناكات. ئةسثَيك هيض لةسةر طرةو نةبَيت، ال
ميكانيزمي هةمان بة دؤإان، كة بــرادةرانــةى ئةم 
طرةوةكةوة ناو ضوونة «ضةَلةمةشكَينة» طرةوى سةردةمي

دؤإان. بؤية
كة  جةماوةرييةى ثَيطة ئةو لةضاو خؤيان ئــةوان  

دةكرد. طَيل هةيةتى، طؤإان بزووتنةوةى
بونياد  درؤينةيان ناإاستء زانيارى خؤياندا خةياَلى  لة

دةنا.
خؤيان لة ئةوةى جياتي لة ئَيستاش  لةوةداية كَيشةكة
كةضي دةرنةضوو،  راست تةخمينةكةيان بؤضى بثرسن 
خةَلكةي ئةو طواية هَينانةوة، ثاساو داوةتــة دةستيان
تَيكةوتوون، خشتةبراونء لة داوة، طؤإان ليستى بة دةنطيان
الوازة. زؤر ئَيمة خةَلكى هؤشيارى ئاستى ثَييانواية ئةوان
لة كة  ئةوةى، ثإوثاطةندةى كةوتوونةتة ئَيستا بؤية هةر 
خةَلك ثارَيزطاكاندا، ئةنجومةنى ثةرلةمانء هةَلبذاردنةكانى

دةداتةوة. ئةوان ليستى بة دةنط دةبَيتةوةء هؤشيار
جار دوو كونَيكدا لة عاقأل «كةسي دةَلَيت: ثةندَيك هةية
ئةمجارة سياسةتمةداران ناضَي  ثَي  بؤية نايطةزَي» مار
لةسةر طرةو بكةنةوةء دووبارة ثَيشوويان جاري هةَلةكةى
كة رؤذنامةنووسانةى ئةو بؤ  بةآلم  بكةن، دؤإاو ئةسثي
ضى لةسةر «طرةو دةَلَيم؛  دةزانن طَيل نةزانء  بة خةَلك
بؤيان كة خةَلك ئةمجارةيان ثَيمواية، الى خؤمةوة دةكةن؟».
بكةن، دروست طؤإان دةنطيان  بة دةتوانن  كة دةركةوت
بة دةكةن منداَلةكانيان قوتى كة نادةن بةوانة دةنط هةرطيز

خؤيانةوة. منداَلةكاني دةمي
طوإةشةو  هةإةشةو  تةزويرو طةر دةكةم، طرةو  من  

دةبَيت. طةورةتر ئةمجارة دؤإاني راطرن، نانبإينةكان
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