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كؤمثانياى ناليا 
ثَيويستى بة ئةندازيارو ذمَيريارة

ـ كؤمثانياى ناليا ثَيويستى بة ضةند ئةندازيارَيكى شارستانيية، بة مةرجَيك خزمةتى لة 
(١٥ساَل) كةمتر نةبَيت، مووضةكةشى لةنَيوان (١٥٠٠ بؤ ٢٥٠٠ دؤالر) دةبَيت.

ذمَيرياريى)،  (بةِرَيوةبةرى  ثؤستى  بؤ  ذمَيريارَيكة  بة  ثَيويستى  ناليا  كؤمثانياى  ـ 
بؤ   ١٥٠٠) لةنَيوان  مووضةكةشى  نةبَيت،  كةمتر  (١٥ساَل)  لة  خزمةتى  بةمةرجَيك 

٢٠٠٠ دؤالر)دةبَيت.
تَيبينى بؤ هةردوو ثؤستةكة:

يةكةم: ثَيويستة خوازيار تا ٢٠٠٩/٩/١ (CV) ثَيشكةشى كؤمثانيا بكات.
دووةم: ثَيويستة راستةوخؤ ئامادةبَيت بؤ كاركردن.

سَييةم: كاتى دةوامكردن لةكاتذمَير ٨ ى بةياني تا ٥ ى ئَيوارةية.
ناونيشان: كؤمثانياى ناليا ـ ناو طوندى ئةَلمانى، بةرامبةر طةِرةكى تووى مةليك 

ذمارةى مؤبايل: ٠٧٥٠١٥٧٤٨٨٠  ـ  ٠٧٧٠١٥٧٤٨٨٠

رؤذنامة

يةكَيتى  سةركردايةتى  ئةندامَيكى 
ــؤرم) رايــدةطــةيــةنــَيــت،  ــف ــى ري ــاَل (ب
يةكَيتى  خاوةندارَيتى  دةستبةردارى 
بإيارَيك  هةر  ثلينيؤميش  ئةطةر  نابنء 

«هةَلوَيستيان  دةربكات  لةبارةيانةوة 
دةبَيت».

ئةندامى  محةمةد،  حاجي  جةمال 
ريفؤرم)،  (باَلى  يةكَيتى  سةركردايةتى 
بؤية  سياسيى  مةكتةبى  لةوبروايةداية 
هةَلوةشاندةوة،  دةرةوةى  مةَلبةندى 

لةو  دووربــكــةونــةوة  ــةوان  ئ تاوةكو 
سةبارةت  ريفؤرم،  باَلى  جةماوةرةى 
لة  دةَلَيت:  لَييطيراوة  كة  بةو رةخنانةش 
ناوةوة خةَلك هةمووي دةزانَيت ءةزعي 
خراثة،  زؤر  نييةء  باش  رَيكخستن 
لة  رَيكخستنةكانيان  يةكَيتيء  ءةزعي 

ماوةيةي  لةم  خراثترة،  زؤر  دةرةوة 
كةناَلي  لة  قسةمكرد  هةندَيك  ثَيشوودا 
(KNN)، ئةوانيش دواي ضةند سةعاتَيك 

بةياننامةيةكيان لةسةر دةركردم.
رؤذنــامــةدا  ضاوثَيكةوتنَيكى  لة 
٤ء٥دا  الثــــةإة  ــة  ل دةقـــةكـــةى  ــة  ك

بـــآلوكـــراوةتـــةوة، ئــةو ئــةنــدامــةى 
ئومَيدةوارة  يةكَيتى  سةركردايةتى 
ثةرلةمان  لةناو  طــؤإان  فراكسيؤني 
خةَلك  خواستةكاني  طةيةنةري  رؤذانة 
خةَلك  مافةكاني  لة  داكؤكيي  بَيتء 

بكات.

ئةندامَيكى سةركردايةتي يةكيَتي:

باَلى ريفؤرم دةستبةردارى خاوةنداريَتى 
يةكيَتى نابَيت

شاآلو فةتاح

خوَيندنة  ستراتيذيىء  سةنتةرى 
لة   (CSIS) ــان  ــةك ــي ــي ــةت ــودةوَل ــَي ن
(عَيراق:  ناونيشانى  لةذَير  راثؤرتَيكدا 
كَيشة  لــة  ــاس  ب ــة؟)  ــةوةي ــان م كاتى 
بةتايبةت  عَيراق  هةنووكةييةكانى 
كَيشةى ناوضة جَيناكؤكةكانء مةترسيى 
ملمالنَيى نَيوان كوردو عةرةب دةكاتء 
ضارةسةركردنيدا  لة  ئةمريكا  رؤَلــى 

دةخاتةإوو.
ئةمنيى  كَيشةى  باسى  بة  راثؤرتةكة 
دةنووسَيت:  دةستثَيدةكاتء  عَيراق  لة 
ستراتيذى  بة  ثَيويستى  «ئةمريكا 
كشانةوة»،  تةنيا  نةك  هةية،  كشانةوة 
كوردء  كَيشةى  باسى  دَيتة سةر  دواتر 
عةرةب  كوردو  «كَيشةى  دةنووسَيت: 

كة  كَيشانةن  لةو  كةركوك  نةينةواو  لة 
توندوتيذييان  سةرهةَلدانى  مةترسيى 
دبلؤماسى  ــى  هــةوَل ئــةطــةر  زؤرة، 
تر  دةرةكييةكانى  هَيزة  ئةمريكاو UNء 
نةبَيت، هَيزةكانى ئةمريكاش ثَيويستيان 
بمَيننةوةء  ساَلَيك  ضةند  ماوةى  بةوةية 

هَيواش هَيواش بكشَينةوة».
راثؤرتةكةي  ديكةي  بةشَيكي  لة 
(CSIS)دا هاتووة؛ كوردةكان ثَيويستيان 
سةربازيى  دبلؤماسىء  هةوَلى  بة 
رازيبكرَين  ئةوةى  بؤ  هةية،  ئةمريكا 
بةوةى واقيعى بنء لةسةروو ئةو ثَيوةرة 
مامةَلةبكةن  جوطرافييةوة  مَيذوويىء 
الوازيى  كاتى  لة  (٢٠٠٣)و  لةدواى  كة 
ثَيويستة  بةدةستيانهَيناوة،  عةرةبةكاندا 
ثراكتيكى  ئةوان زؤربةخَيرايى سازشى 
لة  نوآ  ميراتَيكى  ئةوةى  ثَيش  بكةن، 

سازشة  ئةو  توندوتيذيى  ملمالنآء 
بؤئةوة  ئاماذة  هةروةك  قورستربكات، 
كورد  عةرةبء  نَيوان  كَيشةى  كراوة 
اليةكيشيان  هيض  جدييةو  كَيشةيةكى 

تواناى ئارامطرتنيان نةماوة. 
بارزانىء  نَيوان  ديالؤطى  راثؤرتةكة 
ناودةبات،  طونجاو»  «شتَيكى  بة  ماليكى 
«ئةطةر  دةزانَيت  ترسناكي  بة  بةآلم 
بة  دةتوانَيت  ديالؤطة  ئةم  وابزانين 

تةواوى سةركةوتووبَيت». 
هَيزةكانى  بوونى  راثؤرتةكة  دواتر 
 UN ديبلؤماسي  هةوَلى  ئةمريكاء 
ناوضة  كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ 
دةزانَيتء  «طونجاو»  بة  جَيناكؤكةكان 
دةنووسَيت، بوونى هَيزةكانى ئةمريكاو  
بؤ   UN ئةمريكاو  ديبلؤماسي  هةوَلى 

ضارةسةركردنى كَيشةكة ئيجابين. 

سةنتةرَيكى ستراتيذيى ئةمريكي: كوردةكان 

ثَيويستيان بة سازشكردنى دةستبةجآ هةية

شكار موعتةسةم

فةرمانَيك  بة  ئةفسةرةى   (٢٢) ئةو 
يةكَيتى  سةركردايةتى  طواسترانةوة، 
بةوة تؤمةتباردةكةن كة «بةهؤى كارى 
دةكــةنء  ئيمزا  غةرةزشةخسييةوة 
ناثرسنةوة كة ئيمزايان لةسةر ناوى كآ 

كردووةء لةبةر ضىء بؤضى؟».
ئةفسةرى   (٢٢) رابــردوو  مانطى 
فةرماندةى  ئةركانى  سةرؤكايةتى 
طشتيى (هـ.ث.ك)ى يةكَيتى، بة فةرماني 
سةرؤكى  مةستى،  فوئاد  نةوشيروان 
ميالكى  سةر  بؤ  طواسترانةوة  ئةركان، 

فةرماندةيى طشتيى (هـ.ث.ك).
ثاركى  لة  ئةفسةرانة  ئــةو  ثَيرآ 
ئةنجامداء  كؤبوونةوةيةكيان  ئازاديى 
نــامــةيــةكــى كـــراوةيـــان ئــاراســتــةى 

سياسيى  مةكتةبى  سةركردايةتىء 
«ئَيمة  هاتووة  تَييدا  كة  كرد،  يةكَيتى 
كؤمةَلَيك ئةفسةرى دَلسؤزو بة ئةمةكء 
شةهيدو  كوإى  دَيرينء  ثَيشمةرطةى 
لة  يةكَيتيدا»،  لة  ئةزموونين  خــاوةن 
هةموو  سةختةكانء  رؤذة  هةموو 
يةكَيتيدا  بة  دذ  شةإةكانى  ناخؤشيىء 
هةندَيكمان ضةند  كردووة،  بةشداريمان 
كةنارى  لة  برينداربووين،  جارَيك 
«زؤر  ــةآلم  ب طةإاوينةتةوة،  ــةرط  م
(ى.ن.ك)  سةركردةكانى  بؤ  حةيف 
نووسراو  غةرةزشةخسىء  ــارى  ك
ئيمزايان  كة  ناثرسنةوة  ئيمزادةكةنء 
لةبةرضىء  كردووة  كآ  ناوى  لةسةر 

بؤضى؟».
لة نامةكةى ئةو ئةفسةرانةدا ئةوةش 
«لةسةر  دةركردنةكةيان  كة  هاتووة 

كؤنة  دزو  جــاشء  خةَلكى  حيسابى 
بةعسيية»، لةكاتَيكدا وةك خؤيان دةَلَين: 
دةزانينء  يةكَيتى  خاوةنى  بة  «خؤمان 
ضةندين شةهيدمان داوة لةو ثَيناوةدا!!».

ـــك لـــةو  ـــَي ـــةك ــــــةى ي ــــة وت ب
اليةنى  ضــةنــدجــارَيــك  ئــةفــســةرانــة، 
ئةركانيان  سةرؤكايةتى  بةرثرسء 
كَيشةكةيان،  لة  ئاطاداركردووةتةوة 
نةدراوةتةوةو  وةآلمَيكيان  هيض  بةآلم 
نيية كة كاريان بؤ  بةَلطةيةكيشيان  هيض 

ليستى طؤإان كردبَيت.
هاتووة:  نامةكةشياندا  كؤتايى  لة 
(ى.ن.ك)  سةركردةكانى  لة  داواكارين 
بة  تَيكةأل  (غــةرةزشــةخــســى)  شتى 
كاتدا،  زووترين  لة  نةكةن.  سياسةت 
ئةوا ناضارين  ئةطةر وةآلم نةدرَيينةوة، 

ثةنا بةرينةبةر هةَلوَيستى توندتر.

(٢٢) ئةفسةر داوا لة يةكيَتى دةكةن 
كارى (غةرةزشةخسى) 
تَيكةأل بة سياسةت نةكات

ئارام نةجيم

لة ساَلي (٢٠٠٩)دا (٦) تيمي ثزيشكي جياواز 
سةرداني شاري هةَلةبجةيان كردووة بؤ بينيني 
لة  شارةكةو  كيميايي  ضةكى  بةركةوتوواني 
ئَيستادا (٦٦٠) بريندار لةناو شاري هةَلةبجةدا 
هةيةء  ضارةسةر  بة  ثَيويستيان  كة  هةية 

تائَيستاش لة ضاوةإواني ضارةسةركردندان.
لة شاري  لةمإؤوة  ثزيشكي  تيمي  نوَيترين 
هةَلةبجة ضاويان بة نةخؤشيية دةروونييةكاني 
تاوانةكاني  درَيذةي  لة  كة  دةكةوَيت،  شارةكة 
بوونء  نةخؤشيي  تووشي  بةعسدا  رذَيمي 
ئةمريكيةوة  رَيكخراوَيكي  لةاليةن  تيمة  ئةم 

سةرثةرشتي دةكرَيت.
كؤمةَلةي  سةرؤكي  عةبدولقادر،  لوقمان 
قوربانياني كيمياباراني هةَلةبجة، بة رؤذنامةي 

راطةياند: لة ماوةي ساَلي (٢٠٠٩) دا (٦) تيمي 
ثزيشكي جياواز سةرداني شارةكةي كردووةو 
هيضيةك  «تائَيستا  كة  نةشاردةوة  ئةوةشي 
تيمةوة   (٦) ئةو  لةاليةن  كة  بريندارانةي  لةو 
بينراون، رةوانةي دةرةوة نةكراون، بةآلم (٢٢) 
ثَيويستيان  خراثةو  زؤر  حاَليان  كة  بريندار 
بةم  ئامادةكراون  هةية  بةثةلة  ضارةسةري  بة 
ئَيرانء  ئيسالميي  كؤماري  بنَيردرَينة  نزيكانة 

وآلتاني ئةوروثا بؤ ضارةسةركردن».
سةرؤكي كؤمةَلةي قوربانياني كيمياباراني 
هةَلةبجة وتي: «لة ئَيستادا تيمَيكي ثزيشكي كة 
دةكات  سةرثةرشتي  ئةمريكي  رَيكخراوَيكي 
دةروونييةكان  نةخؤشيية  هةَلةبجة  شاري  لة 
كة  ثسثؤإةكان  ســةرجــةمــي  دةبينَيتء 
سةرثةرشتيكردني  بةآلم  كوردن،  لةطةَلياندان 

لةاليةن رَيكخراوي ئةمريكييةوةية».

ئةمساَل (٦) تيم سةرداني 
هةلَةبجةيان كردووةو هيض 

بريندارَيكيش نةنَيردراوةتة دةرةوة
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سةعدولَآل ثشتيوان
عةبدولخالق دلَير

بإيوةتة ضاويان هةرَيم هاوآلتييانى
لة بإيارة كة ئيداريى،  نوَيى  كابينةى
لة ثَيكبهَينرَيتء نزيكدا ئايندةيةكى
بطوزارَيتةوة وةزيرييةوة (٤٢) ثَيكهاتةى
ذمارةى كة طورجوطؤَلتر ئيدارةيةكى بؤ
هاوكات كةمبكاتةوة، ــى ــان ــةك وةزارةت
ثَييانواية، ئيداريى شارةزايانى ضاودَيرانء
ــان ــةك وةزارةت ذمــارةى كةمكردنةوةى
ئيداريى، سيستمى ضاكسازيى لة بةشَيكة
بةس حكومةت  بضووككردنةوةى بةآلم 
بةإَيوةبردن قةيرانى لة دةربازبوون بؤ نيية

هةرَيمدا. لة
(٢٥)ى هةَلبذاردنةكانى ئةنجامى
هةرَيمى سةرؤكايةتي ثةرلةمانء تةمموزى
كوردستانى ليستى دةريخست كوردستان،
هةَلبذاردنةكةء براوةى ليستى يةكةم بووةتة
مسؤطةركردووة، ثةرلةماني كورسى (٥٩)
ليستةكانىطؤإانءخزمةتطوزاريشدووةمء
(٣٨) خاوةنى بوونة براوةنء ليستى سَييةم
ئؤثؤزسيؤن وةك بإياريانداوة كورسيء
نةكةن، لةحكومةتدا بةشداريى بمَيننةوةء
ثَيكهَينةرى دةبَيتة كوردستانى ليستى
كة هةرَيم، حكومةتى شةشةمى كابينةى
دةيةمى مادةى لة دوانزةيةم خاَلى بةثَيى
،(٢٠٠٥) ساَلى هةرَيم سةرؤكايةتي ياساى
نوَيى سةرؤكى  لة  داوا هةرَيم  سةرؤكى 
بإيارة كة دةكــات ــران وةزي ئةنجومةنى
طشتيى ساَلح)ى جَيطرى سكرتَيرى (بةرهةم
كابينةى رؤذدا (٣٠) لة ماوةى يةكَيتى بَيت،

دروستبكات. حكومةت نوَيى

حكومةت بضووككردنةوةى

حسَين، فوئاد لَيدوانَيكيدا لة ثَيشتر
هةرَيمى سةرؤكايةتى ديوانى سةرؤكى
هةفتةيةدا لــةم رايطةياند: كوردستان
لةطةأل كوردستان  هةرَيمى ســةرؤكــى 
ثةرلةمانى فراكسيؤنةكانى ســةرؤكــى

كؤدةبَيتةوة. كوردستان
مةسعود دوَينآ ضوارضَيوةيةشدا لةو
بةرهةم لةطةأل هةرَيم، سةرؤكي بارزانى،
كوردستانى ليستى ســةرؤكــي ســاَلــح،
كؤبوونةوةكةش لـــةدواى ــووةوةو ــؤب ك
بةرنامةى بةثَيي رايطةياند: ساَلح بةرهةم
لة ئايندة حكومةتى كوردستانى ليستى
دةشمانةوَيت نابَيتء زياتر وةزارةت (٢١)
دةرطاش بَيت، فــراوان بنكة  حكومةتَيكي
اليةنء طشت بةشداريي  بؤ واآلدةكةين 

كوردستان. هةرَيمي ثَيكهاتةكانى

رَيكةوتننامةى (٢٠٠٦/١/٢١) لــة
هةولَيرء ئيدارةى هةردوو يةكطرتنةوةى
كابينةى (٢٠٠٦/٥/٧) لة راطةياندرا، سلَيمانى
كوردستان هةرَيمى حكومةتى ثَينجةمى
(٩) (٢٨)وةزيرو لة ئةوكات كة دروستكرا،
بةهؤى بةآلم  ثَيكهاتبوو، هةرَيم وةزيرى
هةرَيم، دةمةى ئةو سياسيى هةلومةرجى
يةكَيتىءثارتىزؤربةىاليةنة سياسييةكانيان
بةو بةشداريثَيكرد، كابينةيةدا ــةو ل
ثارَيزطاكةى سآ ئيدارةدانى بؤ هؤيةشةوة
ثَيكهاتء وةزارةتى (٤٢) كابينةيةكى هةرَيم،
ثسثؤإييان كارء كةبةثَيى وةزارةت ضةندين
كؤبكرَينةوة، وةزارةتدا لةيةك بوو ثَيويست
نوَيدا، ضةند وةزارةتَيكى بةسةر دابةشكران
طةياندن طواستنةوةء وةزارةتةكانى  لةوانة
سةرضاوةى ذينطةء وةزارةت، دوو بة كرا
سامانى كــارةبــاء لَيكجياكرانةوة،  ئــاو 
رؤشنبيريى، الوانء وةرزشء سروشتى،
حاَلةتةش كاردانةوةيةكى رةخنةطرانةى ئةم
ئَيستا دروستكرد. كابينةية ئةو بةرامبةر
شةشةمى كابينةى ــى  ــاوةإوان ض لة كة 
ليستى بةرثرسانى لَيدوانى حكومةتداين،
ئاراستةى بة ئاماذةية هةَلبذاردن، براوةى
كةمكردنةوةى كابينةكةء بضووككردنةوةى
هةوَلةى ئــةم ــةكــانــى، وةزارةت ذمــارةى 
ئةداى باشكردنى ئامانجى بة دةسةآلتيش

دَيت. نوَيية كابينة ئةو
شــارةزايــان، ــرانء ضــاودَي لة بةشَيك 
هةنطاوَيكى بة حكومةت بضووككردنةوةى
لةوةشدةكةن، باس وةسفدةكةنء ئةرَينى
وةزارةت (١٥) لة نوآ كابينةى ثَيويستة كة

تَيثةإنةكات.
ثةرلةمانى ئةندامى عةلى، د.جةعفةر
بةوة ئاماذة طؤإان، ليستى لة كوردستان
وةزارةتةكانى ــارةى ذم زؤريــى ــات؛ دةك
ئيداريى فةوزايةكى هةرَيم حكومةتى
كة هةرَيمة تاكة كوردستان طةورةيةو
ثَيكهاتووةو بضووك ثارَيزطاى سآ لة
ئةم لةكاتَيكدا هــةبــووة، وةزيــرى   (٤٢)
ثَيويستيان وةك رؤَلي تائَيستا وةزارةتانة
كوردستان ثَيويستى  بةثَيى نةبينيوةء 
كوردستان ــى «زةرورةت وتيشى: نةبووة،
وةزارةتةكان ذمارةى  كة دةوَيت  ئةوةى
بؤية تَيثةإنةكات، وةزارةت (١٥) لة
شتَيكى وةزارةتــةكــان كةمكردنةوةى 
ئةوةية طرنطة كة ــةوةى ئ ــةآلم ب باشة،
كاروبارى دةتوانن ضؤن وةزارةتانة ئةم
ببنة بةرثرسةكانيان  جَيبةجَيبكةنء  خؤيان 
نوَينةرايةتى سةربةخؤء ئيداريى خةَلكَيكى
ساآلنى ــو وةك نــةك بكةن، هاوآلتييان 
حيزبةكانيان خزمةتكارى تةنيا كة رابردوو
كؤكردنةوةى دةسةآلتثةرستىء بوونء
بةَلَينةكانيان نةيهَيشتووة سامان سةروةتء

جَيبةجَيبكةن».
دادى وةزيرى جةميل،  فاروق  هاوكات
رؤذنامةى بة كوردستان، هةرَيمى حكومةتى
تائَيستا ئاطاداربم  من ئةوةندةى راطةياند: 
وةزارةتةكان ذمارةى ضؤنَيتىء مةسةلةى
هةنطاوى بإيارة بةآلم يةكاليينةكراوةتةوة،
كةمبكرَينةوةو وةزارةتـــةكـــان يــةكــةم 
وةزارةتةكان دابةشكردنى دووةم هةنطاوى
دةبَيت شتَيك هةموو ثَيش  ثَيمواية بَيت،
دروستبكرَيتء يةكطرتوو حكومةتَيكى
ميللةتى هةرَيم حكومةتى هةموو حكومةتى
رَيذةيةكى بة  وةزارةتةكانيش بَيت،  كورد
(١٣) بؤ   (١٢) بكرَينة كةمبكرَينةوةو زؤر
ضونكة وةزيرى هةرَيم، لةطةأل دوو وةزارةت
كوردستان هةرَيمى  بؤ وةزارةت  (١٥)

باشة.
بوارى ئيدارةء بةإَيوةبردنيش ثسثؤإانى
هؤكارَيك بة وةزارةتةكان كةمكردنةوةى
طةندةَليىء الوازكردنى نةهَيشتنء بؤ دةزانن
خراثةى ئيدارةيية فــةوزا ئةو رؤتيناتء

تَيكةوتووة. كوردستانى
كارطَيإىء لة ثسثؤإ ــاوارى، ئ كــازم
ــت، ــَي دةزان ثَيويستى  بــة  ــردن ــوةب ــةإَي ب
(٢٢) لة كةمبكرَينةوةو ــان ــةك وةزارةت
كةمكردنةوةى ضونكة تَيثةإنةكات، وةزارةت
بؤ ــت ــَي دةب ــك هــؤكــارَي ـــان ـــةك وةزارةت
فةوزاى ضاككردنى رؤتيناتء كةمكردنةوةى
ئيداريي، هةيكةلى رَيكخستنةوةى ئيداريىء
حكومةتى دةبَيت ئةوةشدا لةطةأل بةآلم
خةَلكى نوَينةرايةتى بَيتء سةربةخؤ نوآ
ثَيداويستييةكانى بتوانَيت بكاتء كوردستان
لة دووربَيت دابينبكاتء كوردستان خةَلكى

ئيداريى. فةوزاى طةندةَليىء
دةزانَيت ثَيويستى بة كازم هةروةها
بةثرسيارَيتيى داهاتوودا حكومةتى لة كة
شارةزاء ثسثؤإء خةَلكانى دةست بدرَيتة
لةبةر نةك بن ئيداريىء ثيشةيى خةَلكانَيكى
ئةو ثؤستانةيان حيزبةكانيان وةفادارييان بؤ

ثَيشكةشبكرَيت.

ئيدارةيى دوو بةردةوامبوونى

ثةرلةمانى دووةمى خولى بةرثرسانى
كة بــةوةوةدةكــةن، شانازيى كوردستان
بهَينن، ئيدارةيى دوو  بة كؤتايى  توانيويانة
ئاماذة ضاودَيران زؤربةى واقيعدا لة بةآلم
دوو هةذموونى تائَيستا ــةن ــةوةدةك ب
ئيداريى دةسةآلتى  مؤتةكة وةك ئيدارةيى
وةك نةتوانراوة جَينةهَيشتووةء هةرَيمى

خؤى نيشانبدات. حكومةتَيكى يةكطرتوو
بةَلَينى بةرثرسانى لة ساأل سآ دواى لة
(٢٠٠٩/٤/٦)دا، لــة ثــارتــى) (يةكَيتىء
ثَيشمةرطة ــؤو ــاوخ ن ــى ــان ــةك وةزارةت

يةكخستنةوةى بـــةآلم يــةكــخــرانــةوة،
سلَيمانى هةولَيرء دارايى وةزارةتةكانى
كةلةكؤتايى كابينةكةش بةشَيوةيةك دواخرا،

نةبينييةوة. بةخؤيةوة تَيكةَلبوونى
سَييةمى خولى  دانيشتنى يةكةم  لة
رؤذى لة كة كوردستاندا، ثةرلةمانى
موفتى، عةدنان بةإَيوةضوو، (٢٠٠٩/٨/٢٠)
ثةرلةمانى ـــى دووةم خولى ســةرؤكــى
طشتيى «بةشَيوةيةكى وتى: كوردستان،
زؤربةى توانى دووةم خولى ثةرلةمانى
هةَلبذاردنى بةرنامةى لة  كة بةَلَينانةى ئةو
جَيبةجَيبكات، دابوو خةَلكى بة (٢٠٠٥) ساَلى
ئيدارةى هــةردوو يةكخستنى بةتايبةتى

هةرَيم».
ئةندامى بةرامبةردا، د.جةعفةر عةلى، لة
طؤإان، ليستى لة كوردستان ثةرلةمانى
لة ثارتى يةكَيتىء راطةياند: رؤذنامةى بة
بة خةَلكيان كة ئةو بةَلَينانةدا نةبوون ئاستى
دةدةيــن ئــةوة شاهيدى هةمووان داوةو
ثارتى يةكَيتىء باآلكانى بةرثرسة دةيانجار
رايانطةياندووة، خؤيانةوة كةناَلةكانى لة
ئةطةرضى يةكدةخرَينةوة، ئيدارةكان كة
خةَلك ثيشانى وايان شتَيكى رووكةشانة
لة كــام هيض ساتة ئــةم  تا ــةآلم  ب داوة، 
دارايى ثَيشمةرطةو ناوخؤو وةزارةتةكانى

يةكنةخراونةتةوة.
ئةوةشى طؤإان ليستى ئةندامةى ئةو
هةولَير لة ثَيشمةرطة وةزيرى «تائَيستا وت:
ثارتيش بةرثرسانى نييةو دةســةآلتــى
كة كاتَيك نيية، دةسةآلتيان سلَيمانى لة 
دوو بة يةكنةخرَينةوة ثارة سامانء داهاتء
بانطةوازى ضؤن ئيتر سةرفبكرَيت، جؤر
تةنيا ئةوة دةكةن،  ئيداريى يةكخستنةوةى 
واقيعدا لة بووةء خةَلك هةَلخةَلةتاندنى بؤ
هةيةء حكومةت دوو ئيدارةو دوو تائَيستا
ثَيضةوانةكةى وتوويانة ــةوان ئ ــةوةى ئ
هةمووكات حيزبة دوو ئةو ضونكة راستة،
ثَيش خستووةتة حيزبييان بةرذةوةنديى

ديكةوة». بةرذةوةندييةكى هةموو
ــى ــدارةي ــي ئ دوو ـــــاوارى، ئ كـــازم 
باش ــةردةم ــةب ل ـــةورة  ط طرفتَيكى  بــة 
«بةهؤى دةَلَيت: وةسفدةكاتء بةإَيوةبردندا
وةزيرمان زؤر ذمارةيةكى دووئيدارةييةوة
هةبووةء خراثى كاريطةريى كة هةبووةو
يةكنةخراونةتةوة، ئيدارةكة دوو تائَيستا
ئيدارةيية دوو ئةو داهاتوودا لة دةبَيت بةآلم

نةهَيَلدرَيت».

بَيت؟ ضؤن نوآ كابينةى دةبَيت

وةزارةتةكانى كةمكردنةوةى هةرضةند
هةنطاوي بة هةرَيم حكومةتى نوَيى كابينةى
بةآلم دادةنــرَيــت، حكومةت ضاالككردنى

ثَييانواية، هةرَيم حكومةتى وةزيرَيكى ضةند
طرنط هةنطاوى حكومةت  ضاالككردنى  بؤ
حكومةت لة حيزب جياكردنةوةى دةبَيت
تةكنؤكرات خةَلكانى بة لَيثرسراوَيتيي بَيتء

بسثَيردرَيت.
حكومةتى ذينطةى وةزيرى محةمةد، دارا
كةمكردنةوةى دةكات، بةوة ئاماذة هةرَيم
ضارةسةرء لة بةشَيكة وةزارةتةكان ذمارةى
نيية، هةمووى بةآلم ئيداريى، ضاكسازيى
دةسةآلتى حيزب جياكردنةوةى بآ ضونكة
بوونى بودجةء لة شةفافيةت حكومةتء لة
ئةو كؤى  شياو شوَينى لة شياو كةسى 
وتى: «ئةطةر دةمَيننةوةء ضارة هةوآلنة بآ
ئةكتيظ حكومةتَيكى نوآ كابينةى بمانةوَيت
لةوانةبةر دةبَيتضةندهةنطاوَيكبنرَيت، بَيت،
حكومةت لة حيزب دةسةآلتى هةرشتَيك لة
بةتايبةت بةرثرسةكان  وةزيرء ببإدرَيت، 
طشتييةكان بةإَيوةبةرة راوَيذكارء بريكارء
لة هةبَيت شةفافيةت بن، تةكنؤكرات كةسانى
نةهَيشتنى بكرَيت بؤ كارى جديى بودجةداء
وةزارةتةكانيش كةمكردنةوةى طةندةَليى،
سياسيى هةلومةرجى بةهؤى ثَيشتر كة
بةشَيكى ثَيكهات، شَيوةية لةو حكومةتَيكى

ئيدارييةكان». كَيشة ضارةسةرى لة ديكةية
لة ئيسالميي  كؤمةَلى  ــرةى  وةزي ئةو
ئةمإؤى بؤ  ثَييواية ثَينجةمدا، كابينةى 
هةموو كة ثَيويستة كابينةيةك  كوردستان
وةك ناكرَيت بةآلم بةشداربن، اليةنةكان
ثلة وةزارةتــى حسابى  ثَيشوو  ئةزموونى
دةرةوةى حيزبةكانى بؤ سآ ثلة ء دوو
حكومةتة «ئةو دةَلَيت: بكرَيتء دةسةآلت
هةرَيمى ئــةمــإؤى واقيعى بؤ بةهَيزة
تَييدا اليةنةكان هةموو كة كوردستان
بةشداربوون بةآلم هاوكاربن، بةشداربنء
دةسةآلتى تةمسيلى كة حكومةتَيكدا لة
ء ثلة دوو وةزارةتى ثؤستى حيزبيى بكاتء
دابنَيت، بَيطومان ديكة بؤ حيزبةكانى سآ ثلة

نابَيت». سةركةوتووش ناكرَيتء قبووأل
وةزيرى هةرَيم، بإواى ئةبوبةكرعةلى، بة
باشةء كارَيكى وةزارةتةكان كةمكردنةوةى
بيرؤكراتييةتةى ئةو لةبةردةم دةبَيت رَيطر
هةنطاوةش ئةم بــةآلم هةبووة،  ثَيشتر
بةرئةنجامى ضونكة نيية، بةس تةنيا بة
لَيدةخوَيندرَيتةوة ئةوةى هةَلبذاردنةكان
كارابوون، بؤ  لةبار سةرةإاى زةمينةى كة
كارابَيتء ناتوانَيت داهاتوو ئيدارةى بةآلم
كة دةمَينَيت، هةر رَيطر «كؤمةَلَيك وتى:
حيزبانةى ئةو مؤدَيلى بة ثةيوةستة ئةويش
خودى واتة هةية، بوونيان كوردستاندا لة
نةك كوردستاندا لة حيزبايةتى مؤدَيلى
لــةبــةردةم رَيــطــرة بةَلكو نيية، هــاوكــار 
ئابووريىء سياسيىء ضاكسازييةكى

هةرَيمدا». لة كؤمةآليةتى ئيداريىء

ئيداريى» ضاكسازيى لة بةشَيكة وةزارةتةكان، «كةمكردنةوةى

نوَيدا كابينةى ضاوةأوانيى لة

ذمارةى زؤريى

حكومةتى وةزارةتةكانى

فةوزايةكى هةرَيم

طةورةيةو ئيداريى

كة هةرَيمة تاكة كوردستان

بضووك ثارَيزطاى سآ لة

وةزيرى (٤٢) ثَيكهاتووةو

هةبووة

شتَيك هةموو ثَيش

حكومةتَيكى دةبَيت

دروستبكرَيتء يةكطرتوو

وةزارةتةكانيش

زؤر رَيذةيةكى بة

ضونكة كةمبكرَينةوة،

بؤ وةزارةت (١٥)

باشة كوردستان هةرَيمى

مؤدَيلى خودى

لة حيزبايةتى

هاوكار نةك كوردستاندا

رَيطرة بةَلكو نيية،

ضاكسازييةكى لةبةردةم

ئابوورىء سياسيىء

كؤمةآليةتى ئيداريىء

هةرَيمدا لة

ذمارةى كةمكردنةوةى

لة وةزارةتةكان بةشَيكة

ئيداريى، ضاكسازيى ضارةسةرء

بآ ضونكة نيية، هةمووى بةآلم

حيزب دةسةآلتى جياكردنةوةى

لة شةفافيةت حكومةتء لة

لة شياو كةسى بوونى بودجةء

بآ هةوآلنة ئةو كؤى شياو شوَينى

دةمَيننةوة ضارة
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فةالح نةجم

اليةنة بةرثرسانى بؤضوونى بــة
بؤ كــوردســتــان، لة ئؤثؤزسيؤنةكان
ئةنجومةنى ــووى ــات داه هةَلبذاردنى
ضةند كــورد دةبَيت عَيراق نوَينةرانى
تةنيا ضيتر بؤئةوةي هةبَيت، ليستَيكى
يةكَيتى ثارتىء بةغدا لة كورد بإياردةرى
سةركردةكانى لة  يةكَيك هاوكات  نةبن،
ضاكسازييش خزمةتطوزاريىء ليستى
لة فراكسيؤنَيك ضةند «ئةطةر ثَييواية،
ناوةنديى حكومةتى هةبَيت، ثةرلةماندا
نةك دةكــات  فراكسيؤنةكان بؤ حساب
ئةو ــات وادةك ئةمةش يةكَيتى، ثارتىء 
قورساييةكان لة بةشَيك حيزبة دوو

لةدةستبدةن».
كوردييةكان عَيراقيء اليةنة ثارتء
ــووى ــات داه ــبــذاردنــى خــؤيــان بــؤ هــةَل
كة دةكةن، ئامادة نوَينةران ئةنجومةنى
بةإَيوةبضَيتء (٢٠١٠/١/١٦)دا لة بإيارة
سياسييةكان كوتلة مةبةستةش ئةو بؤ
بؤ هاوثةيمانَيتين ثَيكهَينانى سةرقاَلى
كورد تائَيستا بــةآلم هةَلبذاردنة، ئةو
كوتلةيةكى ض لةطةأل يةكاليينةبووةتةوة
اليةنة ــاتء  دةك هاوثةيمانَيتيى ديكةدا
ثارتيش يةكَيتيء دةرةوةى كوردييةكاني
ليستَيكى ضةند بة كورد ثَيويستة ثَييانواية،

بكات. هةَلبذاردنة ئةو بةشداريى جياواز
كارطَيإىمةكتةبىسياسيى هادىعةلى،
بة لةوبارةيةوة ئيسالميى، يةكطرتووى
هةَلبذاردنى لة ئةوان راطةياند: رؤذنامةى
عَيراقدا نوَينةرانى ئةنجومةنى رابردووى
لةسةر كردء بةشدارييان جياواز ليستى بة
مةسةلةيةكى هيض بةشداريكردنةش ئةو
وةك مةترسييةوة، نةكةوتة نةتةوايةتى
باسيدةكةن، ثارتى يةكَيتىء ــةوةى ئ
ساَلةدا لةم ضوار «ئةوةى توانيمان وتيشي:

ديكة ليستَيكى ئةطةر ضةند كرد، خزمةتمان
باشتر ئيشةكان دَلنياييةوة بة هةبواية،

بةإَيوةدةضوون».
هةرَيمء حكومةتى ئَيستاى بةرثرسانى
رادةطةيةنن، ئةوة بةردةوام يةكَيتى ثارتىء
لةسةرةو مةترسيى كوردستان هةرَيمى كة
حكومةتى الى كورد نةتةوايةتييةكاني مافة
هَيشتا بةدةستنةهاتووةو ناوةنديى
دةبَيت بةرامبةر بؤية مةترسيمان لةسةرة،
مةكتةبى كارطَيإي بةآلم بين، يةكإيز عَيراق
دةَلَيت: ئيسالميى يةكطرتووى سياسيى
ثرسة بةرامبةر لة دةبين هــاوإا «ئَيمة
بةرامبةر نةتةوايةتييةكاندا سياسيىء
سياسيى قةوارةيةكى  هةر بةآلم عَيراق،
خؤى جــيــاوازى بؤضوونى  بةرنامةو 
موزايةدةى ناتوانن يةكَيتى ثارتىء هةية،

بةسةر هَيزة كوردستانييةكانى نةتةوايةتى
ديكةدا بكةن».

ثارتىء «تةنيا وتيشى: عةلى هادى
بةشداريى يةك ليست بة ثَييان باشة يةكَيتى
دةيانةوَيت ضونكة بكةين، هةَلبذاردنةكان
بؤ ثَيشوويان دةسةآلتةكانى خؤيان
بإياردةرى تةنيا خؤيان بمَينَيتةوةو
تائَيستا ئةمةش  بةغدا،  لة  بن هةرَيمةكة 

بطونجَيت». يةكَيتى ثارتىء بؤ ئةستةمة
ـــردوودا راب ساَلى ــوار ض لــةمــاوةى
سةرجةم بةسةر دةستيان يةكَيتى ثارتىء
كوردا سياسييةكانى نةتةوايةتىء ثرسة
بإيارةكان زؤربــةى بةغداء لة طرتووة
طةإانةوة بةبآ دةدرَيت خؤيانةوة لةاليةن
ديكةى ثارتةكانى ديكةو اليةنةكانى بؤ
ئةمةش ثشتطوَيخستووة، كوردستانيان

هاوثةيمانَيتيى لة هَيز  ضةندين وايكرد
دةرةوة. بَينة يةكَيتى ثارتىء

سكرتَيرى مةحمود، حاجى محةمةدى
ديموكراتى سؤسياليست حيزبى
كوردستان،بةرؤذنامةىراطةياند:«ثارتىء
نة رابردوودا ساَلى ضوار لةماوةى يةكَيتى
كوردستانييةكانيان هاوثةيمانة بة ثرسيان
حةقى هةيانة ئيمتيازاتانةى لةو نة كردووة،
ئَيستاش بَيطومان داوة، هاوثةيمانةكانيان
هةَلوَيست بوون طةَليان  لة  هَيزانةى ئةو

وةردةطرن».
سياسيى، شارةزايانى بؤضوونى بةثَيى
هةَلبذاردنى دوو ثارتة لة ئةو ضؤن وةك
ذمــارةيــةك كوردستاندا ثةرلةماني
لة ــدا، ــت دةس لــة كورسييةكانيان لــة 
هةمان عَيراقيشدا ثةرلةمانى هةَلبذاردنى

هةربؤية دةكات، ضاوةإوانيان شكست
دةسةآلتى نةخشةى ضاوةإواندةكرَيت 
بةسةردا طؤإانى بةغدا لة كورد سياسيى
بزووتنةوةى ئةوةى ثاش بةتايبةت بَيت،
ليستي ــةك ي بــة ــداوة ــاري ــإي ب طـــؤإان 
هةَلبذاردنةش ئةو بةشداريى سةربةخؤ

بكات.
حاجى محةمةدى  خؤشيةوة  لــةالى 
كة ــةوة، ــات ــةوةدةك ل جةخت مةحمود 
بةضةند سياسييةكان قةوارة بةشداريى
نيية خراثى كاريطةرييةكى  هيض  ليستَيك
سوودى نةتةوايةتييةكانء مةسةلة لةسةر
ضارةنووسى هةموو كة هةية ئةوةشى
كؤمةَلَيك دةست نةكةوَيتة كوردستان

دياريكراو. كةسي
ئةندامى بــانــيــمــارانــى، عــوســمــان 
ريفؤرم) (باَلي يةكَيتى سةركردايةتى
ضةند بوونى كة دةكـــات، ــةوة  ل بــاس 
عَيراق ثةرلةمانى لة كوردى فراكسيؤنَيكى
دةسةآلت ئةطةر ضونكة كاريطةرترة، زؤر
ضاودَير بَيت فراكسيؤندا يةك دةست لة
ئةوةندةى ئــةوا نةبَيت، هاوكارى  يان
حيزبةوة بةرذةوةندييةكانى بةتةنط
ثرسة سةر ثةرذَيتة نايان  ئةوةندة دةبن

نةتةوايةتييةكان.
بوارى ثسثؤإانى ديكةوة، لةاليةكى
طرنط لةوةدةكةنةوة، جةخت سياسيى
بةشداريى ليست  يــةك بة كــورد نيية 
نوَينةران ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى
هةمةاليةنةية بةرنامةى طرنطبوونى بكات،
ياسين ـــةروةك ه ليستانة،  ــةو ئ الى 
زانكؤى لة سياسةت مامؤستاى عةلى،
ماوةى دةكات، بةوة ئاماذة سةآلحةدين،
نةيانتوانيوة ثارتى يةكَيتىء  ساَلة ضوار
نةوتء كةركوكء  ثَيشمةرطةء كَيشةى 
بكةن، ضارةسةر ديكة  كَيشةكانى  غازء
ئاشكرايان روونء بةرنامةيةكى ضونكة

نةبووة. ضارةسةركردنى ئةو كَيشانة بؤ

عَيراق ثةرلةمانى لة كورد ثشكى لةمةودوا
نابَيت ثارتىء يةكيَتى بؤ تةنيا

دةكات؟ بةهَيز كورد ثَيطةى فراكسيؤنَيك، ضةند بوونى

مةجيد نيان

ئةو مــامــؤســتــايــان يةكَيتيي 
دةنطيان كة دةردةكــات، ئةندامانةى 
نوَينةري داوة، ــؤإان ط ليستي بة 
بإيارةي ئةو مامؤستايانةش ئةو

رةتدةكةنةوة. يةكَيتييةكةيان
يةكـَيتيى ــــةوةى ئ لــــةدواى
مامؤستايانبة بيانووى ثشتطيريكردنى
لة مامؤستاى ذمارةيةك طؤإان ليستى
دوورخستةوة، يةكَيتيية ئةو ئةندامَيتى
دةركراوةكان مامؤستا نوَينةرى ثَيرَي
كؤبوونةوةيةكيان مةبةستة ئةو بؤ
بة مامؤستايان يةكَيتيى بارةطاى لة
ئةندامى هيندى حيكمةت ئامادةبوونى
مامؤستايان يةكَيتيى سلَيمانى لقى

سازدا
ــم، ــةري ك كــــاروان ئــيــبــراهــيــم

كة رةوا خوَيندنطةي لة مامؤستا
وتي: ئامادةبوو كؤبوونةوةكةدا لة
طؤإان ليستي  نوَينةراني ءةك «ئَيمة 
داواي ءةردةطرين هةَلوَيست هاتووين
مامؤستايانةمان ئةو البردني هؤكاري
جياواز بيروإاي  لةسةر كة دةكةين، 

دةركراون».
لة مستةفاش، بةرهةم مامؤستا
كة ثَييوابوو؛ ــاراس ئ خوَيندنطةي
دةرضووة، لةوة مامؤستايان يةكَيتيي
بةبآ بَيتء مةدةني رَيكخراوَيكي كة
بكات، مامؤستايان بؤ كار جياوازي
حيزبيي، رَيكخراوَيكي بووةتة بةَلكو
جَيبةجَي حيزبييةكانيان فةرمانة كة
بؤ بطةإَينةوة ئةوةي ثَيش دةكةن
شَيوةيةك هيض مامؤستاء بة ثيرؤزيي

نين، مامؤستايان نوَينةري
ـــاروان ك ــات مــامــؤســتــا ــاوك ه

ــردةوة، ك ــةوةش ئ لةسةر جةختي
مامؤستا كؤبوونةوةيةدا لةو كة
دةركردني هةإةشةى هندي حيكمةت
بة دةنطدانيان بةهؤى لَيكردوون
«مامؤستا وتيشى: طــؤإان. ليستي
هةموو ثَييوتووين؛  هندي حيكمةت 
كارو لةو دةبَيت مامؤستايانة ئةو
ئامادةبن كؤبوونةوانةشدا ضاالكيء
ئةمة دةكات، ئامادةيان (٥٤) ليستي كة
ئامادة ئةوةي  ثةروةردةية، فةرماني 
ــةروةردةي ث فةرماني ئــةوا نةبَيت

جَيبةجَينةكردووة».
كةمال مامؤستا وةك بةرامبةردا لة
ثـــةروةردةى ــوري بــةإَيــوةبــةرى ن
راطةياند: رؤذنامةي بة سلَيمانى،
بــإيــارانــةي ــةوةو ــوون ــؤب «ئـــةو ك
ثةيوةنديي هيض مامؤستايان يةكَيتيي
نووسراوَيكي نييةء ئَيمةوة بــة
نةطةيشتووة بةدةست رةسميشمان
يةكَيتيي كاري لة ءةربدةين دةست تا

مامؤستايانةوة».
كة مــامــؤســتــايــان، يةكَيتيي 
بؤ كار ثَيشةوةية لة هةَلبذاردنيان
ليستي لة زؤرينةيان كة دةكةن، ئةوة
بن ئيدارةو بةإَيوةبردني كوردستانيي
بَيت، خؤياندا دةست  لة  يةكَيتييةكة
طــؤإان ليستي ــي ــةواداران ه ــةآلم  ب
دةبَيت زؤرينةنء ئةوان كة ثَييانواية؛

بطرَيت. لة زؤرينة رَيز كةمينةش
كة فــايــةق، سةنطةر  مامؤستا 
يةكَيتييمامؤستايان لة ئةندامة تائَيستا
مامؤستايان يةكَيتيي كة ثَييوابوو،
مامؤستايانةو هةموو نوَينةري
بةوةي دةكات،  مامؤستايان بؤ  ئيش
سةرةتاي لة مامؤستايةك هةر كة
دةبَيتة ئؤتؤماتيكي دامةزراندنييةوة
مانطانة يةكَيتييةدا ــةو ل ئــةنــدام
دةبإن، مووضةكةي  لة دينار  (٧٥٠)
بؤي هةَلبذاردنةوة ــةدواي ل بــةآلم
مامؤستايان يةكَيتيي كة دةركةوتووة
لةثَيناو تةنيا حيزبييةو رَيكخراوَيكي
كاردةكات، حيزبدا كارةكاني ئيشء
كؤبوونةوةيةدا لةم «بؤية ءتيشى:
يةكَيتيي بَلَيين؛ كة ئامادةبووين،
نييةء ئَيمة نوَينةري مامؤستايان
شياوة رَيطةيةك هةرضي لةمةودوا
يةكَيتيي ئةم ئةوةي بؤ دةيطرينةبةر
هــةَلــوةشــَيــتــةوةء مامؤستايانة
يةكَيتيي بؤ هةَلبذاردن  ديكة  جارَيكي
بةإاستي كة بكرَيتةوة، مامؤستايان
بؤ نةك بَيت، مامؤستايان نوَينةري

بكات». كار مةرامةكاني دةسةآلت
مةبةست هــةمــان بــؤ هــاوكــات 
مامؤستا بة ثةيوةنديكرد رؤذنامة
ئامادة نةبوو بةآلم هندييةوة، حيكمةت

بدات. لَيدوان بارةيةوة لةو

ناإازين طؤإانخواز سةرجةممامؤستايانى بؤ روونكردنةوةيةك

كوردستان سياسييةكاني زيندانيية
لة سياسييةكان زيندانيية مافي لة داكؤكي دةستةي
بةديهَيناني بؤ رَيكخراوةيدا كاري ضاالكيء دوايةمين
(٤)ي ذمــارة ياساي جَيبةجَيكردني مافةكانيانء
لة عَيراقي نوَينةرانى  ئةنجومةنى هةمواركراوي 
رَيكةوتي لة مةبةستة ئةو بؤ كوردستاندا، هةرَيمي
نوَينةراني سةرلةبةياني (٩)ي سةعات   (٢٠٠٩/٨/١٨)
سياسييةكان زيندانيية مافي  لة داكؤكي دةستةي
هةرَيمي سةرؤكي جَيطري بةإَيز لةطةأل كؤبوونةوة
ئةوةي ثاش رةســوأل) (كؤسرةت كاك كوردستان
هؤكارةكاني داكؤكييةوة دةستةي نوَينةراني لةاليةن
جَيبةجَينةكردني ئةوياسايةوتائَيستا ضارةسةرنةكردني
جَيطري بؤ روونيانكردةوة  كوردستاندا، هةرَيمي  لة
ئيتر كة بإياريدا بةإَيزيان بؤية هةرَيم، سةرؤكي
تةداخول نيية بؤيان رَيكخراوَيك حيزبء اليةنء هيض
دةستةي سياسييةكانء  زيندانيية كَيشةكاني لة  بكةن
مخةوةل سياسييةكاني زيندانيية مافي لة داكؤكي
بؤ ببةستن  طشتيي فراوانء كؤبوونةوةيةكي كة كرد 
بةشَيوةيةكي تَييدا سياسييةكانء زيندانيية سةرجةم
هةَلبذَيرنةوة، خؤيان تازةي نوَينةراني ديموكراسييانة
جَيطري بة  ثةيوةنديي نوَينةرانة ئةو دواتريش 
كاربكةن هةماهةنطي بة بكةنء هةرَيمةوة سةرؤكي
كوردستانداو هةرَيمي لة ياساكة  جَيبةجَيكردني بؤ
لة مافانةي ئامانجء بةو بكةن سياسييةكان زيندانيية

داإَيذراوة. ياساكةدا
زيندانيية مافي لة داكؤكي دةستةي مةبةستة ئةو بؤ
سياسييةكاني زيندانيية سةرجةم لة داوا سياسييةكان
نوَينةراني شارةكاني شارؤضكةكانء سلَيمانيء شارو
كؤبوونةوة بؤ ئامادةبن دةكات، كوردستان ديكةي
سةعات (٢٠٠٩/٨/٢٨) رَيكةوتي لة فراوانةكةيان

طشتيي سلَيماني). هؤَلي (كتَيبخانةي لة (٩:٣٠)
مافةكانتان ئامادةبوونتان ثشتطيريتانة لة

سياسييةكان زيندانيية مافي لة داكؤكي دةستةي
سلَيماني ٢٠٠٩/٨/٢١

طرتةوة مامؤستايانيشي يةكيَتيى دةركردن،

دةرضووة، لةوة مامؤستايان يةكَيتيي
بةبآ بَيتء مةدةني رَيكخراوَيكي كة

بكات، مامؤستايان بؤ كار جياوازي
رَيكخراوَيكي حيزبيي بةَلكو بووةتة



طفتوطؤمان خؤماندا لةناو يةكَيتي
داهاتوودا لة لةوانةشة نةكردووةء
دةســتــبــةرداري بضينء ــدا ــةدواي ب

نابين. يةكَيتي خاوةندارَيتي

بة ءابةستة دةبن رؤذنامة: ئَيوة
ثلنيؤمدا لة كة بإيارَيكةوة  هةر
ضارةنووسي بة سةبارةت بدرَيت

ئَيوة؟
هةَلوَيستي ئَيمةش نةخَير، *

دةبَيت.. خؤمان

دواي ئةو هةَلبذاردنةي رؤذنامة:
ئةنجامدرا، تةمموزدا  (٢٥)ي لة
بارودؤخي رَيكخستنةكاني يةكَيتي
هةَلدةسةنطَينيت؟ ضؤن دةرةوة لة

هةمووي خةَلك نـــاوةوة لة  *
رَيكخستنةكةي ــي ءةزع دةزانــَيــت
خراثةء زؤر نييةء باش كة ضؤنة،
يةكَيتيء ءةزعي زؤرة، طرفتةكانيان
زؤر دةرةوة لة رَيكخستنةكانيان
ثَيشوودا ماوةيةي لةم خراثترة،
(KNN)دا، لة قسةمكرد هةندَيك
سةعاتَيك ضةند دواي ئةوانيش
دةركــردم، لةسةر بةياننامةيةكيان
بةوثَييةي تايبةتة، دةرةوة ءةزعي
خؤي راي ئازادي بة ئازادةء خةَلك
هةرضةندة ئةمجارةش دةردةبإَيت،
بةآلم نةبووة، دةنطدان دةرةوة لة
باشيان ءآلت رؤَلي دةرةوةي كوردي
لةطةأل تةلةفؤنكردن  بة ض هةبوو، 
طةإانةوةيان يان كةسوكارياندا،
لة بةشداريكردن كوردستانء بؤ
ــةزاران ه كة دةنطداندا ثرؤسةي
يةكَيتي هةرضةندة دةبــوون، كةس
دةرةوة بؤ ناردووة ءةفدَيكي ئَيستا
تَيي ــآلوةي ط بــارة ئةو ــةوةي  ئ بؤ 
بةآلم بستَيننةوة، هةَلي كةوتوون
هةبَيت، سوودَيكي ثَيموانيية من
بؤكراوة تةلةفؤنم دةيان ئةمإؤ هةر
بؤ ضــؤن كة دةرةوة ءآلتــانــي لة 
طــؤإان بزووتنةوةي ثشيتواناني
لةوةي جطة رَيكبخةنةوة، خؤيان
كةسايةتي رؤشنبيرء طروثي ضةندين
كؤميتةي جياجيادا طروثي شَيوةي لة

ثَيكدةهَينن. طؤإان لة ثشتيوانيي

طروثة ئةو ئايندةي رؤذنامة:

لةكاتَيكدا دةبَيت،  ضي  ناإازيية
كوردي ئايندةدا هةَلبذاردني لة
بكةن، دةتوانن بةشداريي تاراوطة
ضؤن كوردانة  ئةو ثَيتواية ئايا 
هةَلبذاردنةكةدا لة بةشداريي

بكةن؟
خرؤشَيكي جؤشء بة كة ثَيمواية *
بؤ ـــةن دةك بــةشــداريــي زؤرةوة 
ئةوةش طؤإان، ليستي بؤ دةنطدان
خؤيان بةشداريكردني شَيوةيةي بة
كة سةلمانديان  هةَلبذاردنةدا لةم 
قةرزكردووةء ثارةي  كة  تَييدابوو
كةس دةيان دةنطيداوة،  هاتووةتةوة 
حيزبَيك هيض بؤ ئينيتمايةكي هيض كة
طــؤإان ليستي بة دةنطي نةبووة
بؤية لَيكردووة،  ثشتيوانيشي  داوةء 
ئةو زياتري نيوة  لة كة  ثَيمواية
كورداني دةنطي بة كورسييانةي
بؤ ليستي دةنط دةرةوة بةدةستدَيت،
لة زياتر ثَيشوو جاري دةدةن. طؤإان
دةنطياندا، كورد هةزار (٨٥) سنوورى
مةَلبةندي بةرثرسي كة لةكاتَيكدا من
بينيوة خةَلكم زؤر بــووم، دةرةوة
كوردستان، بؤ طةإاوةتةوة كاتَيك
كة بينيوةء زؤري دادثةروةريي نا
دةيةوَيت ءازيهَيناوةء طةإاوةتةوة
كوردستاندا، لة بكرَيت طؤإانكاريي
طازندانةي طلةييء  ئةو لةبةرئةوةي 
ترسي خةَلك زؤرتــرنء دةرةوة لة 
دةسةآلت فشارةكاني نانبإينء لة
دةذيــن، ــازاددا ئ ءآلتَيكي لة نييةء
طشتييةكان شوَينة ئينتةرنَيتء لة
كةموكوإييةكانيان زؤري طفتوطؤي
دةرةوة كورداني  ثَيمواية كردووة، 
ــؤإان ط ليستي بــؤ ــط  دةن زؤرتـــر 

دةدةن.

لة ــةدا ــاوةي م ــةم ل ــة: ــام رؤذن
شتَيك ضةند راطةياندنةكاندا
دةرةوة مةَلبةندى ئَيوةء لةسةر
تؤمةتانة ئةو بؤضى بآلوكرايةوة،
كرؤكي دةتوانيت ثاَلتان  دراوةتة

باسبكةيت؟ بؤ كَيشةكةمان
دامـــةزرا كــة يةكَيتي  ــؤي  خ  *
ــــةزراء دام ءآلت دةرةوةي ــة  ل
لة هــةر يةكَيتيش سةركردايةتي
ئةوروثا ــاوارةي ئ بــوونء دةرةوة
هةبووة زؤري طرنطي بؤية هةر بوون،
منيش يةكَيتيدا، سياسي مَيذوويي لة
ياريدةدةري (٢٠٠١)ةوة سةرةتاي لة
ــبــةنــدي مــةَل ــاري ــي ــت ــةرش ــةرث س
(د.فوئاد من ثَيش كة دةرةوةمكردووة
كةمال عةليء حاجي قادري مةعسوم،
ساَلح) بةرهةم رةشيدء لةتيف فوئادء
مةَلبةندةيان ئةو سةرثةرشتيارَيتي
هةَلبذَيردرام كة  كاتَيك  ــردووة، ك
لةبةر سةركردايةتيء ئةندامي ءةكو
دةرةوةي ضوومة تةندروستي  باري
رَيكخستن كؤميتةي لــةوآ ءآلت،
كةمئةندامي ذمارةيةكي هةبوو،
ثَيشتر ئـــةوةي  ــةر ب لــة ــوو،   ــةب ه
تةرخان دةرةوة  مةَلبةندي بةرثرسي 
مةَلبةندء كاري بؤ تةنيا بة نةبوو
كارةكاني بة ءآلتةكاندا شــارء بة
خؤي رَيكخستن هةَلبستَيت، خؤي
سةردةمي لة دةذياند، كاديرةكاني
مةيداني بة طؤإاء ءةزعةكان ئَيمةدا
(١٦) فراوانبوو رَيكخستن كارمكردء
(٢٠٠٣) ساَلي دامةزراند، كؤميتةمان
بةرثرسي بة بووم  من بإيارَيك  بة

دةرةوة. مةَلبةندي
ــةي ــت دةس ــدةش ــةن ــب ــةَل ـــةو م ل
ساآلنة بوو، هةَلبذاردن بة كارطَيإيي
هةَلبذاردني كؤميتةكان هةموو
خؤيان نوَينةري ــردء دةك خؤيان
بةغداوة لة دةكرد، بةآلم دةستنيشان
ضةند سياسيي مةكتةبي بإياري بة
دانــران، هةَلبذاردن بةبآ كةسَيك

دةستةي لة كةسَيك  ضةند  ضونكة
طةإابوونةوة مةَلبةند كارطَيإيي
ثَيشنيازمانكرد ئَيمة  كوردستان،
رةزا مةحمود عةباسء (د.ضيا كة
محامي) شةفيقي ــاك ك ئةمينء
ئةوةبوو دةستةكة بؤ زيادبكرَيت
فراوانتربوو، كارةكان قبوَلكراء كة
نووسراوَيكمان لةبةرئةوةي بةآلم
داواي سياسييء مةكتةبي بؤ ناردبوو
لةسةر حةزةرَيك ضاكسازيمانكردبوو،
ديكةيان خةَلكي دروستبوو،  ئَيمة
كة ئةوةبوو مةَلبةندةكة،  ناو  هَيناية
كة زيادكرد جةالليان مام نوَينةري
ناوخؤبوو، ثةيإةوي  ثَيضةوانةي 
هــةولــَيــرء ــةري ــن ــوَي ــة ن ــاشــان ب ث
خةَلكي ديكة  شوَينةكاني كةركوكء 
ناوةوةءكَيشةكانيش هَيناية ديكةيان
ضونكة تةقينةوة، بةريتانيا لة زؤرتر
رَيكخستن كؤميتةي كارطَيريي (٤)
لةطةأل ريفؤرمبوون  باَلي بة  سةر
(٣٨) كؤي  لة كةرت بةرثرسي  (٣٢)
كؤميتةكةء بةرثرسي بــةرثــرس،
دةمانةوة نيشتمانييةكان ثةيوةنديية
ــوو، لــةبــةرئــةوة ب كــة شــانــازخــان
بةردةوامبوو هةر ملمالنَييانة  ئةو
ــوون ــاضــارب ن ــرا، ــةك ــةرن ــارةس ض
كوردستاندا لــة كــة  ــرد ــك ــان داواي
بؤ بــبــةســتــرَيــت كــؤنــفــرانــســَيــك
كؤبوونةوةكة كَيشةكان، ءةستاندني
كؤسرةت كــاك سةرثةرشتي بــة 
كاريدةكرد ئةوة بؤ  رةوتَيك بوو،
بؤ بكرَيتء مةَلبةند  لة ثشتيواني  كة
ئيشةكاني دةرةوة لة مةَلبةند ئةوةي
ديكةش رةوتَيكي بةرَيوةبةرَيت،
دةيوت خؤيةوة لةالي بإياريدابوو
كوردستان، بؤ بهَينرَيتةوة مةَلبةند كة
رةوتي لةطةأل ئامادةبوانيش (٨٠٪)ي
كةس (٢-٣) بــةآلم يةكةمدابوون،
مةَلبةند كة ــوون ــةوةداب ئ لةطةأل
دواتر ئةوةبوو هةَلبووةشَينرَيتةوة،
بة بإياردرا سياسييةوة مةكتةبي لة
دةرةوة. مةَلبةندي هةَلوةشاندنةوةي
بة كــرام بانطكرامةوة منيش
دةرةوة رَيكخستنةكاني  بةرثرسي 
تةلةفؤنء لةإَيطةي كوردستان، لة
نةبوو، عةمةليي ئةوةش ئيمَيَلةوة،
دوور كــة ــوو ــةوةب ئ تةنيا بةَلكو 
جةماوةرييةي بنكة لةو بكةوينةوة
ديــاربــوو ــةآلم ئــةوةش ب لــةوَيــيــة،
تةوجيهات ضونكة سةرينةطرت،
لة طوآ  ءةردةطرنء ئَيمةوة لة هةر 
لة هةَلبذاردنةشدا لةم دةطرن، ئَيمة
بةريتانيا، سويدء ءآلتةكاني هةموو
ئةَلمانيا.. فةرةنساء دانيماركء
كارطَيإةكانيان كؤميتةء  بةرثرسي
بزووتنةوةي ثشتطيريي  بإيارياندان 

طؤإان بكةن.
من لةسةر بةياننامةيةكيان يةكَيتي
ثارةء رَيكخستن لة كة باسيان دةركرد
يان ــواردووة ثــارةم خ كة كــردووة

هةَلخةَلةتاندووة. خةَلكم
نةسريةي دةرةوة مةَلبةندي ثَيشتر
(٢٠٠١)ةوة لــةدواي بةآلم نةبووة،
دةهات بؤ دؤالري هةزار (١٠) مانطانة
كارطَيإةكاني كؤميتةكان، هةموو بؤ
هةبوو، دؤالريان (٥٠٠) مةَلبةند ناو
(٧٠٠) مةَلبةند بةرثرسي ءةكو منيش
هيضيان ئةوانيتر هةبووة، دؤالرم
كؤميتةي بةرثرسي لة جطة نةبووة
داوايكردبوو نامةيةك  بة كة  ئةَلمانيا

ثَيدةدرا. دؤالري (٥٠٠)
ثإؤذةيةكمان ساَلَيك ــةدواي ل
بة كرا كردء جةالل  مام ثَيشكةشي
ئةوةش دؤالرء دووبارة هةزار (٢٠)
حاجي شةفيقي كاك فراوانكرايةوة،
بةرثرسي شــاخــةوان  كــاك خــدرء 
بوون، كارةكاني رَيكخستووة، دارايي
ئةندامةكان (٢٠٠٤)ةوة لـــةدواي
ــدةن، ب ئــابــوونــة ــوون ــةب ــادةن ــام ئ
ثارةكةمان داوامانكرد لةبةرئةوة
كرا زؤر هةوَلَيكي ثاش زيادبكرَيتء
(٤٠) تَييدا  كة دؤالر هةزار  (٥٠) بة
هةزار (١٠) مةَلبةند، بؤ ــةزاري ه
ئــةوةش بــةردةســت، نةسريةء بؤ 
ءةريــطــرتــووةء ماليية بةرثرسي
زؤر مانطانة باشبوون، كةسانَيكي
ــردووةء ك ئيشةكانيان ــي ءردي بة 
بة بةراورد بة كةمبووة، ثارةكةش
كؤميتةء بةرثرسي كة ناحييةيةك
كوردستاندا لةناو كارطَيإةكاني
دؤالري هــةزار  (٦-١٠) نزيكةي
ءةكو ءآلتَيكي بؤ بةآلم ءةردةطرت،
كة بةريتانيا فةرةنساء ئةَلمانياء
دؤالريان هةزار (٢) تةنيا توانيويانة

دابينبكةين.. بؤ
مةراقَيكي ــةوةش ئ لةبةرئةوة
ضاالكيمان ئةوةي بؤ  بوو لةثشتةوة
لة يــةكــَيــك ــة ل ــت، ــَي ــراوب ــك ــاري دي
بةرثرسي كــة ــدا  ــان ــراوةك ــووس ن
ئــةوة باسي  ئةَلمانيا كؤميتةي 
يارمةتي جةمال  مامؤستا كة  دةكات
قسةي كة ئةَلمانيا لة داوة راديؤيةكي
ضةندين وتوة من يارمةتي يةكَيتي بة
رَيكخراوي راطةياندنء كةناَلي راديؤء
لة راديؤمداوة يارمةتي مةدةنيمداوة،
طؤظاري يارمةتي ئوستراليا.. سويد،
خؤيان طؤظارَيكبووة كة داوة ثَيشهاتم
يةكَيتيةكي هةر دروستيانكردووة، 
دروستبووبَيت طةنجان.. ــانء ذن
من لةبةرئةوة يارمةتيمداوة، من
دؤالرةء هةزار  (١٠) لةو بةرثرسم

تائَيستا. ماوة نووسراوةكانيش
فةرةنساشيان ـــارةي ث باسي
فةرةنسا كؤميتةي  كـــــردووة، 
بة هــةبــووة، كَيشةيان كؤمةَلَيك
يارمةتييةكانيانمان ــك ــارَي ــإي ب
لة ــان ــةي ــارةك ث ءةســتــانــد، بـــةآلم
ئةو تا هةبووة، مةَلبةنددا خةزَينةي
هةَلوةشَينراوةتةوةء مةَلبةند رؤذةي
دؤالريان (٨٧٠٠) نزيكةي ثارةكةش

ءةرطرتووةتةوة.
ثارةي كة ئةوةشيانكردووة باسي
ئةطةر ئةو ئَيمة، الي كةوتووةتة ظيزة
نوسراو بةثَيي ئَيمة الي ثارةية هاتبَيتة
لةوآ رؤذةي ئةو تا سةرفكراوة،
كارمان كردووة يةك ءشةيان لةسةر
لةوآ كة  خؤمان بةآلم نةوتوة،  ئَيمة

قسانةيان كردووة. نةماوين ئةو
من كة كــردووة  لةوةش باسيان
ئةوةش هةَلخةَلةتاندووة،  خةَلكم 
خؤيان كة دةردةكةوَيت بؤيان دواتر
كؤدةكرَيتةوةء بؤ  كةسيان ضةند
كةس ضةند ئَيمة كؤبوونةوةكاني
دةبــــوونء دةهـــاتـــنء ئـــامـــادةي
كةس ضةند ئةوانيش كؤبوونةوةكاني
مانطي ضةند لة دةبــَيــت.. ئامادةي
ءةآلميان ءاقيع  زياتر ئةوة ئايندةدا 
ثشتيواني لةبةرئةوةي دةداتةوة.من
قسةي لةوانةية  ناكةم ئةوان ليستي 
شوَينمانء بخةنة خراثتريش لةوة
بةوة بــرادةرانــةيــان لــةو  هةندَيك 
منيش دووإوون، كة نــاوبــردووة
دؤكيومَينت بة شتةكانم هةموو

لةالية.
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ريفؤرم): (باَلى يةكَيتي سةركردايةتي ئةندامي محةمةد، حاجي جةمال

نـابَيت يةكيَتى خـــــــاوةنداريَتى دةستبةردارى ريفؤرم باَلى

ضـاوثَيكةوتـن

ثرؤفايل

محةمةد حاجي جةمال
لةدايكبووة. (١٩٥٧)

لة ناوةنديي سةرةتاييء خوَيندني
تةواوكردووة هةَلةبجة

ثَيطةياندني ثــةيــمــانــطــاي
خوَيندووة مامؤستاياني

ريزةكاني نَيو ضــووة  (١٩٧٦)
كؤمةَلة.

بة ثَيشمةرطة بووة (١٩٨٠)
ناوخؤ ـــةإي ش ــة ل  (١٩٩٦)
ضووةتة هؤيةوة بةو برينداركراوةء

ءآلت دةرةوةي
نيشتةجَيبووةء هــؤَلــةنــدا لــة 
ئاسةوارى بةهؤى  تائَيستاش 
تةندروستى برينداربوونةكةى
ذَير لة  ئَيستاش تا نييةء تةواو 

ثزيشكداية. ضاودَيريي
ئةندامي بة  بووة  (٢٠٠١)دا لة

يةكَيتى سةركردايةتي
بةرثرسي ــة  ب ـــــووة (٢٠٠٣)ب

دةرةوة. مةَلبةندي

دةرةوةى مةَلبةندى بؤية سياسيى مةكتةبى

ئَيمة دووربكةوينةوة هةَلوةشاندةوة، تاوةكو

ريفؤرم باَلى جةماوةرةى لةو



عومةر بةرهةم سازداني:

هةَلبذاردني نيية  زؤر  رؤذنامة:
هةرَيم سةرؤكايةتيي ثةرلةمانء
ءةك ــوة ــَي ئ ــووة،  ــات ه كؤتايي 
بزووتنةوةى ديارى هةَلسوإاوَيكى
هةَلمةتى سةرثةرشتى كة طؤإان
شارةزوورتان حةوزى هةَلبذاردنى
(٢٥) ئةو بؤ تَيإوانينتان دةكرد،
كة ضؤنة ثةرلةمان  كورسييةي 

دةستيهَيناوة؟ بة طؤإان ليستي
بةالوة ئةمجارةم هةَلبذاردني *
ئؤثؤزسيؤن هَيزَيكي كة تازةبوو زؤر
بؤ ئومَيدَيكبوو كة بةشداريبكات
زؤر هةرضةندة اليةكمان، هةموو
ئَيستا ليستة، بؤ ئةو كاركرا كة نةبوو
هَيزَيكي بؤ باشة زؤر كورسي (٢٥)
دروستبووة، تازة كة ئؤثؤزسيؤن
كورسي (١٣) نزيكةي ئةوةشدا لةطةأل
ثشتيدايةء لة ضاكسازيي ليستي

دةكاتةوة. بةرزتر رَيذةكة

ئةو هَيزة ئؤثؤزسيؤنةي رؤذنامة:
لَيدةكرَيت ضاوةإَيي دروستبووة كة
ــةي ــاوةرةك ــةم ج كــة خــواســتــي

بَينَيتةدي؟
ئؤثؤزسيؤنةكةهَيزَيكةخؤي *هَيزة
ثشتيوانييةكي هةية،  بةخؤي  ئومَيدي
ئةو هــةيــة،  جةماوةريشي باشي 
بة غةدرلَيكراو كة خؤي جةماوةرةش
جةماوةري بوونةتة دواتر دةزاني،
ئؤثؤزسيؤنة هَيزة ئةم طؤإان، ليستي
باشي جةماوةريي ثشتيوانييةكي
لةدواي من بةردةوامة، كة هةية خؤي
كــؤبــوونــةوةم هةَلبذاردنيشةوة
هةَلةبجة، لة كردووة خةَلك لةطةأل
ناوضة ــانء ــةورام ه ســةيــدســادق،
رَيذةيةكي شــارةزوور  جياجياكاني
هةَلبذاردن ثَيش  هــةروةكــو  زؤر 
ثشتيوانيكردن بؤ هةية حةماسةتيان

طؤإان. ليستي لة
ئــةو ــة ك ــــةم دةك ــد ــَي ــوم ــن ئ م
رؤذانة ثةرلةمان ناو فراكسيؤنةي
بَيتء خةَلك خواستةكاني طةيةنةري

بكات. خةَلك مافةكاني لة داكؤكيي

لةم جةماوةر ثَيتواية رؤذنامة:
ليستي تا دةخوازَيت، ضي قؤناغةدا

بةديبهَينَيت؟ بؤي طؤإان
ئاواتي داخــوازيء جةماوةر   *
دةسةآلت طؤإان ليستي كة ئةوةبووة
خزمةتطوزارييةكانيان بطرَيتةدةستء

ئاواتةى ئةو بــةآلم دابينبكات،  بؤ
ئَيستاش ــةدي، ــات ــةه ن ــاوةر ــةم ج
كة ئــةوةيــة ــي ــوازي جــةمــاوةر داخ
ثةرلةماندا لة طــؤإان فراكسيؤني
لة كة  بخاتةإوو كةموكوإييانة ئةو 

هةية. خزمةتطوزارييةكانياندا

باسى دةنطء ئَيستا رؤذنامة:
طؤإان ليستي كة لةئاراداية  ئةوة
رَيكخستنةوةية، خؤ خةريكى
حيزب ضوارضَيوةى  لة ئةويش 
رَيكخراودا، بزووتنةوةيةكى يان
ئــاطــاداربــن ــوة ــَي ئــةوةنــدةي ئ

ضةند تــا هــةنــطــاوة ــةم  ئ
طةيشتووةتة فؤرمةلةكراوةء

كوآ؟
دةنــطــوبــاســانــة ـــةو  ئ  *
لةو قسة رؤذانةش راستنء
ئايا كة دةكــرَيــت  بــارةيــةوة
يان رَيكخراو بة حيزب بكرَيت
رةوت.. يان بزووتنةوة يان
يةكاليي تائَيستا بةآلم هتد،
ض ــةســةر نــةكــراوةتــةوة، ل
بةآلم رَيكدةخرَيت، شَيوازَيك
ئةم بؤ كة ثَيمواية خؤم من
لة ئةطةر كة لةوانةية قؤناغة
كؤبكرَيتةوة حيزبَيكدا شَيوةي
خةَلكة هةموو ئةو  نةتوانَيت
دةوري ئَيستا لة كؤبكاتةوة كة
ءةكو ثَيمباشة كؤبوونةتةوة،
لة بمَينَيتء بزووتنةوةيةك
ناحيةء قةزاء هةر سنووري
شــَيــوةى ــة ل ــةكــدا ــاوضــةي ن
نوَينةرايةتي يان ئةنجومةن
ديكة ثَيكهاتةيةكي هةر يان
ئةم سةرثةرشتي كة هةبَيت
لة كة بكات  اليةنانة طروثء 

كؤبوونةتةوة. ليستةكةدا
ثَيشنيازء ئَيستاشدا لة
بــةآلم زؤرة، ــاردة ــســث راث
فؤرمَيكي نةطةيشتوينةتة
نامانةوَيت ضونكة دياركراو،
هاءشَيوةي بَيت حيزبَيك
ئَيستابَيت، حيزبانةي  ئــةم
خواستة هةموو  ئةو ناتوانن 
هةموو ئةو يان بهَينَيتةدي

بطرَيتةخؤي. خةَلكة
ئــةوروثــا لــة  نموونة بــؤ 
يةكَيتي، ناو ريفؤرمةكاني
رةطــةوة ــاوي ن بة ئــةوانــةي
ياخود خستووةتةإوو، خؤيان
خةَلكي لة زؤر ذمارةيةكي
ثسثؤإ شارةزاء تةكنؤكراتء
خؤيان رؤذان لة  رؤذَيك كة
نةبينيوةتةوة، رَيكخستنَيكدا لة

طةنجان.. لة زؤر كؤمةَلَيكي لةطةأل
دةستةيةكدا لــة ــت  ــَي دةب ئةمانة 
خواستةكانيان كة كؤبكرَيتةوة

ئاراستةبكات.

باش بة ستايلَيك ض خؤت رؤذنامة:

ثَيشنيازانةي ئةو لةنَيو دةزانيت
خراونةتةإوو؟ تائَيستا

ئةم ئَيستادا قؤناغي  لة  ثَيمباشة *
بزووتنةوةي ءةكــو  بزووتنةوةية
ناوضةيةكدا هةر بمَينَيتةوةء لة طؤإان
بكات سةرثةرشتي دةســتــةيــةك
نوَينةري لة ثَيكهاتبَيت كة
خوَيندكارانء ــكــارانء كــرَي
تةواوى ضينء ذنانء طةنجانء

ديكة. توَيذةكانى

ضةند ــة ل ـــة: ـــام رؤذن
كؤميتةى ــردوودا راب رؤذي
يةكَيتي ســةركــردايــةتــي
لة دا بإياري كؤبووةتةوةء
ئةمساَلدا ئؤكتؤبةرى مانطى
لة بــةر ببةستَيت ثلنيؤم
ئَيوة بؤضوونى بة كؤنطرة،

ضيية؟ ثلنيؤمة لةو ئامانج
نيية، باش  يةكَيتي دؤخي  *
ثايةطاي يةكَيتيء قةآلي ضونكة
سلَيماني ســنــووري يةكَيتي
هةَلبذاردنةدا لةم  بةآلم بوو،
قــةآلي بــة ــوو ب ــةو قــةآليــة ئ
يةكَيتي لةبةرئةوة طـــؤإان،
بَيت رَيطةيةك هةر بة دةيةوَيت
ضاكبكاتةوة، خؤي  بارودؤخي
ئَيستاش ــاوةي ــط ــةن ه ئــةو 
ثَيناضَيت دراوة لةسةر بإياري
يةكَيتي دةردي  ضارةسةري 
ئةوة ضةند يةكَيتي بكات، ضونكة
ثلنيؤم بةستني  بإياري  جارَيكة 
هةندَيكء رازيكردني بؤ دةدات
ثَييانواية ئَيستا  دةخات،  دواي
ثَينابةسترَيت كؤنطرةيان كة
ئةوة ثلنيؤم، بة كردوويانة بؤية
زياتر ثَيدةضَيت بكرَيت ئةطةر
ئَيمةش بَيت، تةسفيةكردن  بؤ
سةركردايةتي برادةراني ءةكو
دةركراوين نة ريفؤرم،  باَلي
خؤشمان نــة حيزبةكةء لــة 
ءازمانهَيناوةء رةسمي بة
لةسةر حيسابين تائَيستا
كوردستان، نيشماني يةكَيتي
ضــةنــد لـــة رابــــردووشــــدا
سةركردايةتي كؤبوونةوةيةكي
بانطيان بةآلم بةسترا، يةكَيتي 
كؤبوونةوةية، ئةو بؤ نةكردين

بؤ دةنــط ئَيمة ثَييانوابوو ضونكة 
يةكَيكم من دةدةيــن،  طؤإان ليستي
ناوةوة لة  هةوَلمدةدا زؤر لةوانةي 
دةركةوت بةآلم بكةين، يةكَيتي ضاك
نةبوو هيممةتةش ئةو مةحاَلة، ئةوة
ئةو بإيارماندا لةطةأل ناوةوة، بؤية لة
ليستي لة ثشتيواني كة برادةرانةدا
لة يةكَيك ثَيدةضَيت بكةين، طؤإان
ئةوةبَيت ثلنيؤمة ئةو ئامانجةكانى
ثلنيؤمةدا بإياري لةو يةكَيتي بيةوَيت
هةروةها ــدةن،  ب ئَيمة دةركــردنــي
كة ئةندامانةش ئةو تةسفيةكردني
طؤإان بزووتنةوةي لة ثشتيواني
بؤ باشكردني ءةزعي دةكةن، ئةمةش

خؤيان. ناوخؤيي

كؤميتةى ءةكو  ئَيوة رؤذنامة: 
(باَلي يةكَيتى سةركردايةتي
بة خؤتان دةكــرَيــت ــفــؤرم)  ري
خاوةندارَيتي لــة ــرن ــط دوورب
خؤت ءةكو لةكاتَيكدا يةكَيتي،
لةم دةيانةوَيت ثَيكرد ئاماذةت

بكةن؟ تةسفيةتان ثلينؤمةدا
يةكَيتيدا لة كة هةظاآلنةي ئةو *
بة خؤمان كارمانكردووة ثَيكةوة
دةزانين، زؤر قوربانييةكي خاوةني
ريزةكاني لة (١٩٧٦)ةوة لة خؤم
لة بـــووم، يةكَيتيدا رَيكخستني
لة دابــإان بةبآ  (١٩٨٠) سةرةتاي
هةموو لة بووم  هاوخةبات يةكَيتيدا 
سةرةتا ناخؤشييةكدا، خؤشيء
بووم، رَيكخستن كةرتي بةرثرسي
بةرثرسي سةرتيث، بة بووم دواتر
ســةركــردايــةتــيء بــةتــالــيــؤن.. تــا
لة ـــة ءات طشتيي، ــي ــدةي ــان ــةرم ف
رَيكخستندا ثلةكاني بة ئةندامَيتييةوة
بةآلم سةركةوتووم، خةباتكردن بة
خاوةني بة بةداخةوة نةك هةر ئةوان
هةندَيك لة بةَلكو نازانن،  يةكَيتيمان
ئةذمارمان خــؤفــرؤش بة شوَين
راي بةآلم ئةمة رَيز نةطرتني دةكةن،
كة ثَيمباشة حيزبةكةدا، لة جياوازة
بؤضووني بةآلم بطؤإَيت، حيزبة ئةو
من باش نةزانراوة، ئةوةندةي بة ئَيمة
ليستي ثشتيواني كة ئةوانةي بينيبَيتم
ماندوو كةسة هةر دةكةين، طؤإان
بةآلم يةكَيتين، ناو  قوربانيدةرةكاني 
خاوةندارَيتي بابةتي لةسةر تائَيستا
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ضـاوثَيكةوتـن

ريفؤرم): (باَلى يةكَيتي ئةنداميسةركردايةتي محةمةد، حاجي جةمال

نـابَيت يةكيَتى خـــــــاوةنداريَتى دةستبةردارى ريفؤرم باَلى

ئاماذة يةكَيتي، سةركردايةتي ئةندامي محةمةد حاجي جةمال
ثةيدابوون يةكَيتيدا لةناو ئَيستا كةسانَيك كة ئةوةدةكات بؤ
نازانن، بةَلكو يةكَيتى خاوةنى بة ريفؤرم) (باَلي هةر ئَيمة نةك
«دةستبةردارى دةَلَيت: بؤية قةَلةم،  دةدةنة خؤفرؤشمان بة
كة يةكَيتي سةركردةيةي ئةو نابين» يةكَيتى خاوةنداريةتى
لةم بووة يةكَيتى دةرةوةى مةَلبةندى لَيثرسراوى ساَلة ضةندين
يةكَيتىء ئةمإؤى هةنوكةييةكانى كَيشة لة باس طفتوطؤيةدا
بؤ دةكات دةرةوة كوردانى ثةرؤشى رَيكخستنةكانء بارودؤخى

طؤإان. ليستى ثشتيوانيى

دةكةم ئومَيد

فراكسيؤنةي ئةو كة

ثةرلةمان ناو

طةيةنةري رؤذانة

خواستةكاني

بَيتء خةَلك

داكؤكيي

خةَلك مافةكاني لة

بــكــات
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بةهادين يوسف

ليستي  رابــردوو  دووشةممةي  رؤذي 
بةشداريي  بة  عَيراقي  نيشتمانيي  ئيئتيالفي 
(١١)حيزبء ذماريةك كةسايةتي راطةيةنرا، 
بةبآ بةشدارييكردني نوري ماليكي سةرؤك 
وةزيراني عَيراق، كةسة نزيكةكاني ماليكيش 
ئةمريكاوة  لة  ثةيامَيك  بةوةدةكةن،  ئاماذة 
ئاإاستةي ماليكي كراوة كة ئةطةر بةشداريي 
ليستي ئيئتيالف نةكات، ثشتطيريي دةكةن بؤ 
وةزيراني  سةرؤك  ثؤستي  وةرطرتنةوةي 

عَيراق.
ئيئتيالفي  ليستي  دووشةممة  رؤذي 
نيشتمانيي عَيراقي ثَيكهَينرا بؤ بةشدارييكردن 
بةشداريي  بة  عَيراقداو  هةَلبذاردنةكاني  لة 
هةريةكة لة (ئةنجومةني باآلي ئيسالميي بة 
رةوتي  حةكيم،  عةبدولعةزيز  سةرؤكايةتي 
بةدري  رَيكخراوي  سةرد،  موقةدا  سةدري 
رةوتي  تةزامون،  كوتلةي  عامري،  هادي 
جةعفةري،  ئيبراهيم  نيشتمانيي  ضاكسازيي 
ئةحمةد  عَيراقي  نيشتمانيي  كؤنطرةي 
ئةنبار،  رزطــاريــي  ئةنجومةني  ضةلةبي، 
لقي  عَيراق  زاناياني  كؤمةَلةي  سةرؤكي 
سةربةخؤ،  عَيراقي  طردبوونةوةي  باشوور، 
باَلي  عَيراق  رَيكخستنةكاني  دةعوة  حيزبي 
عةبدولكةريم عنَيزيء ذمارةيةك كةسايةتي 
دةعوةي  حيزبي  بةشداريي  بةبآ  سياسيي، 
ماليكيء  نوري  سةرؤكايةتي  بة  ئيسالميي 
دةرةوة  رَيكخستنةكاني  دةعــوة-  حيزبي 
بة  سةربةخؤكان  موسةويء  هاشم  باَلي 

سةرؤكايةتي حسَين شةهرستاني).

ثةيامي ئةمريكا بؤ ماليكي
ــراق  ــســي رؤذنــامــةوانــي عــَي ــاذان ئ
روكابيء  سادق  لة  هةريةكة  بآلويكردةوة، 
ليستي  ئــةنــدامــانــي  عــةســكــةري  ســامــي 
ماليكي،  نوري  لة  نزيك  عَيراقيء  ئيئتيالفي 
نامةيةكيان ئاإاستةي نوري ماليكي سةرؤك 
وياليةتة  بةوةي  كردووة،  عَيراق  وةزيراني 
يةكطرتووةكاني ئةمريكا ثشتطيريي لة ماليكي 
دةكات بؤ بوونةوةي بة سةرؤك وةزيران، بة 
بةشداريى  سةربةخؤ  ليستَيكي  بة  مةرجَيك 
عَيراقدا  داهاتووي  لةهةَلبذاردنةكاني  بكات 
نيشتمانيي  ئيئتيالفي  ليستي  دةرةوةي  لة 

عَيراقي.
نوري  زانيارييانةشةوة  ئةم  بةهؤي 
ماليكي بإياريدا نةضَيتة ناو ليستي ئيئتيالفي 
طفتوطؤو  هةموو  ئةو  عَيراقييةوة، سةرةإاي 
لةطةَليدا  ــةي  ــذان دوورودرَي دانوستاندنة 

ئةنجامدران لةضةند هةفتةي رابردوودا. 
ليستي  ئةندامي  عةسكةري،  سامي 
ئيئتيالفي يةكطرتوو لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
هةية  سياسيي  جياوازيي  رايطةياند:  عَيراق 
ثؤستي  لةناويشياندا  ثؤستةكانء  لةسةر 
سةرؤك وةزيراني عَيراق لةنَيوان ثَيكهاتةكاني 
ياساي  دةوَلةتي  ليستي  شيعةء  ئيئتيالفي 

نوري ماليكيدا.
رايطةياند:  لَيدوانَيكيدا  لة  عةسكةري 
ثَيكهاتةكاني  لةنَيوان  هةية  ناكؤكي  كَيشةو 
لةناوياندا  ثؤستةكانء  لةسةر  ئيئتيالفدا 
كوتلةي  بةوةى  وةزيران،  سةرؤك  ثؤستي 
وةربطرَيتء  ثؤستة  ئةو  دةيةوَيت  سةدري 
ظيتؤي  مافي  دةيةوَيت  باآلش  ئةنجومةني 
لةبةرئةوةش  ثؤستة،  بةو  سةبارةت  هةبَيت 
دوو  ثَيكهَيناني  لةسةر  رَيكةوتوون  ئَيستا 
ئيئتيالفي  عَيراقيء  ئيئتيالفي  ئيئتيالف، 
لة  بةنيازة  ماليكي  نوري  كة  ياسا  دةوَلةتي 
داهاتوو  هةَلبذاردنى  بةشداريي  رَيطةيةوة 

بكات.

ماليكي داواى دوورخستنةوةى 
جةعفةرىء سةدرى كردووة 

رؤذنــامــةي  دوَينَيشيدا  ذمـــارةي  لة 
لَيكترازانء  بآلويكردةوة،  شةرقولئةوسةت 
هاوثةيمانة  نَيوان  كةوتووةتة  دووبةرةكى 
ثَيشووتر  رؤذي  ئةوةي  دواي  شيعةكانةوة، 
ليستي  لةبري  نيشتماني،  ئيئتيالفي  ليستي 
ئيئتيالفي شيعةي دةسةآلتدار بة سةرؤكايةتي 
حيزبة  لة  ذمارةيةك  حةكيمء  عةبدولعةزيز 
شيعييةكاني ديكة ثَيكهات بؤ بةشدارييكردن 
نوَينةراني  ئةنجومةني  هةَلبذاردنةكاني  لة 

ماليكي  بةبآ بةشدارييكردني نوري  عَيراقدا، 
سةرؤك وةزيرانء ئةمينداري طشتيي حيزبي 

دةعوةي ئيسالميي.
رؤذنامةكة لةسةر زاري سةرضاوةيةكي 
مةرجي  بآلويكردووةتةوة،  ئيئتيالفةوة 
ماليكي  حيزبةكةي  بةشدارييكردن  سةرةكي 
لةو هاوثةيمانَيتيية نوَييةدا دوورخستنةوةي 
رةوتي سةدرو رةوتةكةي ئيبراهيم جةعفةري 
بووة، بة وتةي عةلي موسةوي، راوَيذكاري 
«مةرجةكاني  ماليكيش:  نوري  راطةياندني 
ئيئتيالفي  ليستي  ثَيكهَيناني  لة  ماليكي  نوري 

نوَيدا لةبةرضاو نةطيراوة».
عةلي موسةوي، راوَيذكاري راطةياندني 
بارةيةوة  لــةو  عَيراق  ــرن  وةزي ــةرؤك  س
بؤ  طةورةن  هَيشتا  ناكؤكييةكان  رايطةياند: 
لةئيئتيالفة  ماليكي  نوري  بةشدارييكردني 
ماليكي  كة  مةرجانةشي  ئةو  نوَييةكةدا، 
نين،  نوَييةدا  هاوثةيمانيية  لةم  دايناون 
ضونكة ماليكي دةيةوَيت ئةو هاوثةيمانيية بة 
راستي نيشتماني بَيت لة بةرنامةو ئاإاستةو 
كةسايةتييةكانياندا، نةك تةنيا بةناو، ئةمةش 

بة راستي لةم ئيئتيالفةدا نيية.

سةدر طرةنتي وةرطرتووة
موسةوي،  ئةسما  ديكةوة  لةاليةكي 
بة  سةدر  رةوتي  سةركردةكانى  لة  يةكَيك 
رايطةياندووة،  سةدر  موقتةدا  سةرؤكايةتي 
بؤ  ــووة  ــرت وةرط طرةنتييان  ــةك  ــارةي ذم
بةشدارييكردنيان لة ليستي ئيئتيالفي شيعةدا 
بؤ دووبارة نةبوونةوةي ئةو هةآلنةي ثَيشتر 
هؤي  بوونة  روويانداء  ئيئتيالفدا  ليستي  لة 
لةوانةش  ئيئتيالف،  لة  رةوتةكة  كشانةوةي 
ثَيداني ذمارةيةك ثؤستي سةرةكيء سيادي 

لة حكومةتي داهاتوودا.
شةرقولئةوسةتي  رؤذنامةي  بة  ئةسما 
ــاوازة  ــي ج نـــوآ  «ئيئتيالفي  وتــــووة: 
ناوةإؤكداو  ثَيكهاتةو  لة  ثَيشوو  لــةوةي 
بةشداريي  جياوازنء  ثَيكهَينةرةكانيشي 
لةباشورةوة  ثارَيزطاكاندا  هةموو  لة  هةية 
طرةنتييةكانيش  بة  سةبارةت  باكوور»،  بؤ 
رةوتةكةمان  بة  ئةوة  «طرةنتي  وتوويةتي: 
لة  نةبنء  اليةنة  تاك  بإيارةكان  كة  دراوة 
ثةيإةوي ناوخؤدا هاتووة كة ليذنةي تايبةت 
ثَيكدةهَينرَيت لة هةموو ثَيكهاتةو ليستةكانء 
بؤ وةرطرتني بإيارو بإيارةكانيش بة زؤرينة 

دةبَيت، ئةمةش طرةنتيية بؤ ثةراوَيزنةخستني 
هيض ثَيكهاتةيةكي ناو ئيئتيالفةكة». 

عةبدولمةهدي لة بري ماليكي
لةاليةكي ديكةوة رةزا جةواد تةقي، يةكَيك 
لةسةركردةكاني ئةنجومةني باآلي ئيسالميي 
عَيراقي كة عةبدولعةزيز حةكيم سةركردايةتى 
راطةياندووة:  شةرقولئةوسةتي  بة  دةكات، 
«هيض طفتوطؤيةك نةكراوة لةسةر جَيطرةوةي 
لةذَير  ئَيستا  كة  حةكيم  عةبدولعةزيز 
ضاودَيريي وردي ثزيشكيداية لة تاران، بةآلم 
يةكالييكراوةتةوة  ئةنجومةن  سةركردايةتي 
بؤ عةماري كوإي عةبدولعةزيز»، سةبارةت 
ثؤستي سةرؤك  بؤ  ئيئتيالفيش  كانديدي  بة 
وةزيراني داهاتووي عَيراق، تةقي وتوويةتي: 
جَيطري  عةبدولمةهدي  ــادل  د.ع «جطةلة 
كانديدَيك  هيض  عَيراق،  كؤماري  ســةرؤك 

ديارينةكراوة».

ماليكي بإياريداوةو
ئيئتيالفيش هةر ضاوةإَيية

ئيئتيالف  ليستي  سةراني  هةرضةندة 
سةرةتايي  راطةياندني  ئةمة  رايانطةياند: 
بةآلم  كراوةية،  دةرطايان  ئيئتيالفةكةيةء 
لةوة  تةئكيد  ماليكي  نزيكةكاني  كةسة 
هاوثةيمانييةكي  دةيةوَيت  كة  دةكةنةوة 
نيشتمانيي ثَيكبهَينَيت لة هةموو ثَيكهاتةكاني 
لةناويشياندا سةركردةي عةشائيرة  عَيراقء 

سوننييةكانء كةسايةتيية شيعييةكان هةبن.
ئةندامي  درع،  تةها  ديكةوة  لةاليةكي 
راطةياندني  ئةمة  رايطةياند:  ئيئتيالف  ليستي 
لةطةأل  طفتوطؤ  ئيئتيالفةكةيةو  سةرةتايي 
نةثضإَينراوةو  ئيسالميي  دةعوةي  حيزبي 
اليةني  هَيزو  بةشداريي  بؤ  كراوةية  دةرطا 
كؤبوونةوةكانيشدا حيزبي  هةموو  لة  ديكةو 
بةشدارييكردووةو  ئيسالميي  ــوةي  دةع
طفتوطؤي لةسةر بنةماكان كردوةوةو تائَيستا 
ئةوانيش  كة  راياننةطةياندووة  رةسميي  بة 
نايةنة ريزةكاني ليستي ئيئتيالفي نيشتمانيي 

عَيراقييةوة.
ئيئتيالفي  بةوةشكرد،  ئاماذةي  درع 
ئةمجارة جياوازة لةوةي ثَيشوو، هةوَلدةدرَيت 
هيض  ء  رَيكخراو  دامةزراوةيةكي  بكرَيتة 
لةسةر  ناكرَيتء  ثَيشوةخت  رَيككةوتنَيكي 
بةشكاريي  بةشء  ثؤستةكانء  دابةشكردني 

ئاليةتي طونجاو دادةنرَيت بؤ هةَلبذاردنةكان، 
سةرؤكي ئيئتيالفةكةش بة هةَلبذاردن دةبَيتء 
ثؤستي سةرؤك وةزيرانيش دواي راطةياندني 

ئةنجامي هةَلبذاردنةكان دياريدةكرَيت.
ليستي  راطةياندني  لةكاتي  هاوكات، 
هةريةكة  عَيراقيدا،  نيشتمانيي  ئيئتيالفي 
رةوتي  سةرؤكي  جةعفةري،  ئيبراهيم  لة 
ثَيشووي  وةزيراني  سةرؤك  ضاكسازييء 
جَيطري  عةبدولمةهدي،  ــادل  ع عــَيــراقء 
سةرؤك كؤمارو بةرثرسي باآلي ئةنجومةني 
ثيشاندا  خؤيان  ئارةزووي  ئيسالميي،  باآلي 
بؤ بةشدارييكردني حيزبي دةعوةي ماليكيء 
روويدا  بة  هةميشة  دةرطايان  رايانطةياند، 

كراوةية. 

ئيئتيالفةكةي ماليكيش
دةرطاكاني دةكاتةوة

عَيراق  نيشتمانيي  ئيئتيالفي  ليستي 
بةديلي  راطةيةنرا،  دووشةممة  رؤذي  كة 
لة  كة  يةكطرتووة،  عَيراقي  ئيئتيالفي  ليستي 
شيعي  حيزبي  ذمارةيةك  لة   (٢٠٠٥) ساَلي 
ثَيكهاتبوو، هةَلبذاردني رابردوو نوقم بووبوو 
لة هاوثةيماني تايةفيء مةزهةبي، بةآلم نوري 
ماليكي دةيةوَيت لةم قؤناغةدا هاوثةيمانييةكي 
عَيراق  ثَيكهاتةكاني  لةهةموو  نيشتمانيي 
ثَيكبهَينَيتء ثردي ثةيوةندي نَيوان اليةنةكان 
ــان  درزي (٢٠٠٣)ةوة  لةساَلي  كــة  بَيت 

تَيكةوتووة.
مةكتةبي  ئةندامي  سنَيد،  حةسةن 
رؤذي  ئيسالميي  دةعوةي  حيزبي  سياسيي 
كَيشةي  ناكؤكيء  رايطةياند:  دووشةمة 
ئيئتيالفي  ليستي  لةطةأل  هةية  جةوهةريي 
ياساي  دةوَلةتي  «ليستي  وتيشي:  نوَيدا، 
كرانةوةي  دةستثَيشخةرييء  ماليكي  نوري 
ثَيكهاتةو ضينةكاني عَيراقء  هةية بؤ هةموو 
ئيئتيالفي  ليستي  هــةروةهــا  ســةحــوةش، 
شيعةش كة راطةيةنراوة، بةشَيك دةبَيت لةو 
اليةنانةي كة دةرطايان بة روودا كراوةتةوة 

بؤ طفتوطؤكردن لةطةَلياندا».
لة كؤنطرةيةكي  سنَيد رؤذي دووشةمة 
ئيئتيالفي  ليستي  رايطةياند:  رؤذنامةوانيدا 
دةوَلةتي ياسا دةستيكردووة بة طفتوطؤكردن 
سياسييء  عــةشــايــةريء  اليةنة  لةطةأل 
كؤمةَلطةي  رَيكخراوةكاني  كؤمةآليةتيء 
خؤي  كة  ئيئتيالفيش  ليستي  مــةدةنــيء 

راطةياندووة.

كؤتةكةي شكاند
ئةندامي  شابةندةر،  عيزةت  هــةروةك 
ئاماذةي  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
دةرةوةي  لة  ماليكي  مانةوةي  بةوةكردووة، 
ليستي ئيئتيالفي شيعة طورزَيكي كاريطةرة لة 
ثإؤذةي تايفيء مةزهةبيء سةرةتاي كؤتايي 
(٢٠٠٣)ةوة  ساَلي  لة  كة  رةشة  مةزهةبي 

عَيراقي روخاندووة.
رابـــردوودا  ــاوةي  م لة  كة  شابةندةر 
بة  كشاوةية  عةالوي  عَيراقييةي  ليستي  لة 
راطةياندووة:  جديد)ي  (سةباح  رؤذنامةي 
«ماليكي هةنطاوي يةكةمي ناوة بؤ بيناكردني 
لةنَيوان  نيشتماني  كَيبإكَيي  بؤ  كةشَيك 
ليستةكاندا، ئةمةش بوار دةدات بؤ بإينةوةي 

دةستي ثَيكهَيناني هاوثةيماني تايفيي».
ديكةوة شَيخ هومام حةمودي  لةاليةكي 
بــاآلي  ئةنجومةني  ــاآلي  ب ــردةي  ــةرك س
سةرؤكي  وةزيرانء  سةرؤك  كة  ئيسالميي 
طشتيي  ئةمينداري  ياساو  دةوَلةتي  ليستي 
داواي  ء  ثَيكةوتبوو  ضاوي  دةعوة  حيزبي 
ئيئتيالفي  ثَيكهَيناني  لة  بةشداريي  لَيكردبوو، 
ئةوة  وةآلمي  ماليكي  رايطةياند:  بكات،  نوَيدا 
ثَيكهَيناني  بؤ  لَيكردووين  ثيرؤزبايي  بووة، 
ئيئتيالفي نوآ، لة كؤنطرةيةكي رؤذنامةوانيدا 
رايطةياند: ئيئتيالفي نيشتمانيي بةرةيةك نيية 
دامةزراوةيةكة  بةَلكو  حيزبةكاندا،  لةنَيوان 
دروست  عَيراقدا  لة  ياسا  دةوَلةتي  دةيةوَيت 
بةَلَينيداوة  ماليكي  بةوةكرد،  ئاماذةي  بكاتء 

بةردةوام بَيت لة طفتوطؤكردن لةطةَلياندا.

فةزيلةش ضووة ريزةوة
ئيئتيالفي  ليستي  ثَيشتر  هةرضةندة   
ثَيكهَينابوو،  ثةرةثَيدان  نةزاهةو  بؤ  عَيراقى 
بةآلم حيزبي فةزيَلةي ئيسالميي ضوونة نَيو 
لة مةراسيمي  راطةياند،  نيشتمانيي  ئيئتيالفي 
راطةياندني ئيئتيالفة نوَييةكةدا، هاشم هاشمي، 
رايطةياند:  فةزيَلة  حيزبي  طشتيي  ئةمينداري 
«ئارةزوومان ئةوةبوو كة ليستَيكي نيشتمانيي 
ثةرةثَيدانةوة  نةزاهةو  عَيراقي  نــاوي  بة 
لة  بةشداربووين  ئَيستا  بةآلم  ثَيكبهَينين، 
ئةمة  ئومَيدةوارين  طةورةترداو  كيانَيكي 
ئةو  بةديهَيناني  بؤ  طةورةبَيت  مةرجةعَيكي 

نيةتةمان».

هَيشتا دةرطاكان دانةخراون

ضى ماليكي لة ئيئتيالف دوورخستةوة؟

 ثَيرآ، كاتى راطةياندنى ئيئتيالفةكة
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ضاوثَيكةوتن

سازداني، ئاسؤ عوسمان 

هاتووة  دةستووردا  لة  رؤذنامة: 
هةرَيمي   سةرؤكي   وياليةتي  ،ماوةي 
رؤذي   لة  ساَلة،  ضوار  كوردستان 
بةم  دةستوورةوة،  ئةم  كارثَيكردني 
ساَلي   ضوار  ماوةي   بارزاني   ثَييةش 
حيساب  بؤ  سةرؤكايةتي   ثَيشووي  
مادةية  ئةم  ثَيتانواية  نةكراوة، 

مةرامَيكي  سياسيي  لة ثشتةوةية؟
طريمانةكاني  بةدواي  بةرلةوةي   *
هةبووني مةرامَيكي سياسي بكؤَلينةوةو 
ثرسياربكةين، داخؤ تا ضةند ئةوبإطةية 
ديموكراتي  ثارتي  بةرذةوةنديي  لة 
بة  دةبَيت،  سةرؤكةكةيدا  كوردستانء 
لَيكدانةوةو  طةإانء  طرنطة  من  بإواي 
دةستوورء  مةغزاي  بةدواي  تَيإامان 
دةتوانَيت  دةستوورة،  بةو  ثَيويستيمان 
ــةوة،  ــدات ــةو ثــرســيــارة ب ـــي ئ وةآلم
لةسةر  ئــاطــاداربــم  مــن  ــدةي  ــةوةن ئ
وآلتاني  لــة  هةندَيك  ــووري  ــت دةس
بةتايبةت  ئةسكةندةناظيا  ئةوروثا، 
دياريكردني  خانةي  دَيتةسةر  كة 
ميكانيزمي هةَلبذاردني سةرؤك كؤمار، 
ديكة  دةسةآلتَيكي  هةر  يان  ثاشا،  يان 
هةرَيمي  دةسةآلتي  هاوشَيوةي  كة 
كوردستان بَيت، لةبةردةم زؤر ثَيطةي 
د رك  راستةوخؤ  دةوةستينء  ياسايي 
دةستنيشانكردني  كة  بةوةدةكةين 
هةَلبذاردني  ميكانيزمي  ماف،  ئةركء 
رؤذانــة  نيية  كارَيك  سةرؤكايةتي، 
جَيطؤإكَيي  ــووردا  دةســت لة  ئةمان 
ثارتَيكي  بةرذةوةنديي  بةثَيي  ثَيبكةنء 
زيادي  كةمء  ثَييدابضنةوةو  دةسةآلت 
مةسةلةي  بةثَيضةوانةوة،  بؤبكةن، 
يان  بَيت  ثاشايي  جا  سةرؤكايةتي 
جَيطيرةو  ئةندازةيةك  تا  كؤماريي 
بإطةكانيدا  بةسةر  ئاَلوطؤإ  بةدةطمةن 

دَيت.
 ضةند ساأل وةك ذمارة بؤ وادةيةكي 
مةرامَيكي  مانايةكء  سةرؤكايةتي 
ئةو  ئةوةي  هَيندةي  نابةخشَيت،  ئةوتؤ 
دةستوورة، لة ئاست دةستنيشانكردني 
هةَلبذاردني  ضؤنيةتي  دةســـةآلتء 
بة  رَيطة  ضــؤن  سةرؤكايةتييةكةي 
بة  ئايا  ــت،  دةدرَي بإطةكاني  طؤإاني 
ضةند خولي ثةرلةمان دةكرَيت ثارتَيكي 
دةسةآلت بتوانَيت بإطةي دةستووريي 
بطؤإَيت، ثاشان دةستوور ئةطةر بؤت 
خواستةكاني  لةطةأل  بإطةكاني  نةبَيت 
ديموكراتيةتي  مةدةنيء  كؤمةَلطةي 
ض  بطونجَينيت،  جيهاندا  ئــةمــإؤي 
تؤو  لةنَيوان  ئةوتؤ  جياوازييةكي 

بةديدةكرَيت،  دواكــةوتــوو  وآلتَيكي 
نةكردنة بؤ ضوار  طريمان ئةو حيساب 
سةرؤكايةتيةكةي  لة  رابردوو  ساَلي 
درَيذكردنةوةي  بؤ  بارزاني  مةسعود 
واتة  سةرؤكايةتيةكةيةتي،  وادةي 
سةرؤك  كات  زؤررترين  ئــةوةي  بؤ 
 (١٢) ــةو  ئ لةثاش  ــةي  ئ باشة  بَيت 
خؤي  ديكة  جارَيكي  هةية  بؤي  ساَلة 
هةَلبذاردني  بؤ  ئةطةر  هةَلبذَيرَيتةوة، 
كوردستان،  داهاتووي  سةرؤكايةتي 
بة بةَلَي وةآلمي ئةو ثرسيارة درايةوة 
ئةوا سةرؤك ئةوكاتة لةبةردةم ئةوةي 
وةك  كوردستانء  ثاشاي  ببَيتة  كة 
بكرَيت  لةطةأل  مامةَلةي  ثادشايةك 
هةرَيم  سةرؤكَيكي  ــةوةي  ئ لةطةأل 
دةبَيت  هةَلبذَيردرَيت  ديموكراتي  بة 

هةَلبذَيرَيت. يةكَيكيان 
ضةند  دةمـــةوَيـــت  لــَيــرةدا  ــن  م
سةرنجَيكي طرنط بدةم، لة هةَلبذاردني 
لةإَيطةي  ســةرؤك  (٢٠٠٥)دا  ساَلي 
ــردرا، لة  ــذَي ــدةب ــةَل ثــةرلــةمــانــةوة ه
هةَلبذاردني ئةمجارةدا لةإَيطةي طةلةوة 
لةاليةنطراني  هةندَيك  هةَلبذَيردرا، 
سةرؤك  هةَلبذاردنةي  ئةو  دةسةآلت 
كارَيكي  ــة  ب ميللةتةوة  ــةن  ــةالي ل
خزمةتكاريي  لــةخــؤبــووردوويــيء 
سةرؤك دةزاني، لةكاتَيكدا ئةو بةإَيزانة 
بكةن  راستيية  بةو  درك  نايانةوَيت 
هؤَلي  لةناو  نيية  قبوَلي  سةرؤك  كة 
ثةرلةمانَيك  ئةندام  ضةند  ثةرلةماندا 
جطة  ئةمة  نــةدات،  بؤ  دةنطي  هةبَيت 
سةرؤك  لةسةر  دةنطدان  كة  لةوةي 
هةبووني  لة  ثةرلةمان  هؤَلي  لةناو 
هؤي  دةبَيتة  ناإةزايي  رةنطي  دةنطء 
من  ســةرؤك،  خودي  بضووكزاني  بة 
بةإاست  ئايا  دةثرسم  لةخؤم  هةميشة 

ئَيمة ثَيويستيمان به  سةرؤك هةية.
ــةأل ئــةوةى  ــةط  رؤذنـــامـــة: ل
ياساناسانء  بة  كوردستان  خةَلكى 
ضينء  ســةرجــةم  رؤشــنــبــيــرانء 
توَيذةكانى ديكةوة داواى دةستوورَيك 
ئةركء  دياريكردنى  بؤ  ــةن  دةك
مافةكان، ئَيستا تَيبينى دةكرَيت دواى 
ثةسةندكردنى رةشنووسى دةستوور 
دةستوور  ثةرلةمانةوة،  لةاليةن 
ئةم  ناوةرؤكى  ئايا  رةتدةكرَيتةوة، 
و  دواكةوتوو  ئةوةندة  دةستوورة 
كؤنةخوازانةية ئةم هةموو هةآليةى 
يةكةم  ئايا  دروستكراوة؟،  لةسةر 
مَيذووى  لة  دةستوور  رةشنووسى 
سةرةتايةك  دةبَيتة  كوردستاندا 
قةوارةيةكى  دروستبوونى  بؤ 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  ديموكراتى 

يان بةثَيضةوانةوة؟ 

دةستوورة  ئةم  رةتكردنةوةي   *
سياسةتمةدارو  لة  ــك  زؤرَي لةاليةن 
ئايندة  ــاي  ــدط دي ــة  ل رؤشــنــبــيــران، 
كة  طرتووة  سةرضاوةي  بينييانةوة 
ناَلَيم  دةخوَينمةوة،  هةرَيم  دةستووري 
كؤنخوازي  دواكةوتوو  ناوةرؤكَيكي 
ئةو  من  بإواي  بة  بةآلم  لةخؤطرتوة، 
نيية،  كامأل  دةستوورَيكي  دةستوورة، 
ديكتاتؤرَيكي  دروستكردني  ضةمكي 
ثةلةو  هةَلدةطرَيت،  لةخؤدا  شــاراوة 
نووسراوةكانيدا  دَيإة  بةنَيو  شثرزةيي 
ــنء  ــةوت ــك ــةك ــةري ـــارة، ب ـــوةدي ـــَي ث
تَيدا  ئةركي  مــافء  بةطذداضووني 
تَيداية،  موجامةلةكردني  بةديدةكةيت، 
لة  ئةندازةيةكيش  تا  تَيداية،  دروشمي 
نايةكساني  مادةيدا  بإطةو  هةندَيك 
ئةمانة  هةموو  هةبووني  بةديدةكرَيت، 
دةكا ت  من  لة  وا  دةســتــوورةدا  لةو 
ئةو  كوردستان  هاوآلتييةكي  وةك 
دةستوورة رةتبكةمةوة، هاوكات ئةطةر 
زؤرينةي خةَلكي كوردستان بةوثةإي 
زؤرلَيكردنء  لة  دوور  هؤشيارييء 
بةوثةإي تواناو رةهةندة لؤذيكيةكاني 
ئةوا  دةستوورة،  بةو  دةنطيدا  خؤي 
ناضاردةبين بة ئةنجامةكةي لة ئَيستادا 
طؤإَيني  بؤ  كار  سبةيشدا  لة  رازيبينء 

هةندَيكي يان هةمووي بكةين.
(١٠)ى  بــإطــةى  لــة  ــة:  ــام رؤذن
دةستوورى  رةشنووسى   (١٩) مادةى 
عَيراق،  ـ  كوردستان  هةرَيمى 
مافى  كةسَيك  هــةمــوو  هــاتــووة 
هةيةو  ــى  ــن ــإي رادةرب ــى  ــازادي ئ
رؤذنامةطةريىء  ئازاديى  ثَيويستة 
رادةربإين  راطةياندنء  هؤكارةكانى 
مسؤطةربكرَيت،  فرةاليةنييان 
مافة  ئةو  هاتووة  بإطةدا  لةهةمان 
بؤ  دةستدرَيذيى  تةشةرةو  توانجء 
سوكايةتى  ديكةو  خةَلكى  سةرمافى 
هاندان  ئايينيةكانء  ثيرؤزيية  بة 
رقء  برةوثَيدانى  توندوتيذيى  بؤ 
خةَلكى  ثَيكهاتةكانى  لةنَيو  كينة 
بإطةية  ئةم  ناطرَيتةوة.  كوردستان 
رادةربإين  رؤذنامةوانىء  ئازاديى 

بةرتةسك ناكاتةوة؟
* لة دةستووري وآلتاني ديموكرات 
ئازاديي  بؤ  ثَيشوةخت  مةرجَيكي 
رادةربإين بةدي ناكةيت، بؤ ئةمةشيان 
كة  ئاطادارين  زؤربةمان  هةية  بةَلطةم 
دانيمارك  وةك  ديموكراتي  وآلتَيكي  لة 
كاريكاتَيرستَيكي  لةمةوبةر  ساَلَيك 
وَينةي  كَيشاني  بةهؤي  دانيماركي 
ثَيغةمبةري ئيسالم ض هةرايةكي نايةوة، 
زيانَيكي  دانيمارك  بؤ  زياتر  لةوةش 
زؤري دبلؤماتيء ئابووري لَيكةوةتةوة، 

كاريكاتَيرستة  ــوون  ــةض ن ـــةوان  ئ
ئةشكةنجةبدةن،  دانيماركييةكة 
بيخةسَينن،  لةزينداندا  نةضوون  ئةوان 
رادةإبرينء  ــازادي  ئ لةئاست  بطرة 
لَيثرسراوانة  دةستوورةكةياندا  بإطة 
بةرزإاطرتني  لةثَيناو  مامةَلةيانكردو 
قبوَلي  دانيمارك  ديموكراتييةتي 
لةوانيش  زيانةشيانكرد،  هةموو  ئةو 
لة  رؤذانـــة  ئةمريكادا  لة  بترازَيت 
تةلةفزيؤنيء  بــةرنــامــةي  ضــةنــدان 
لةسةر رووثةإي رؤذنامةكانيشيان بة 
طاَلتةثَيكردن  توانجء  رةخنةء  هةزاران 
كؤماري  سةرؤك  خودي  بةديدةكةين، 
تاكة  ئةو  «بــوش»  ئةمريكا  ئةوكاتي 
بةثَيي  ئــةطــةر  تَييطيرا  ــآلوةي  ــَي ث
هيض  بة  بواية  ئةمريكا  دةستووري 
شَيوةيةك نةدةبوو ئةو رؤذنامةنووسة 

زينداني بكرَيت.
يةك  ئَيمةدا  ــي  وآلت لة  ئةسَلةن 
ثياو  ئةوةي  هؤي  دةبَيتة  كارانة  لةو 
ئةم  لةسةردابنَيت،  خؤشي  ذياني 
وا  سنووربةنديية  ئةم  مةرجدانانة، 
ئازاديخوازان  رؤذنامةنووسانء  لة 
دةكات كة سأل لة كاري بوَيرو طورزي 
رؤحي  بكةنء  راستطؤيي  جةرطبإي 

دامركَينرَيتةوة. ئازادييان 
(٢)ي  ـــادةى  م ــة  ل رؤذنــامــة: 
جوطرافي  سنووري  دةستوورةكةدا 
كوردستان  هــةرَيــمــي  سياسيي 
دياريكراوة، بةآلم لة بإطةي دووةمي 
هةمان مادةدا سنوورة سياسييةكانى 
هــةرَيــمــي كــوردســتــان-عــَيــراق، 
بةستراوة بة جَيبةجَيكردني مادةي 
نةكردنةوةى  يةكاليي  (١٤٠)ةوة، 
دابــإاوةكــانء  نــاوضــة  كَيشةى 
 ،(١٤٠) مــادةى  جَيبةجَينةكردنى 
ناوضانة  ئةم  ئايندةى  لة  ناإوونى 
مادةية دروستدةكات،  لةم  كَيشةيةك 
ــى  دووةم بإطةى  لة  لةكاتَيكدا 
مادةكةدا ئاماذة بة سنوورى سياسيى 

كراوة نةك جوطرافى؟
دابإاوةكانء  ناوضة  مةسةلةي   *
مادةي  بة  ضارةنووسيان  بةستنةوةي 
دةست  عَيراق،  دةستووري  (١٤٠)ي 
ناوضة  لــة  ـــةواوة  ت لَيهةَلطرتنَيكي 
بؤ  جوطرافي  سنووري  دابإاوةكان، 
هيض  دابإاوةكان  ناوضة  طةإاندنةوةي 
مانايةك نابةخشَيت لة هةبووني تةرحء 
سياسي  ضارةسةركردني  ئةَلتةرناتيظي 

بؤيان.
 رؤذنامة: لة مادةى (٦)دا هاتووة 
نابَيت هيض ياسايةك دابنرَيت ناكؤك 
نةطؤإةكاني  حوكمة  لةطةأل  بَيت 
ئيسالم، هةروةها لة بإطةى دووةمى 
هيض  ناشبَيت  هاتووة  مادةيةدا  ئةم 
بَيت  ناكؤك  دابنرَيت  ياسايةك 
ئايا  ديموكراسي،  بنةماكاني  لةطةأل 
بةديدةكرَيت  طــةورة  كَيشةيةكي 
ئةو  بةهةمانشَيوةي  مادةيةدا  لةم 
عَيراقدا  دةستوورى  لة  كَيشةيةي 

هةية؟
بنةما  دوو  ــة  ب ثشتبةستن   *
لة  تةشريعات  ياساو  داإشتني  بؤ 
كوردستانء  هةرَيمي  دةســتــووري 
بنةما  يةكَيكيان  كة  عَيراقيشدا،  لة 
ئةوي  ئيسالمء  ئاييني  نةطؤإةكاني 
ديموكراتييةكانة،  بنةما  ديكةشيان 
لةنَيوةنده  ــةورةي  ط مقؤيةكي  مقؤ 
هةَلطرتووة،   سياسيء رؤشنبيرييةكة دا 
بةشَيكي  ئةوةي  سةرئةنجامي  ئةمةش 
اليواية  كة  تَيإوانينةي  بةو  ثةيوةستة 
ئاييني  نةطؤإةكاني  بنةما  دةشَيت 
ئازاديية  ديموكراتيء  مافة  ئيسالم، 
رةهاكة، نوَيخوازيةكان لة ضوارضَيوةي، 
هةرَيمَيكي كوردستان دةستبةبةرناكات، 
بةهؤي  دةشَيت  ديكةشي  بةشةكةي 
بَيت  رةنط  كة  بَيت  بةريةككةوتنة  ئةو 

ئاييني  نةطؤإةكاني  بنةما  لة  هةندَيك 
ديموكراتييةكان  بنةما  لةطةأل  ئيسالم 
ئةم  هةبووني  لةنَيو  يةكانطيرنةبَيت، 
دوو دذة رايةدا، بؤ هَيزة ئيسالمييةكان 
نةطؤإي  بنةمايةكي  هيض  كة  اليانواية 
ديموكراتي  خواستي  لةدذي  ئيسالم 
هَيزة  بؤ  بةثَيضةوانةشةوة  نةبينَيت، 
لة  ناكرَيت  كة  ثَييانواية  عةلمانييةكان 
بة  ثشت  ديموكراتيدا  دةستوورَيكي 

بنةما نةطؤإةكاني ئيسالم ببةسترَيت.
ـــإواي مــن هــةبــوونــي ئةم  ــة ب ب
ئةم  عةلمانيية،  ئيسالميء  دووهَيزة 
دووتَيزة دذ بةيةكة، ئةم دوو دةسةآلتة 
هاني  عَيراقيش  لة  كوردستانء  لة 
بنووساني دةستووري داوة كة هةردوو 
لةهةمانكاتيشدا  رةضاوبكةن،  بنةماكة 
ئةمةش  هةردوواليان،  نيطةراني  ببَيتة 
سياسي  موجامةالتي  خانةي  دةضَيتة 
نةك  كــوردســتــانــدا،  لــة  هةنوكةيي 
بةرذةوةنديي  ضةمكي  بة  ثابةندبوون 

طشتييء ئايندةي كوردستان.
ــوورةدا  ــت ــةء دةس ــة: ل ــام رؤذن
زؤرينةي   رةزامةندي   ثاش  هاتووة، 
لة  كوردستان  هةرَيمي   دةنطداراني  
دةستوور  طشتييدا  راثرسييةكي  
بةآلم  دادةنرَيت،  بةثةسةندكراو 
رَيذة ديارينةكراوة بؤ ثةسةندكردن 
دةستوور،  رةتكردنةوةى  ياخود 
ياساناسان ئةمة بة كَيشةيةكى طةورة 
ديارينةكردنى  ثَييانواية  دةبيننء 
سَيى  لةسةر  دوو  رَيذةى  بةَلَي  بة 
دةستوور  بة  كوردستان  خةَلكى 
تَيثةإاندنى  بؤ  سياسييةو  فَيَلَيكى 
لة  رةخنانة  ئةم  تا ضةند  دةستوور، 

جَيطةى خؤيداية؟ 
* ئةوةندةي من ئاطاداري مةسةلةي 
وآلتاني  لة  بم  رَيفراندؤم  دةنطدانء 
ئةوروثادا بةتايبةتي لة ئاست دةنطدان 
لةسةر رةشنووسي دةستوور، طؤإيني 
كاتَيك  واتة  دياريكراوة،  رَيذةكة  دراو، 
ضارةنووسي  لةسةر  راثرسيي  تؤ  كة 
طةلَيك  كلتووريي  ئابووري،  سياسي، 
زياتر  نيوة  لة  دةبَيت  النيكةم  دةكةيت، 
تابتوانيت  لةسةربَيت  ــدي  ــةن رةزام
بَيماناية  كارَيكي  بكةيت،  لةسةر  كاري 
ئةو هةموو  ناإةزايي  دةنطي  تؤ  ئةطةر 
كار  وةرنةطريتء  بةهةند   هاوآلتييانة 
بة دةنطي كةمينةيةك بكةيت كة لةطةأل 
بةرذةوةندييةكاني تؤدا هاوتةريبة، من 
دةثرسم لة كام وآلتي ديموكراتيدا رَيطة 
دةدرَيت دةستوورَيك بضةسثَينرَيت كة 
هَيشتا دوو لةسةر سَيي نةك هةر ثَيي 
رازي نيية بطرة لة نيوة زياتر هةر نةشي 
ثرؤسَيسي  ثاشان  خوَيندووةتةوة؟ 
دةنطدان لةسةر دةستوور ثرؤسَيسَيكي 
بةإَيوةدةضَيت،  هَيواش  لةسةرخؤو 
بير  كة  هاوآلتي  بؤ  هةية  مةودايةك 
دةستوورة  ئةم  ضةند  تا  بكاتةوة  لةوة 
دةستةبةردةكات،  بؤ  مافةكاني  ئةركء 
كــاديــرو  ــة  ل جطة  ـــةم  دةك ــةدا  ــةح ت
رؤشنبيران  سياسيء  كارةكتةري 
تؤ  باشة  خوَيندبَيتةوة،  دةستوورييان 
نةخوَيندرابَيتةوة  دةستوورَيك  ضؤن 

دةنطي لةسةر دةدةيت.

كامةران ئيسحاق ثةري: 

ثةلةو شثرزةيي بة دةستووري هةرَيمةوة ديارةء 
ديكتاتؤري شاراوةي هةلَطرتووة

كامةران ئيسحاق ثةري 
- نووسةرو رؤذنامةنووس 

سلَيماني  شاري  لةدايكبووي  ـ 
 (١٩٧٥)

ـ لة ساَلي (١٩٩٩)ةوة لة هةندةران 
دةذي.

كامةران ئيسحاق ثةري، نووسةرو رؤذنامةوان 
دةَلَيت: بةر لة هةموو شتَيك ثَيويستة ئةو بة 

هةَلةداضوونة راستبكةينةوة كة ثَييواية، رةشنووسي 
دةستووري هةرَيمي كوردستان لةضاو وآلتاني ناوضةو 

خؤرهةآلتي ناوةإاست لة ثَيشةنطة، بةهةمانشَيوةي 
ديموكراتييةكةي كوردستان كة طوايا  نموونةي 

ديموكراتيء ئازاديية، هةركاتَيك ئةم تَيطةيشتنةمان 
لة عةقَلي كارةكتةري سياسيي ئَيمةدا طؤإي ئةوا 
دةتوانين خاوةن دةستوورَيكي مؤدَيرنء 

ديموكرات بين.
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تؤمارنةكراون هةرَيم بضووكةكاني ثإؤذة                     (٧٠٪)ي

نةكردووة ثأؤذةي بضووك بؤ ثيَناسةيةكي هةرَيم تائَيستا حكومةتي

سالَح محةمةد

رافــيــدةيــن بــانــكــي ـــاآلي بــةرثــرســَيــكــي ب
بةرثرساني بؤ خانوبةرة ثَيشينةي رايدةطةيةنَيت،
خوارةوة كارمةنداني بؤ بةآلم بةردةوامة،  ثلةباآل 

راطيراوة.
طشتيي بةإَيوةبةري ياسري،  عةبدولحسةين
سةباحي رؤذنامةي بة لَيدوانَيكيدا لة رافيدةين بانكي
بإةكةي كة ثَيشينة «ثَيداني راطةياند بةغداي ضاثي
وةزيرو بؤ دينارداية ١٠٠)مليؤن  -  ١٥) لةنَيوان
طشتييةكانء بةإَيوةبةرة سوثاو ئةفسةراني
لةدةزطا شارةزا ثسثؤإء كةساني جَيطرةكانيانء
كارمةندانء بؤ بةآلم بةردةوامة، حكومييةكاندا

راطيراوة». خوارةوة فةرمانبةراني
وةزيـــرو بــؤ ثَيشينة  ــدانــي  ــَي «ث وتيشي: 
عةميدو ثلةي ئةفسةرانى بةإَيوةبةرةطشتييةكانء
بؤ دينار، لة(١٠٠)مليؤن بريتيية بـــةرةوذوور

دةزطا ثسثؤإاني  بةإَيوةبةرةطشتييةكانء جَيطري 
ثلةكاني ئةفسةراني دينارةو (٥٠)مليؤن حكومييةكان
ثلةكاني ئةفسةراني دينارةء (٢٥)مليؤن عةقيد رائيدء

دينارة. (١٥)مليؤن دووةم نةقيبءمالزمي
دارايي «وةزارةتي روونيشيكردةوة ياسري،
ئةو ثَيداني كة ئةوةنيشانداوة  لةسةر  رةزامةندي
بةآلم بَيت، باآلكان بةردةوام بةرثرسة بؤ ثَيشينةية
ساختةكارييةوة فرتوفَيألء حاَلةتي بووني بةهؤي
فةرمانبةراني بؤ ثَيشينةية ئةو ثَيداني بإياردراوة
نوآ كاتةي ميكانيزمَيكي ئةو رابطيرَيت تا خوارةوة

دةدؤزرَيتةوة».
ئةوةشي طشتيي بانكي رافيدةين، بةإَيوةبةري
بة ثَيشينة دةدرا رابردوودا، كاتَيك نةشاردةوة «لة
وةك دةيان حاَلةتي خوارةوة فةرمانبةراني ثلةكاني
هةر روويانداوةء طةندةَليي ساختةكارييء فرتوفَيألء

ثَيشينةكة». بووة بؤ راطرتني هؤكارَيك ئةوةش

رادةطيرَيت خانووبةرة ثَيشينةي

تَينةطةيشتووةو بضووك ــإؤذةي ث
بضووكيشي ثإؤذةي بايةخي طرنطيء

لةبةرضاونةطرتووة».
ــي ــةرؤك س مــحــةمــةد حــةكــيــم
كوردستان، ئابوريي مــونــتــةداي
كة ــــدةوارم «ئــــومــــَي ــي:  ــش ــي وت
واي تر جارَيكي هةَلبذاردنةكان
هةرَيمي دةسةآلتداراني كة كردبَيت 
لة ئاوإ طةيشتبَيتنء  لةوة كوردستان 
كؤمةَلطة ئةطةرنا بدةنةوة،  كؤمةَلطة

دةكات». فةرامؤشيان

لةذَير عَيراق خةَلكي (٢٣٪)ي
دةذين هةذارييةوة هَيَلي

وةزارةتي رووثَيوَيكي  بةطوَيرةي 
خةَلكي (٢٣٪)ي عَيراق ثالنداناني
دةذينء هةذارييةوة هَيَلي لةذَير عَيراق
بؤ دةإوات داهاتيان زؤري بةشَيكي

نيشتةجَيبوون. شوَيني خواردنء
بةطوَيرةي راثؤرتةكةي وةزارةتي
داهاتي ,٥٤٪)ي ٩٤) ثــالنــدانــان،
شوَيني خؤراكء بؤ  ئةوهاوآلتييانة 
ــش ١٦٪)ي ,٨٦) نيشتةجَيبوونء
خزمةتطوزاريية سووتةمةنيء بؤ
راثؤرتةكة دةإوات، سةرةكييةكان
ثارَيزطاكاني بةوةشكردوة، ئاماذةي
زؤرترين سةآلحةدين موسةناو ديالةو
بةجؤرَيك تَيداية، هةذارييان رَيذةي
طوندةكاني لــة ــي هــةذاري ـــذةي  رَي
(٪٧٠) لة زياتر موسةنا ثارَيزطاي

ثَيكدةهَينَيت.  

بضووكةكاني ثإؤذة  (٧٠٪)ي
تؤمارنةكراون هةرَيم

مونتةداي ئةندامي عةلي، فةيسةأل
دةكات لةوة باس كوردستان ئابووريي
(٩٠٪)ي بضووك ثإؤذةي هةرضةندة
ناوضةكةو وآلتاني  عَيراقء ثإؤذةكاني
بةآلم ثَيكدةهَينَيت، كوردستان هةرَيمي
وآلتان لة هةندَيك تائَيستا  بةداخةوة
طرنطييان هةرَيميشةوة حكومةتي بة
لةكاتَيكداية ئةوة نــةداوة، بوارة بةو
ثَيشكةوتوودا لةوآلتاني ــك زؤرَي لة
ــإؤذةي ث بؤ تايبةت ــــةزراوةي دام
ثالنء ئةوةية  ئةركيان هةيةو بضووك 
بةرةوثَيشبردني برةودانء بؤ بةرنامة
ــازاإ ب دابــنــَيــنء ـــإؤذةي بــضــووك ث
بةرهةمةكانيان ساغكردنةوةي  بؤ
بانكةكانةوة رَيطةي  لة  بــدؤزنــةوةء

بكةن. هاوكارييان
ئـــامـــاذةي ــةأل عـــةلـــي، ــس ــةي ف
كة لَيكؤَلينةوةيةكيدا لة بةوةشكرد،
ــووة ــةوت دةرك ئةنجاميداوة  ــؤي  خ
بضووكةكاني ثــإؤذة -٧٠٪)ي  ٪٦٥)
تؤمارنةكراون، كوردستان هةرَيمي
كَيشة رووةوة  لةضةندين ــةوةش  «ئ
دةكـــاتء ـــت دروس بــؤ ثــإؤذةكــان
ثَيداضوونةوة حكومةت ثَيويستة
ــاري ثــإؤذةبــضــووكــةكــانــدا ــؤم بــة ت
تايبةتيان دامةزراوةيةكي بكاتةوةو
ثإؤذةي بؤئةوةي دابمةزرَينَيت، بؤ
رَيكبخاتةوةء لةهةرَيمدا بضووك
ئيشوكارةكانيان تــا  ثؤلَينبكرَين

رَيكوثَيك ياساييء شَيوةيةكي بة
بةإَيوةبضن».

ثَيناسةي حكومةت
ثإؤذةي بضووك نةكردووة بؤ

ــاآلو ك ـــةو  ئ زؤري بــةشــَيــكــي
بازاإةكاني لة ئَيستا ثَيداويستييانةي

هةن ــدا ــان كــوردســت ــمــي  هــةرَي
بضووكةكاني ثإؤذة بةرهةمي
ــةري دةوروب وآلتاني  ضينء
وتــةي بــة ــةآلم ب عــَيــراقــن،
ــةوآ ــي، ل ــةل ع فــةيــســةأل

تؤكمة سياسةتَيكي
بنةماي لــةســةر
زانياريي داتــاو

ــــــــــــذراوة، داإَي
ــت ــرَي ــوان بــؤيــة دةت

ثإؤذانة ئةو بةرهةمي
باشتر بةشَيوةيةكي

ــتء ــدرَي ــب ــَي ــــةرةي ث ث
بـــةرهـــةمـــةكـــانـــيـــان

لة ســـاغـــبـــكـــرَيـــتـــةوة
جطةلةوةي ئةوة بازاإةكاندا،

بةرهةمةكةي ثإؤذةيةك هةر
هاوكاريي حكومةت بَيت، باشتر

ئةو خــاوةنــي زياتري ــي داراي
هةرثَيويستييةكي ثإؤذةيةدةكاتء

فةراهةمدةكرَيت. بؤي هةبَيت
«طةورةترين دةَلَيت: عةلي فةيسةأل
كَيشةي كوردستاندا لةهةرَيمي كَيشة
تائَيستا كــة ثَيناسةية نــةبــوونــي
بضووك ـــإؤذةي ث بــؤ ثَيناسةيةك

نةكراوة».
«لةوآلتَيكدا وتيشي:
بؤ ثَيناسةيةك ئةطةر

ضؤن نةبَيت، بضووك  ثإؤذةي
بايةخي طرنطيء دةتوانرَيت
هةربؤية ضاوبطيرَيت، لةبةر
ئامانج نازانرَيت ئةوكاتةش
ضييةو بضووك لةثإؤذةي
كاتَيكدا لة ضين، كَيشةكانيان
كَيشةي ــت ــرَي ــةزان ن ئــةطــةر 
ئةوا ضيية، بضووك ثإؤذةي
ضارةسةري ناتوانرَيت

بدؤزرَيتةوة». بؤ

وةزارةت ضةندين

 مؤَلةت
دةدةن بضووك ثإؤذةي بة

ئابوريي مونتةداي ئةندامةكةي
نازانرَيت تائَيستا دةكات ئةوة بؤ ئاماذة
هةرَيمي لة بضووكةكان ثإؤذة ذمارةي
ئَيستا هةربؤية ضةندن، كوردستاندا
مؤَلةت كة  هةن وةزارةت نؤ  هةشت
ئةو «ئؤباَلي دةدةنء بضووك بةثإؤذةي
وةزارةتي لةئةستؤي بَيبةرنامةييةش
ثَييةي بةو ضونكة ثيشةسازييداية»،
ثإؤذة دةكات وا  ئةوة وتي:  ئةو وةك
ضةندين بةسةر ببن دابةش بضووكةكان
وا خؤي بنةإةتدا لة بةآلم شوَيندا،
دامةزراوةيةكي تايبةت ثَيويست دةكات
هةموو دابمةزرَيتء  ــوارة ب ئةو بؤ 

تايبةت بــــةئيشوكارةكاني
بخرَيتة بضووك ثإؤذةي
ئةو ــي ــري ــرضــاودَي ذَي
بةتةنيا دامةزراوةيةو
سةرثةرشتي ــةو ئ

بكات.

ئةمريكا.. لة جطة
هؤنكؤنط، كويانى، ظيجى، كاريبى، كةنةدا، بورونى، برمودى، بهامى، بربادؤس، ئوستراليا،
نوآ، تايوانى سورينام، سلَيمان، دوورطةكانى سةنطافورة، نيوزيلةند، ناميبيا، اليبيريا، جامايكا،

فةرمييانة. دراوى دؤالر كة وآلتانةن، ئةو جامايكا. زيمبابؤى، تؤباكؤ، ترينيداد،

زيمبابؤى دؤالرى كيلؤ (٣)
ئةمريكى دؤالرى (١٠٠) فةرمانبةرَيكدةكاتة مانطى يةك مووضةى

كإين شت بؤ بازاإ بؤ منداألدةضَيت يةك رؤذانةى



حةمةالو سالَح محةمةد

كاآلوثَيداويستيي زؤري بةشَيكي
ثإؤذة بةرهةمي هةرَيم بازاإةكاني
ـــةرن، دةوروب وآلتاني بضووكةكاني
ئابووريي بــواري شارةزايةكي بةآلم
ثإؤذة (٧٠٪)ي تائَيستا رايدةطةيةنَيت،
تؤمارنةكراونء هةرَيم بضووكةكاني
ثإؤذةي بؤ ثَيناسةيةكي حكومةتيش
طرنطيي بايةخء نةكردووةو بضووك

لةبةرضاونةطرتووة. بضووكي ثإؤذةي

ضيية؟ بضووك ثإؤذةي

لةضةندين خؤي بضووك ثإؤذةي
بضووك، كارطةيةكي داناني وةك بواري
دوكانَيك يان سةرتاشخانةيةك ياخود
دةبينَيتةوة لةثيشةسازيي جؤرَيك يان
ياخود كةسَيكةوة لةاليةن راستةوخؤ كة

بةإَيوةدةبرَيت. كةسَيكةوة ضةند
ثشت بضووك ثإؤذةي هةرضةندة
دةبةستَيتء خاوةنةكةي بةداهاتي
بةآلم زياني ئاشكرانيية، زؤرجارسوودو
الي ترسة دروستكردني هؤكارَيكي
ثةيوةنديي ثإؤذةكةش سةرمايةدارانء
خاوةنةكةيةوة لَيهاتوويي زةوقء بة
ناوخؤيي مؤركَيكي زيــاتــر هــةيــةو

وةردةطرَيت.
بواري شارةزاياني  لَيدواني بةثَيي 
لةوآلتاني زؤرَيــك  ئَيستا ئابووريش،
بضووك بةثإؤذةي ثشتيان ثَيشكةوتوو

بةستووةولةثالنيئابوورييوآلتةكانياندا
كردووةتةوة. خؤي جَيطةي

هاوكاريي Unops

دةكات بضووك ثإؤذةي
كة   Unops ـــكـــخـــراوي  إَي  
لة يةكَيكة نَيودةوَلةتييةء رَيكخراوَيكي
نةتةوةيةكطرتووةكان، رَيكخراوةكان

كة ــة ــةوةي ئ لــةكــارةكــانــي يةكَيك 
لةجيهاندا هةذاريي رَيذةي دةيةوَيت

كةمبكاتةوةء
وآلتانةي لةو  يةكَيكة عَيراقيش 

ئاستَيكي لة تَييدا هةذاريي رَيــذةي
رَيكخراوي هةربؤية ــة، ــةرزداي ب

بووذاندنةوةو  بؤ ثارةي unops بإَيك
لة بضووك ثـــإؤذةي بة ـــرةودان ب

تةرخانكردووة. كوردستان هةرَيمي
محةمةدكةريم،سةرؤكيمونتةداي
ئةوةي بؤ وتي: كوردستان ئابووريي

 unops كةمبَيتةوة هةذاريي رَيذةي
بضنة كاربكةنء ذنان ثَيويستة ثَييواية،
بزانن كاركردنةوةو دةيانةوَيت بواري
ضؤن ثإؤذةيةكة خاوةني كة كةسَيك
خؤي ثإؤذةكةي ئيدارةي بتوانَيت
ثإؤذةيان ئةوكةسانةي  يان  بكات،
بكةن، دروست ثإؤذةيةك ضؤن نيية
كة كةسانةش ئةو ذنانء بةتايبةت

نةخوَيندةوارن.

بضووك ثإؤذةي لة حكومةت،
تَينةطةيشتووة

ذاثؤني ئةمريكيء كؤمةَلطةي
بضووك بةثإؤذةي ثشت بــةردةوام
بةرنامانةش لةو يةكَيك  دةبةستنء
بووذاندنةوةي ئابووريي ئؤباما بؤ كة
بووذاندنةوةو دايإشتووة، ئةمريكا
بضووكة، ثإؤذةي بةطةإخستنةوةي
كةمتر بــضــووك ـــإؤذةي ث ضونكة 

تَيدا بةكاردةهَينرَيت. تةكنةلؤذياي
تَيإوانيني بةثَيضةوانةي بــةآلم
سةرؤكي ثَيشكةوتوو،  ــانــي  وآلت
كوردستان ئابووريي مونتةداي
لة تائَيستا هةرَيم «حكومةتي ثَييواية
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تؤمارنةكراون هةرَيم بضووكةكاني ثإؤذة                     (٧٠٪)ي

نةكردووة ثأؤذةي بضووك بؤ ثيَناسةيةكي هةرَيم تائَيستا حكومةتي

بَي هؤكارى سةرةكيترن
هةر لة دراو نرخبوونى
شةإو جيهاندا وآلتَيكى
نةبوونىثالنَيكىئابووريية،
وةك وآلتــَيــكــى ــا ــةوةت ئ
ناوى هةرضةندة زيمبابؤى
دؤالرة، هةر دراوةكةشيان 
كَيشةكةى لة بةهاكةى بةآلم
كة بةجؤرَيك كةمترة،
ئةو هؤى بة كاآليةى  ئةو 
كَيشي دةكإدرَيت دراوةوة
كاغةزى كَيشى  لة كةمترة 

دراوةكة.

كةمترة كَيشى لة بةهاكةى دراوةى ئةو

ثارةى يةك مريشك

بيرة يةك بوتأل يةك ذةم نانخواردنثارةى ثارةى

نةستةلة ثارضة يةك

دؤالر مليؤن (١٠) بة

يةك جبس

دؤالر مليؤن (٦٠) بة

بنَيشت يةك

دؤالر مليؤن (١٠) بة

ضةرةس زةرفَيك

دؤالر مليؤن (٤٠) بة
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كــچــان، ــي ــارةي م ــةر زؤريــــي ــةب ل
ژمارةيةكي خانوو،  گرفتي بَيكارييو 
نةيانتوانيوة ئَيزدي گةنجاني لة زؤر
بةمةش بنَين،  پَيكةوة هاوسةرَيتي ژياني 
بة ئَيزدي كچاني قةيرةبووني دياردةي

دةركةوتووة. رووني
خــودي زانيارييانةي ــةو ئ بةپَيي
مارةيي پَيدةدةن، ئاماژةي ئَيزديةكان
٣٠)هةزار  -  ١٠) نَيوان لة ئَيزدي كچاني
بووةتة زؤرة پارة بإة ئةم ــة، دؤالرداي
زةماوةندكردني لــةبــةردةم كؤسپَيك
تايفة ئةو گةنجاني زؤري ژمارةيةكي

ئاينيةدا.
بة بووة حاَلةت دةرضووةو لة كَيشةكة
گةيشتووةتة تا  كؤمةآليةتي، دياردةيةكي 
روحانيي ئةنجومةني ـــةي رادةي ئــةو 
پَيكهاتووة، ئاينييةكان  پياوة لة  كة ئَيزدي
ئةو بؤ چارةيةكة دؤزينةوةي لةهةوَلي
بارةيةوة لةو  بإيارَيكي  چةند قةيرانةو 

دةركردووة.
كؤبوونةوةيةك، پاش ئةنجومةنة ئةم
كرد ئَيزديةكان خَيزانة هةموو لة داواي
مارةيي بؤ دؤالر (٢)هةزار  لة زياتر كة

نةكةن. داوا كچةكانيان
كــاروبــاري گشتيي ــةري ــوةب ــةإَي ب
ئةوقافو وةزارةتـــي لة ئَيزديةكان
هةرَيمي حكومةتي  ئاينيي كاروباري 
دةَلَيت بــؤزانــي، خةيري كوردستان،
گةورةي كَيشةيةكي ئةمة راستي «بة
ئةم ئَيزديةكاندا، لةنَيو كؤمةآليةتيية
ژمارةيةكي تائَيستا كردووة واي كَيشةية
بهَينن، ژن نةتوانن ئَيزدي لةگةنجاني زؤر

بكةن». مَيرد يان
بةَلكو نيية،  ئةوةندة  تةنيا  كَيشةكة 
مةسةلةيةي ئــةم تر هَيندةي ــةوةي ئ
لةتايفةي كة ئةوةية كــردووة، قورستر
ناكرَيت ئاينييةوة، رووي لة يةزيديدا،
غةيرة ئَيزديو لةنَيوان هاوسةرطيري
لةنَيو لةوةي  جگة ئةمة رووبدات، ئَيزديدا
چينَيكي چةند ئَيزديةكانيشدا خــودي
لةنَيو زةواج دووبارة هةنو كؤمةآليةتي

نيية. چينانةدا ئةو
ئايني مَيژووي لةسةر باس قسةو
زؤريان هةندَيكي  جياوازة، زؤرو ئَيزدي 
بة خــؤيــان نــةتــةوةيــيــةوة رووي   لــة 

لةناوچةكاني دةزاننو رةسةن كوردي
ــن، دةژي نةينةوا دهــؤكو  پــارَيــزگــاي
ملمالنآو جَيگةي لةناوچةكان بةتايبةت
هةروةها دةستووريي. (١٤٠)ي مادةي
جؤرجيا، ئةرمينيا، وآلتاني لة ژمارةيةكيان
دةژين، توركيا  سورياء  روسيا،  ئَيران، 
هاوآلتي (٦٠٠)هةزار نزيكةي لةعَيراقيشدا

دةژمَيررَين. بةكةمةنةتةوة دةبنو
حةوت ئَيزديةكان ئاينييةوة، رووي لة
دةپةرستن، خوا يةك هةية و فريشتةيان
كة ئيبليس ئاينة ــةو ئ بةپَيي  ــةآلم  ب
داواي ناسراوة، بةشةيتان لةئيسالمدا
جَيي نةبووةتة كردووةو لةخوا لَيبوردني

لةعنةتكردن.
خةَلكي ئَيزديةكان گشتي بةشَيوةيةكي
وةك زؤربةيان كةمدةرامةتنء هةژارو
كار ئوتَيلةكاندا لةچَيشتخانةو كرَيكار
فةرمانبةري كةميان ژمارةيةكي دةكةنو

داگيركردني لةپاش ئَيزديةكان حكومةتن.
توندإةوةكانء هَيرشي كةوتنةبةر عَيراق
موسأل پارَيزگاي لة زؤريان ژمارةيةكي
زؤريشيان ژمارةيةكي هةروةها كوژران،

كؤچيانكرد. ئةوروپا بةرةو
پارةي مارةيي زؤريي  لةبارةي هؤكاري 
كة روونكردةوة بؤزاني ئَيزديةكاندا، لةنَيو
كوإة ئةو دةستي لةسةر دياردةية ئةم
لةئةوروپا كة بــوو ــت  دروس ئَيزديانة
ژن كوردستان هةرَيمي لة دةگةإَينةوةو
زؤرةوة بةپارةيةكي  ــةوان «ئ دةهَينن،
دةستيانكةوتووةو ئةوروپا لة كة دَينةوة
كةمدةرامةتي لةبةر ئَيرةش گةنجاني

دةستكةوَيت». پارةيةيان ئةو ناتوانن
هةندَيك كة پَييواية ناوبراو هاوكات،
بة شوو باشترة  پَييان  ئَيزدي  لةكچاني 
بژي، ئةوروپا لة بكةن كة ئَيزدي كوإَيكي
بإؤنة ئةوانيش هيوايةي بةو ئةمةش

وآلت. دةرةوةي
ئَيزدي گةنجَيكي شةنگالي، كاروان
لةچَيشتخانةيةكي (٢٥)ســاَلــة، تةمةن
كار هةولَير  شاري  لة برژاندن  ماسي 
بة خؤشحاَلة زؤر گةنجة  ئةم دةكات،
ئَيزدي، روحانيي ئةنجومةني بإيارةكةي
ئةوةي بؤ دةبَيت «يارمةتيدةر چونكة

بهَينين». ژن بةئاساني بتوانين
ئومَيدي گةنجة ــةم ئ ئةگةرچي
ژياني بتوانَيت تا بإيارة بةو زؤرة
هةندَيكي بةآلم پَيكبهَينَيت، هاوسةرگيري
ئَيزديةكان هةموو  كة گومانيان هةية تر
جَيبةجَيي ببنو  بإيارة ئةم  ثابةندي

بكةن،
نةجم، مستؤ سعود بارةيةشةوة لةم
اللش رؤشنبيريي سةنتةري بةرپرسي
لة ئَيزديةكان) سةرةكي (پةرستگاي
پَييواية موسَل)،  (پارَيزگاي لة  شَيخان

ئةم «ثابةندي لةخَيزانةكان هةندَيك
دةبن لةداواكردني نابنو بةردةوام بإيارة
«ئةنجومةني زؤرة»ء دةَلَيت پارة بإة ئةو
ئةوانةي بؤ نيية سزايةكي هيچ روحاني
لةهةمانكاتيشدا رةتدةكةنةوة»، بإيارةكة
بإيارةكة ئةوانةي كة بةوةدةدات ئاماژة
سومعةي «ناوبانگو رةتــدةكــةنــةوة
پيسدةكةن»، خةَلكددا لةنَيو خؤيان
پيرؤزترين لةاليةن بإيارةكة چونكة

ئةنجومةني ئَيزديةوة دةرچووة.
كاروباري بةرثرسي ئةمةشدا لةگةأل
زؤريــي كة نايشارَيتةوة ئَيزديةكان
بــةردةم گرفتي تةنيا مارةيي ــارةي پ
نيية، ئيزدي گةنجاني زةماوةندكردني
خانوو» گرفتي نةبووني بةَلكو «بَيكارييو

گةنجةكاندا. لةبةردةم گةورةن زؤر

نيقاش

ئَيزدييةكاندا! لةنَيو قةيرانيژنهيَنان

تَيداية ئيشكةري منداَلي زؤرترين هةولَير،
حةسةن بارزان

رَيكخراوى كة لَيكؤَلينةوةيةك، بةثَيى
ئةنجاميداوة كوردستان منداَلثارَيزى
هةولَيري لة ئيشكةر منداآلني ــذةي رَي

.(٪٥٥) ثايتةختي هةرَيمدا دةطاتة
رَيكخراوةكة، لَيكؤَلينةوةي بةثَيي
ئةنجاميداوة (٢٠٠٧)دا ساَلي لة كة
كؤمةآليةتيش كاروبارى كارو وةزارةتى
منداآلنى ــارةي ذم بآلويكردووةتةوة
هةزارو (٨) هةولَيردا شارى لة ئيشكةر
منداآلنى ــذةي رَي بــةآلم منداَلة،  (٢٤٦)
لة (٢٧٪)ةوة سلَيمانى لةشارى ئيشكةر

(١٧٪)ة. هؤكيش
جاإنامةي  بــةنــدةكــانــي بــةثــَيــي    
ثَيناسةي مرؤظ  مافةكاني طةردوونيي 
كةسَيك «هةر ــةوةي: ب دةكرَيت منداأل
ثَيي بَيت كةمتر ساأل (١٨) لة تةمةنى

دةوترَيت منداأل».
ئةوة لةسةر ثَيداطريي (٣٢)يش بةندى
بَيت ثارَيزراو منداأل  «دةبَيت كة دةكات،
مافي ضةوساندنةوةيةكء هةرجؤرة لة
جؤرة لة هةر دووربَيت خوَيندني هةبَيتء
رؤحي جةستةو بة زيان كة هةِرةشةيةك

بطةيةنَيت»
هــةزاران لةو يةكَيكة ــازاد، ئ هونةر 
ثايتةختي شةقامةكانى لةسةر منداَلةى
سةعات لة ئةو دةكةن، كار كوردستان
ئَيوارة (٦)ي تا لةبةيانى سةر (١٠)ي
«رؤذانة وتى: خؤى وةك دةكــاتء كار
ثةيدا دةكاتء دينارَيك هةزار  (١٥ - ٢٠)

دةيدات بة دةكةوَيت دةستى ئةو ثارةيةى
ماَلةوةيان» خؤىء خةرجيى

ساَلة (١٤) تةمةنى عةلى، ئةحمةد
ئيشكةرانةو منداَلة لةو ديكةية يةكَيكى
سةعات تا «شةوانة  كة كرد لةوة  باسي
تؤثء فرؤشتنى بؤ دةرةوة دَيتة (٩)

لة بةآلم ئيسكان، بازاإى لة منداآلن يارى
سةيركردنى بؤ ةوة (٩) سةعات دواي

تةلةفزيؤن دةطةإَيتةوة ماَلةوة».
ناوةندى لَيثرسراوى ئةنوةر، دلَير
كاروبارى كارو وةزارةتى لة لَيكؤَلينةوة
عةقَليةتى خَيزانةكان لة كؤمةآليةتى باسي

دانا هؤكارى سةرةكيترين بة كــردء
لة وتيشى: منداآلنةوة، كاركردنى لةثشت
(منداأل دةَلَين كة هةية، شتَيك كوردةواريدا
بكرَيت ثَي ئيشي منداَلييةوة لة ئةطةر
واتة ئةو منداَلةي ثَي سثي نابَيت) دةستء
وريا كاركردن بةر دةخرَيتة منداَلييةوة لة

بةخؤي ثشت ثــاشــةإؤذدا  لة  دةبَيتء
ناوةندي لَيثرسراوي هةربؤية دةبةستَيت،
كاروكاروباري وةزارةتي لة لَيكؤَلينةوة
خَيزانةكان لة «زؤرَيك ثَييوابو: كؤمةآليةتي

دةكةنةوة» بير بنةماية ئةو لةسةر
كة ـــةشـــاردةوة، ن ــي ــةوةش ــر ئ ــَي دل
ضاودَيريى بــةرنــامــةى  «هــةرضــةنــدة
مانطانة وةزارةتةكةيان  بة سةر خَيزانيى 
(١٢) يارمةتى  دينار هةزار  (٣٠) بإى بة
بة دةدات هةولَير لة خَيزان (٦٩٩) هةزارو
هةذارةكانى خَيزانة يارمةتيي  هةمانشَيوة
لةو بةآلم دةدرَيت،  دهؤكيش سلَيمانىء 
كاركردنى هؤكاري هةذاريى بإوايةدابوو

منداآلنة».
ــةي رَيــكــخــراوي ــارةك ــام بــةثــَيــى ئ
لة ساآلنة كوردستان منداَلثارَيزي
ئيشكةر منداآلنى رَيذةى هاويندا ثشووى
كة ئةوةش بةرز دةبَيتةوة زياتر(٥٠٪) بؤ
ذيانء سةر بؤ دةبَيت خراثى كاريطةريى
منداآلن ئايندةي منداآلنء طوزةراني
ضارةنووسَيكي بــةرةو كوردستان لة 

دةبات. نادياريان
سةرثةرشتيارى  عوسمان، فةرهاد  
منداَلثارَيزى منداأل لة ثاراستنى سَيكتةرى
كردةوة ئةوة لةسةر جةختي كوردستان
بةردةواميان ضاالكيى رَيكخراوةكةيان
ــارودؤخــى ب باشتركردنى بــؤ هةية 

منداآلن،
هاويندا  وةرزي «لــة وتــيــشــى:  
مؤسيقا، كؤمثيوتةر، فَيركردنى خولى
دةكــةنــةوةو مــنــداآلن بؤ شانؤطةريى
بةردةوامبوونى بؤ دةكةن كار زستانانيش

خوَيندن». لة درامةتةكان كةم منداَلة

ثَينجوَينى جةمال فؤتؤ: ئَيزدييةك ضةند ديمةني
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نوآ چـــــــرايـــــــةکــي
چاودَيريي لةژَير  ئَيستا  هةتا  ــووةو ب

پزيشکداية.
ژيانء گةشبيني له تَيإامان نوَيخوازيء
لةپَيناو مرؤڤايةتيدا بؤ خةَلک بةختةوةري
الي هؤشياريية بةلَيپرسينةوةو هةست
ئةو چونکة وآلتپارَيز، بيرمةندو خةَلکاني
بناغةي بيرو پَيچةوانةي ئايدياية بيرو
کؤنةپةرةستييةو دواکةوتنء ــواري دي
ناوي وآلتة لة ليستي رةشء رزگارکردني
شةپؤلي ئةم رةشء..هتد. چارةي رةشء
مرؤڤي ئايدياي  هةَلبوونة گــؤإيــنء 
نوَيية، سةردةمي بةئاگاي هؤشيارو
جيهاندا ناشرين لةبةرچاوي بؤئةوةي چيتر
گةورةية زؤر هةَلةيةکي نةبين، بةآلم ديار
گــؤإانء چةمکي نَيوان جــيــاوازي کة 
چةمکي چونکة  نةزانين،  گؤإان  پإؤسةي 
باسکردنةکةيةتي تيؤريء کارة گؤإان
پإؤسةي بةآلم (شفوي)، دةميي بةشَيوةي
ناوةوةي چوونة پراکتيکيء کاري گؤإان
دةستپَيکردنة بةآلم بةتةواوي، گؤإانة
سيستمي تةواوبوون، چونکة گؤإانء نةک
بؤ نيية ئاسان هةروا ديموکراسي ليبإاأل

لةفيکردا. دواکةوتوو کؤمةَلگةيةکي
سةدةيةکة نزيکةي لةمَيژة ئَيمة
تاريکء بيري دةسخةإؤي (١٩١٢-٢٠٠٩)
نةژادپةرةستيءکَيشةينةتةوايةتينلةگةأل
تورکيا) سوريا، ئَيران، (عَيراق، دوژمندا
دةسةآلتي دةستي ديلي ئَيستاش کةچي
چينايةتيداو کَيشةي  لة خؤمانين کوردي
بةشَيوةي نةبووةو رزگارمان ئَيستا هةتا
کؤيلةي هةموو جؤراوجؤر درشتء وردو
بةتايبةت سةقةتين مــرؤڤــي دةســتــي
چرايةکي بؤية خؤمان، سةرکردةکاني
تاريکستانةي ئةم بؤ بوو پَيويست نوآ
زوَلمي خورافياتء مَيژووي  مةملةکةتي
سةرمايةداري دةسةآلتي ئاشکراي بة
چينايةتيء ستةمي لةجةورو نةخوَيندةوار
کوردايةتيء جوانةکاني  رؤحة  کوشتني

نيشتمانپةروةريي. ورةو
نوآ.. بيرَيکي هةناسةو نوآ.. چرايةکي
هةنگاوو نوآ.. زانستييانةي تَيإوانينَيکي
شةونخووني بةرهةَلستکارانةو کاري
مرؤڤي بةإَيوةچووني  ژيانء بؤ نوَيية 
بيرة هؤشء بإکداني لة  بريتيية کة کورد
نايةکسانيء چةرخي نةخؤشةکاني کؤنء
لةاليةکء دةســـةآلت ستةمي ـــمء زوَل
کؤني بةإَيوةبردني خَيَلةکييانةي سيستمي

تر. کات بةسةرچوو لةاليةکي
دةڤـــةرةدا ــةم ل زؤرة مــاوةيــةکــي
نايةکساني دةستپيسيء ناپاکيء هةَلةو
رةشوإووتء بَيچارةي مرؤڤي بةرامبةر
دةسةآلتةوة، لةاليةن دةکرَيت برسي
زؤر نةخؤشي پياوي دةسةآلت چونکة
دةسةآلتةکاني زؤربةي هةروةها تَيداية
ــي ــةآلت ــؤره ــةت خ ــب ــاي ــةت ــانء ب ــه ــي ج
ــي ــاوإَي ه ــان ــوردســت ـــاوةإاســـتء ک ن
سةرةوةي چيني بازرگانء سةرمايةدارو
دروستکةري لةهةمانکاتدا  کؤمةَلگةن، 
بَيبةرهةمي تةوةزةلي تةمةألء چينَيکي
هةژارانء دژي ماستاوچيينء مشةخؤرو
رؤشنبيرانن خةمخؤرانء نووسةرانء
تةوةزةلة تةمةألء گروپة فؤإمء بةم کة
شَيوةيةکي رؤشنفيکريدا دنــيــاي لــة 
خؤماني کة دةســةآلتــة قَيزةوني زؤر 
ئةو جيهانء راي لةبةردةم پَيدةشكَينين
لةگةأل سؤزَيکيان کةپَيشتر وآلتانةي

هةبووة. کورددا
دةنگء نوآ..  چرايةکي لة مةبةست 
نوَيي شارستانيء هؤشء بيرَيکي رةنگء
پيرؤزيي گةورةييء بةرامبةر نوَيخوازيية
نةوةي دواإؤژي نيشتمانء  ــرؤڤء م
دةساَلي ساَلَيکء دووسبةييء  سبةينآء
بؤ باشة کاري گرنگتر لــةوةش تريش، 
بةهاوآلتيبووني هةست  ــةوةي ــةإان گ
بؤئةوةي خؤيدا، لةنيشتماني خةَلکة
وآلت خزمةتي  ئيشکةرو کارابَيتء چيتر 
خؤييء بةجياوازي هةست نةک بکات
لةنيشتماني بکات بةبَيگانةيي  هةست
بکاتء ئةبةدي  کؤچَيکي  بإواتء  خؤيداو 
غوربةتء رووبکاتة بةجَيبهَيَلَيتء وآلت

تةنهايي.
هةناسة هةنگاوو  ــوآ.. ن چرايةکي
دنياي کة هؤشمةندة  مرؤڤي جوانةکاني 
کؤنء سةقةتي کلتوري  کؤنةپةرةستيء 
چــةوتء ژياني خورافييةکاني ــإوا ب

گرنگيء بةجَيدةهَيَلَيتء مرؤڤ ناإةحةتي
تاکء بة دةدات  گةورةييء خؤشةويستي
هةموو تاکي چونکة کؤمةَلدا، لة عةقأل
زؤر مرؤڤبوونيشي مرؤڤةو  کؤمةَلَيک
هؤزو دةســةآلتء لة گةورةترة گرنگء
زةرةرمةند، مشةخؤري  سةرمايةداري 
تاکي لة هؤشياريي بيرمةندييء بؤية
سةرمايةيةکي خؤيدا  لة خؤي  کؤمةَلدا
هةوَيني پَيزانينةو  رَيزو  جَيي گةورةيةو 
خةَلکء خاکء خؤشةويستي دروستبووني
لةسةر نيشتمانء لة هةرکةسَيک وآلتة.
بة هاوآلتيبووني خؤي هةست خؤي خاکي
بة دةبَيت پابةند زياتر کةسةش ئةو بکات،
وآلتي خزمةتي سةرشانيء ئةرکةکاني
هزري بة بيرو کارةش دةکاتء ئةو خؤي
دادپةروةريء تاکةکانء  يةکساني  نوآء
کةسي بة گرنگيدانيش دةکرَيت. ناجياوازي
لةباتي مرؤڤدا لة زانياري زانستء شياوو
هَيز، سةرمايةو تيرةو هؤزو خزمخزمَينةو
گرنگتري گةلَيك ئةنجامي باشترةو زؤر
ژياني پَيشڤةچووني  وآلتء بؤ دةبَيت
هةناسةو کؤمةَلگا. بةرزي ئاستي تاکء
لةبةختةوةريء پإ  ماَلَيکة نوآ..  چرايةکي
پَيشکةوتنء سبةينآء هيواي گةشبيني
کَلؤَليء ــإؤي ــةم ئ لــة باشتر ژيــانــي 
جياوازيية نايةکسانيء ــنء ــةوت دواک
کة مرؤڤدا نَيوان لة  گةورةکانه  ترسناکة
هةروةها پةيامي کارةساتة، بؤ خؤي ئةوة
کارو بيرةنوَيية نوَيخوازييء چراو ئةم
رَيزو بنةماي لةسةر نوَيية بةرنامةي
نةک قبوَلکردنة، يةکتر  خؤشةويستيء
بؤ خةَلکةوة لة هةإةشة تؤقاندنء ترسء
کة خةَلک بؤ  دةسةآلتةوة  لة يان خةَلک
جةنگء لةيةکنةگةيشتنء ئةنجامةکةي

لَيدةکةوَيتةوة. دواکةوتني ماَلوَيرانيء
نايةکسانييةي جةنجاألء تاألء ژيانة ئةم
لةسايةي کة نمونةية باشترين ئَيمة ئةمإؤي
نةخوَيندةواردا سةرمايةداريي دةسةآلتي
بةآلم چةند خوارو دةژين، خراپ زةليلء
لةبةرژةوةنديي نةخوَيندةواربين خراپء
ترسناکتر لةوةش جؤرة دةسةآلتةيةو ئةم
بةرپرسيارة لَيي راستةوخؤ دةسةآلت کة
نةخوَيندةوار نوَيي نةوةيةکي كة ئةوةية
کورد خَيزاني زؤربةي ضونکة بةإَيوةية،

کاردةکاتء لةبازاإدا  منداَليان  لةهةژاريدا 
لةو بير کةسيش نــاکــاتء قوتابخانة
ئةو چونکة ناکاتةوة، جةرگبإة کارةساتة
دةبنء پارة فَيري  ئَيستاوة لة کة  منداآلنة
زانستييء وانةي لةقوتابخانةو دوورن
ئةو هةر نوآ کؤمةآليةتي ــةروةردةي پ
مرؤڤي دزو پياوکوژو سبةينآ منداآلنةن
خراپيان کاردانةوةيةکي دةردةچنء خراپ

کؤمةَلگةکةمان. بؤسةر دةبَيت
ئةگةر دةَلــَيــت: گــاردةر) (يؤستاين
نازانين. ژيان چَيژي  دةمرين  نةزانين
بندةستانة زةليالنةو زؤر کو رديش ئَيمةي
ژيــان ــةزرؤي  ــام ت هةميشة ــنء ــاوي ژي
نةبينين ناکةين بمرينء حةز  بؤية بووين،
لةپَيشدا بؤية ئــازادبــووة، نيشتمانمان
بگؤإَيين هةوَلدةينء بجوَلَيينء دةبَيت
بؤية بگةين، خؤمان بةئامانجي بؤئةوةي
نوآء پَينووسي نوآ.. چرايةکي دةروازةو
بيرو هزرو  نوآء  کتَيبي نوآء  خامةي 
بؤ هةوَلَيکيشة ــتء دةوَي نوَيي ئايدياي
خزمخزمَينةو تايةفةگةريء لة دةربازبوون
چةرخي سإينةوةي تيرةوتيرةگةريء
نوَيي سيستمي ناساندني کؤياليةتيء
نَيوان يةکساني جيهانگيريء سيکؤالرو
منداألء مافي بة گرنگيدانيشة مرؤڤةکانء
بة مرؤڤة ژياني دابينکردني ئافرةتء
گةورةترين پيرؤزترينء چونکة گشتي،
مرؤڤة، ئةستَيرةيةدا ئةم لةسةر بوونةوةر
نانء بووني لة  بَيجگة مرؤڤيش  بؤية
پارَيزراو کةرامةتيشي دةبَيت ــازادي ئ
جاإنامةي گرنگي خاَلَيکي ئةمةش كة بَيت
باشانة کارة ئةو هةربؤية مرؤڤه، مافي
دةسةآلتَيکي بة بَيت  بةدةست  مرؤڤ بؤ
کؤمةَلگايةکي نوَيخوازء ديموکراسي
مرؤڤ ئاساييية دروستدةبَيت. هؤشيار
تاکإةوء دةسةآلتَيکي زةنگي زةبرو لةبةر
مةنفا وآلتـــيء دوورة  کؤنةپةرست
لة مرؤڤ کارةساتة بةآلم هةَلبژَيرَيت،
غوربةتء بة هةست خؤيدا نيشتماني ناو
سيستمَيکي سايةي لة بکات تةنيايي
لةکوردستاني هةمانة  کة ئاوادا  چةوتي
ئةگةر ناسروشتييةدا بارة لةم باشووردا.
خؤييشي هاوآلتيبووني بة هةست مرؤڤ 
ئةوة گةورةترةو کارةساتَيکي ئةوا نةکات

تاکإةوةو دةسةآلتة ئةو ئةوةية بةَلگةي
هةَلةو دةسةآلتي بةإَيوةبردني سيستمي 
هؤشياريء خؤي نةگؤإَيت ئةگةر ناإَيکةو
يان دةيگؤإَيت ميللةت پاَلةپةستؤي
پارتة ئةو پَيمواية من بةآلم اليدةبات، 
کوردستان دواکةوتوانةي سةرمايةدارة

ناگؤإَين. هةرگيز
هاوکَيشةيةي ئةم بةپَيوانةکردني
لة خةَلکي زؤري زؤربــةي ســـةرةوة،
بة نــامــؤيــيء بــة هةست کــوردســتــان 
خؤيان هاوآلتيبووني هةستي نةبووني
(يةکَيتيء مير دةسةآلتء ئَيوةي  دةکةن.
لة مــةزانــن بةجياواز خؤتان پــارتــي)
چونکة کورد،  بندةستي هةژارو خةَلکي 
ئَيوةيان خؤيان بةخوَيني ـــةژاران ه
هةژارانيش هةر ئــةوآء گةياندووةتة
دَيننة بؤ کؤشکةکانتان پةنجةرةي دةرگاو
باوةإتان دةبَيت لةبةرئةوة ــوارةوة، خ
ئيرادةو رَيزي هةبَيتء بةديموکراسي
خؤتان بگرنء کوردستان  خةَلکي  دةنگي
ناوي لةتةزويرو وازبَينن رابگرنء دوور
بةعستان لَي با وةکو رةش رةشء ليستي
هةموانةء موَلکي کوردستان چونکة نةيةت،
بارزاني بةتةنيا موَلکي نابَيتة هةرگيز
سةردةمي بزانن ئةوةش  تاَلةباني،  يان
ئَيمة بؤ کؤياليةتيش ئَيوةو بؤ پاشايةتي 
بووني دَلنيابَيت دةسةآلت با بةسةرچووة.
بةقازانجي لةکوردستاندا بةرهةَلستکاريش
بَيزاربوو پإو خةَلکي چونکة ئةوانة،
چينايةتيء کَيشةي لةنايةکسانيء لَيتان
تاريکء ژوورة نهَينييةکاني کؤبوونةوة
بؤية گةورةکانتان، هةَلة  تنوکةکانتانء
ئؤپؤزسيؤنة گؤإانء نةفةسي ئةو ئةگةر
دةتةقييةوة خراپ زؤر بارةکة نةبواية
ــةالرة ت کــؤشــکء ــانــداو بــةدةمــوچــاوت
بةسةرتانداو دةإمَينران فيرعةونييةکانتان
زةرةرمةند هةموومان  بةَلکو ئَيوة،  نةک
ئَيوة بزانن ــةوةش ئ چونکة  دةبــوويــن، 
دةکــةن، خؤتان بةرپَيي سةيري تةنيا
گةلةگورگ وةکو کورد  دوژمناني  بةآلم
کة ئةوةن چاوةإَيي دةکةنء سةيرمان
گوآ دةبــا بــدةن. پةالمارمان کةوتين
يةکتربين، پشتءپةناي بگرينء لةيةکتر
دوژمــنــانء چــاولــَيــکــةري ئيتر  بةسة 

باهةموومان بةعسء الساييکردنةوةي
لةناو هةبَيت بةديموکراسي بإوامان
هةناسةو وآلتدا. دامةزراوةکاني هةموو
هةنگاوي لة مةبةست  نوآ  چرايةکي
دةکاتةوة بچووک خؤي کة مةزنة مرؤڤي
ميللةتةکةيء بةرژةوةنديي لةپَيناو
بةرهةَلستکارَيکي بةربةستء دةبَيتة
بةرگري بــؤ ياسايي راستةقينةو
بچوکي ــةورةو گ مافةکاني لةهةموو
بؤية چةوساوة، نةتةوةيةکي نيشتمانء
ببَيتة بةختبکاتء خؤي کةسةي ئةو
نةتةوةکةي بةرپَيي روناککةرةوةي
کؤَلنةدةرو مرؤڤَيکي وةکــو خــؤيء
زؤرينةي ئاواتي  هيواو رزگــارکــةر 
زؤر هةربؤية بَيت، کوردستان خةَلکي
دةروازةية دةرگاو ئةو بةخؤشحاَلييةوة
کرايةوةو چاوةإواني (١٨)ساأل دواي

روويدا.
بدةم بچووک تَيبينييةکي پَيمخؤشة
کؤمةآليةتي حاَلةتَيکي لةسةر مرؤڤ کة
لَيکؤَلينةوةو کؤمةَلگاکةي رامياري يان
ئةوةي ناکاتة کرد، نووسيني شيکاريء
يان تواندووةتةوة بةرةيةدا لةو خؤي
هونةرمةندو بَيت،  بةرةية ئةو  ئةندامي
جيهان إاستةقينةکاني ــووســةرة ن
بؤ کؤمةَليان کة بةرةيةدان لةو هةموو
نووسةري دةکات. رزگار بؤ دةگؤإَيتء
ميللةتَيک هةر راستةقينةي دَلسؤزو
خةَلکةو راستةقينةي خةمخؤري
بةشمةينةتي پإؤليتاري چيني بةتايبةت
لة نــووســةرةش ــةو وآلتــةکــةيء ئ
پارتة ميرييء دامودةزگاو سةرکردةو
مةزنترة. گةلَيك نيشتمان راميارييةکاني
ميللةتَيک هةر نووسةراني هؤنةرو
لةهةمانکاتدا خةمخؤرن، پةيامبةرو
سةرکردةو باَلي بةشانء کة زؤرن
بةآلم هةَلداوة،  وآلتيان پياواني پارتء
پةشيمانبوونةتةوة، نةچووة پآ زؤري
مرؤڤ وةکــو  نووسةر هــةم چونکة
سةرکردةکةش هــةم لةگؤإاندايةو
دووانة ئةو هةَلبةت بةآلم دةگؤإَيت،
نووسةرةکة جياوازن، چونکة شتي دوو
زياترو رؤشنبيري بةرةو دةگؤإرَيت
هةرةوها پةشيمان دةبَيتةوة، بؤية باشتر،
خراپتر بةرةو دةگؤإَيت سةرکردةکةش
بةوة بــاوةإم من گؤإاندا. لةحاَلةتي
شتةکان هةموو  هات  گؤإان  کة  نيية
بير کات ئةو بةپَيچةوانةوة دةگؤإرَيتء
دةتوانين دةستپَيبکةيت، دةکةيتةوة لةوة
رَيژةيي دةستيپَيکرد گؤإان کة بَلَيين
چونکة (کلي)،  هةموويي نةک دةبَيت 
مشةخؤراني لةدةسةآلتنء ئةوانةي
زةحمةتة زؤر دةسةآلتيش دةوري
ديموکراسيء ليبإاأل بيري تَيگةيشتني 
چونکة بَيت، ميوانيان گــؤإان هزري
لةبةرژةوةنديي گؤإينة شةپؤلي ئةو
دةدات تاکةکةسييان ــادي) (م ماکي
زؤرةي ماوة هةموو  لةو وانيية  ئةگةر
بووة بةدةستيانةوة کة دةســةآلتــدا
کورت ماوةيةکي بؤ چؤن نةگؤإاون

دةگؤإدرَين؟٠
گؤإينء ــراس  ک ئةمة خؤ ئاخر  
هةموو پارةدارَيک تا گؤإين نيية خانوو
بــيــگــؤإَيــتء بــتــوانــَيــت بــةئــاســانــي
لة ــاســةري ســةرت ــي ــؤإان گ بيکات! 
شةونخوني ــدانء ــةَل ــةره س وآلتـــدا 
گؤإان بةکورتي دةوَيت. هةموواليةکي
عةقَلي گؤإيني خؤإؤشنبيرکردنء 
دةوَيت، کؤنةپةرةستييانةي خَيَلةکييانةو
شَيوةيي پإؤژةيةکي  گؤإانة ئةم  بؤية
ناوةکيء بةَلکو نيية،  چاولَيکةريي  يان
سيستمَيکة فؤإمء شکاندني ناخييء
کامألء مرؤڤي پإؤژةية کارو ئةم بؤية
عةقَلييةتي گؤإيني بة دةوَيت تةندروستي
نوَيخوازيء کؤن بؤ بيري دواکةوتوانةي
بة هةروةها سيکؤالريزم، مةدةنييةتء 
دةوري مشةخؤرةکاني  مرؤڤة گؤإيني 
کــاراو مرؤڤي بة  دةبــَيــت  دةســـةآلت
بؤية تةندروست، ئيشکةرو بةتواناو
مرؤڤي کة شوَينَيکدا کاتء لةهةموو
مَيژوويية، پَيويستييةکي گؤإان ژيا تَيدا
مرؤڤبوونمان وشةي گؤإان بةبآ چونکة

لَيدةسةنرَيتةوة.
 

Hamid773@hotmail.com

مرؤڤي ئايدياي هةَلبوونة گؤإينء شةپؤلي ئةم

چيتر بؤئةوةي نوَيية، سةردةمي بةئاگاي هؤشيارو

هةَلةيةکي بةآلم نةبين، ديار ناشرين لةبةرچاوي جيهاندا

پإؤسةي چةمکي گؤإانء نَيوان کة جياوازي گةورةية زؤر

تيؤريء کارة گؤإان چةمکي چونکة نةزانين، گؤإان

بةآلم (شفوي)، دةميي بةشَيوةي باسکردنةکةيةتي

گؤإانة ناوةوةي چوونة پراکتيکيء کاري گؤإان پإؤسةي

چونکة تةواوبوون، نةک دةستپَيکردنة بةآلم بةتةواوي،

بؤ نيية ئاسان هةروا ديموکراسي سيستمي ليبإاأل گؤإانء

لةفيکردا دواکةوتوو کؤمةَلگةيةکي
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کةسَيک کة بوو مَيژوويي پَيويستييةکي
نايةکسانيء هةموو ئةو بــةري بَيتء
بگرَيت دةستپيسيية نــادادپــةروةريــيء
بؤية ،(١٩٩١-٢٠٠٩) لةکوردستاندا
ويژدانء تاريکستاني لةم نوآ چرايةکي

بوو. پَيويست عةقَلةدا
خــةبــاتــي گـــؤإانء ــؤلء ــةپ ــةم ش ئ
ــگء زرن مــرؤڤــي مــاَلــي  چراهةَلبوونة
ئايدياي بيرو يان ئةمإؤية، رؤشنبيراني
بةئاگاي هؤشيارو خةباتگَيإو  مرؤڤي
واتايةکي بة پَيرَيية؟ دوَينآء سةردةمي
پَيشمةرگةي ئاواتي تَيکؤشانء هةوألء تر
نيية باووبؤرانيش کــوإانــي دَيــريــنء
سةرکردةو کة تردا؟ کاتَيکي لةشوَينء
ئةو بــةري نةيهَيشت کــورد مَلؤزمَيکي
بدورنةوةو ماندوبوونة خوَينء هةموو
بکةن دروســـت يةکجارةکي گــؤإانــي
ماَلوَيراني نزيکدا، ئَيمةش تووشي لةدوَينَيي
نيشتمانيشمان نةدةبووينء ناوخؤ شةإي

نةدةکرا. تاآلن
پارتء بزووتنةوةو هيچ راستيدا لة
چ رَيکخراوَيک لةجيهاندا ناتوانَيت گؤإانَيک
بةدوو مانگء ناوةکي يان گؤإاني شَيوةيي
بةو هةموو دةنگء سةرکةوتنةوة مانگ  سآ
نةبَيت. گؤإان ليستي تةنيا بکات دروست
گؤإان سةرکةوتني گرنگي تري کارَيکي
خؤيان هةر تةنيا گروپةکةيدا گؤإانء لة
نادادپةروةرييء چةوتيء  بةَلکو  نةبوون،
بةإَيژةيةکي کوردي دةسةآلتي نايةکسانيي
پةنجةرةيةکي کة سةرخست گؤإاني باش
خةَلکي بؤ بوو باش هةواکَيشَيکي باشء

کوردستان.

باشة دةتوانين چؤن خراپة بووني بةبآ
بدؤزينةوة

دةتوانين  ســادةيــة، هاوکَيشة  بــةو   
مشةخؤرانء باش  ئاستَيکي بة  بَلَيين
ئةوان بةبآ پَيکردين، گؤإانيان ناپاکان
خؤي ميللةتَيک چونکة نةبوو، پَيويستمان
خةباتء پَيشکةوتووبَيت باشء ئــازادو
بؤنمونة: ناوَيت. گؤإيني  ماندوبوونء
ئاييني بَيت بةإةوشت خؤي کؤمةَلگةيةک
ئاسمانةوة لة کاتَيک  ئايين چونکة  ناوَيت،
بوو، چاکسازي بؤ خوارةوة هاتة مرؤڤ بؤ
لةسةدةي سةردةمةو ئةو مرؤڤي چونکة
عةرةبي کؤمةَلگاي بةتايبةت پَينجةمدا
هاتني پَيش تةنانةت دواکةوتوبوونء زؤر
زيندةبةچاَلکردووة. خؤيان کچاني ئيسالم
«ليؤن روسيا گةورةي چيرؤكنووسي
هةوَلدةدةين هةموومان دةَلَيت: تؤلستؤي»
لةوةناکةينةوة بير بةآلم  بگؤإين، ژيان

بگؤإين. خؤمان
بؤئةوةي بگؤإين،  خؤمان پَيويستة 
کاري بيرو نوآء تةکنةلؤذياي لةگةأل
هةموو ئةو  بؤئةوةي بگونجَيين، نوَيدا 
کةم مرؤڤةکان مردني لة کارةساتةي
بةکارهَيناني خراپ ئةنجامي لة کة بکةينةوة
ئؤتؤمؤبَيلء تةلةفؤني مؤبايلدا کردوومانة،
ئاستي لة گؤإانمان ئاستي ئةگةر چونکة
دةمانزاني بواية ئةمإؤ تةکنةلؤذياي
يان پَيبگةين تَيبگةينء بخوَينينةوةو
دةَلَيت: (لينين) وةکو کةمةوة بةاليةني
رؤژنامةيةک رؤژَيکدا لة مرؤڤ پَيويستة
نوَيبوونةوة گؤإانء پإؤسةي بخوَينَيتةوة.
گؤإاني راستيدا لة نييةو سانا سادةو هةروا
بَيتء ناوةکي گؤإاني دةبَيت بنةإةتي
دةسةآلتء ناو گؤإيني بؤ بگوَيزرَيتةوة

خةَلکء بةمةدةنيکردني شَيوةي گؤإيني
شارستانيبووني وَيــنــةي دةرخستني
سةردةمييانةو بةشَيوازي ئادةميزاد
بةجادةو هةموومان نيشتماني شَيوةي
عةقألء وَيناي کة گؤإانخوازانةوة ئةو ماَلي
گؤإان چاکترو بةرةو جياوازيي فةلسةفةي
نةک دروست دةکةن، بيري مرؤڤدا لةناخء
کَيبإکآ دةنگةدةنگء وشةو شةإة تةنيا
جارَيکي چةند نةچَيت بيرمان چونکة بَيت،
گؤإانةکاني خستةپاأل دةنگمان تريش
بدةنةوة پاداشتمان لةجياتي کةچي تريش
هةردوو ئَيمة خواستي بةپَيچةوانةوةي
شــاردنــةوةي بؤ يةکيانگرت  پارتةکة
بةئَيمةو دژ نَيوانيانء  نهَينييةکاني 

ئَيمة. بةبةرژةوةنديي
بةإَيوةبوونء شةماَلي چــراو ئــةم
نيية کةس يةک موَلکي تةنيا گؤإان هاتنةي
کردووة کاري بَيبةرامبةر  وچانء  بَي کة
نةتةوةيةکي بؤ ئازاديي نانء لةپَيناوي
ماَلوَيرانء دووجار کة چةوساوة بندةستي

چةوساوةية:
نةتةوةييء  چةوساندنةوةي يةکةم/ 
کة زياتر کوردة مرؤڤي کوشتنء فةوتاني
دةرةکي دووژمناني بةدةستي سةدة لةيةک
فارس تورکء عةرةبء دةسةآلتةکاني کة

.(١٩١٢-٢٠٠٩) دةگرَيتةوة
چينايةتي  چةوساندنةوةي دووةم/ 
لة کوردي ناوخؤي دةسةآلتي  بةدةستي
(١٨)ساأل کوردستاني باشووردا بؤماوةي

.(٢٠٠٩ -١٩٩١)
مــانــدوبــوونــةي ــةم بـــةرخـــودانء ئ
رؤشنبيرانء خةمخؤرانء چينءتوَيژي
هيواو بَي گةنجاني  زياتر کة  ــةژاران ه
ئةنفالء شةهيدانء کةسوکاري بَيکارو
ناإاستيء دژي لة دةگرَيتةوة کيمياباران
سامان نادروستيي ــادادپــةروةريــيء ن
ــوردي ک ــي ــةآلت دةس کــة ــةوة ــردن ــؤک ک
شؤإشَيکي لةخؤيدا خؤي ئةمة هةيةتي،
تةمةني لة بيروباوةإة گؤإاني مةزنء
ژيانء پتةوييء  بؤ فةوتانةوة تةنکيء 
تؤکمةية باشء کاري  بةردةوامبوونء 
شوَيني بؤ شياو کةسي گةإاندنةوةي بؤ
نــزمء کةسايةتيي ــي ــردن الب ــاوو  شــي
کاراو بةمرؤڤي ياسا بةپَيي بَيئةزموون
نوآء هزري بيرو بنةماي لةسةر لَيهاتوو
لَيهاتووييء بإوانامةو خاوةن ماندوبوونء
بؤئةوةي بةرةوپَيشچوون، دةستپاکيء
خَيَلةکيء جيهاندا لةبةرچاوي چيتر
ديار دوواکةوتوو کؤنةپةرستء ناشرينء

نةبين.
نوَيية هةناسةي گؤإانء شؤفَيري ئةو

ئةمإؤي گفتةکاني وتةو لةگةأل دةبَيت 
گؤإان ئَيمةوة لةپَيش راستگؤبَيت خؤيدا
مَيژوويةکي سبةينآ دةنا  بکات، لةخؤيدا
ناو دةداتة بإکي تر سةرهةَلدانَيکي ترو
نةفرةتلَيکراو رةشء مَيژوويةکي  زبَلداني
بةرةو کوردي دةسةآلتي ئَيستا چؤن وةک

دةچَيت. زبَلدانة ئةو
فؤإمي ئةو دژي دةبَيت چراية ئةم
وآلتي ساماني موَلکدارَيتييةبَيت کة هةموو
ناهاوسةنگييةکي خؤيء بؤ قؤرغکردووة
ژيانء نَيوان  لة دروستکردووة گةورةي 
وَيرانةدا، دةڤةرة لةم  مرؤڤةکان بووني
بةعةقَلييةتي دژ دةبَيت چراية ئةم بؤية
سةرمايةداري مؤدَيلي  بــؤرذواي  کؤني
بَيتء خورافة ناوةإاستء سةدةکاني
داگيرکردني ستةمي زوَلمء بةربةرةکانَيي
رونــاکــيء بــَيــتء ئــادةمــيــزاد هةستي 
ئاستي بةرزبوونةوةي بؤ بَيت نوَيبوونةوه
دةستي ديلي کة ناهؤشيار کؤمةَلگةي
چاخي بيري شةولةباني ــةو ــوةزم دَي
بتپةرستيء سةردةمةکاني بــةرديــنء

کؤياليةتيية. تاکإةويء کةسپةرستيء
روناکيي هةَلدةکاتء مؤم چراو ئةوةي
ــانء ژي ميللةتةکةيةتيء ــاوي ــةرچ ب
دةمرَيت دروستدةکاتء بةختةوةري
نيشتماندا، خةَلکء خــاکء لةپَيناوي
نيشتمانء راستةقينةي مرؤڤَيکي ئةوة
بؤية شؤإشگَيإة، نــةتــةوةپــةرســتء
پَيشةنگي دةبَيتة کةسةي ئةو پَيويستة
خةَلکي ــةالي ل خــؤي متمانةي ــؤإان گ
تاهةتايي سومبولَيکي ببَيتة تا کةمنةکاتةوة

نةتةوةکةي. مَيژووي
گروپة ليستء تــةنــزو ــةم ئ لــةنــاو 
سةرتؤپکي خوَينگةرمانةدا بةرهةَلستکارة
لَيبووردةييء خؤبةختيء مرؤڤايةتيء
پَيويستييةکي دةبينيت. مةدةنييةت ياساو
بةري بَيتء فريادإةسَيك کة بوو مَيژوويي
نادادپةروةرييء نايةکسانيء هةموو ئةو
-١٩٩١) لةکوردستاندا بگرَيت دةستپيسيية
تاريکستاني چرايةکي نوآ لةم بؤية ،(٢٠٠٩

بوو. پَيويست عةقَلةدا ويژدانء
گةلةکةي ناهةمواري باري دةستةي ئةو
چاکسازي پــاکــســازيء چــاکــدةکــاتء
گةلء سةربَلندي لةپَيناوي دةخوَلقَينَيت
کؤمةآليةتيء ــاري ب نيشتمانةکةيء
چاکء ميللةتةکةي (ماديي) ماکي رامياريء
نوَيية، چرايةکي نةک ئةوة دةکات ساإَيژ
مرؤڤَيکي دةستپاکء پةيامبةرَيکي بةَلکو
خؤي جَيگةي ويژدانماندا لة کة گةورةية

دةژي. هةتا هةتاية دةکاتةوة
بيرو واتــة نوآ چرايةکي هةناسةو 

رةفتاري سةردةمييانةو نوَيي هــزري
لةپَيناو نوَيية جيهاني مــرؤڤــانــةي
ئادةميزادي بؤ نوآ گؤإانَيکي  رووناکيء
کة پَيشکةوتووة ســةدة  ئــةم ئةمإؤي
دةبةخشَيت باش تةندروستء وانةيةکي
بةبيرو هةروةها ژيــان، بةمرؤڤايةتيء
نوَيخوازو مةدةنيء مرؤڤي بةرنامةي
ياساي راگــري پةيداکةرو دةستةبةرو
نوآ ئابوري رامياريء  کؤمةآليةتيء 
سةردةمي ئاَلوگؤإکردني لةپَيناوي دةبَيت
ناپاکيء توإةبوونء نةزانينء رةشء
سةردةمي بؤ ماَلخواردن مافخواردنء
دةستپاکيء مرؤڤدؤستيء نوَيي سپي
گلؤباليزمء جيهاني ئاستي مرؤڤويستيي
بةرنامةي ـــةردةمء س نوَيي مؤدَيلي
بؤ پةرلةماني دةستورييء ــژراوي داإَي
مرؤڤي پياوو ئــافــرةتء  منداألء مافي
. ئاژةألء. ژينگةو پاراستني پةککةوتةو

هتد.
ــت ــَي دةب گــؤإانــکــاري ســـةرةکـــي
چونکة بــَيــت، پــــةروةردةدا ــواري  ــةب ل
هةية ــوومــان دواکــةوت کؤمةَلگةيةکي
ئاستي جيهانء گؤإانکارييةکاني لةچاو
پَيشکةوتووي وآلتاني تةکنةلؤذياي نوآء
ئةرکي ــةوةي ــةرئ ــةب ل پيشةسازييدا. 
بؤية گرنگة، زؤر لةگؤإاندا دايکايةتي
خوَيندةواربَيتء کورد ئافرةتي دةبَيت
يةکةم دايکة ئةو چونکة بخوَينَيتةوة،
نةوةي بؤ نوَيية پةروةردةيي قوتابخانةي
لةپرؤسةي گرنگ تري کارَيکي داهاتوو.
کلتوري نةهَيشتني  ــردنء الب گــؤإانــدا
فؤرميلةو ئةو کوردةواريء کؤني سةقةتي
دواوةي هةردةم بةرةو کؤنةية کة خورافة
شةرمةو هةرجَيگةي  هةندَيکي بردوينء 
ناگونجَيت ســةردةمــةدا  ــةم ئ لــةگــةأل 
بةشَيوازي دروستکردن خَيزان بؤنمونة:
لةخؤشةويستيء دورة کة جؤراوجؤر
بةبچوکء گةورة وةکو مرؤيييةوة، سؤزي

هتد. خوَينء. . لةبري ژنبةژنء ئافرةت
پَيشکةوتنيش دواکــةوتــنء ســوودي
ــي ــدي ــةرژةوةن ــوان ب ــَي ــةن ــدا ل ــؤإان ــةگ ل
خةَلکي ئةگةر خةَلکداية، دةســـةآلتء
دةسةآلتةو ــةزةرةري ل پَيشکةوتووبَيت
لةبةرژةوةنديي دواکةوتووبَيت ئةگةر
کة چونکة هةموو حکومةتةکاني دةسةآلتة،
هةوَلدةدةن خؤيان کؤنةپةرستن تاکإةوء
نةخوَيندةواريء کؤنةکةو کلتورة فؤإمي
شَيخء ئاغاو دةورانــي  خورافةو هزري

بکةنةوة. دروست سؤفي مةالو
پَيويستة کة شةپؤلي گؤإان تري کارَيکي
رابةرو کؤني سيستمي نةهَيشتني بيکات،
شَيوازَيکي دَيتء بؤني لةکؤنيدا کة سةرؤکة
وآلتاني تةنيا نامةدةنييانةية قَيزةونء هَيند
کة هةيانة دواکةوتووةکان  سآء  جيهاني
تاکإةوانةي ديکتاتؤرييانةي شَيوازَيکي
مــاوةبــةســةرچــووي تؤتاليتارييانةي

خراپة. تاسةرئَيسقان شةرمني
داگيرساوء مؤمَيکي نوآ چرايةکي
نوَيية، بيستني بينينء رووناکيء رةنگء
رووناکيء چراو هاوکَيشةو ئةم بؤية
هؤشمةندة مــرؤڤــي هـــزري ــة  ــؤإان گ
ژياني گؤإيني لةپَيناو دةســوتــَيــت
لةدةستي گةلَيک چةقبةستووي وةستاوي
نةخوَيندةوارو سةرمايةداري زوَلمي
نازانَيت کة ناويندا لةخؤرهةآلتي ناحاَلي
ــان چيية ژي ــافء ــاي دةســـةآلتء م وات
نةزانَيت دةسةآلتَيک کارةساتة (ئاخر
بؤيةخؤرهةآلتي چيية؟)،  دةسةآلت  واتاي
وةکو کوردستان بةتايبةت ناوةإاستء
هيوايةکي هةژماردنء دَيتة  ئاوا وآلتَيکي

لة دةتــوانــَيــت کــة نــوَيــي بــؤ هــةَلــبــووة
وآلتاني ئاست  بيباتة بيگؤإَيتء بناغةوة 
جيهان پَيشکةوتووي رووســــووري
يةکسانيء مافء کة رؤژئــاوا بةتايبةت
تةنانةت کؤمةآليةتيء ــي ــةروةري دادپ
هةموو پارَيزراوةو تَيدا ئاژةآلنيشي مافي
هةتا ئادةميزاديش ئارةزووةکاني  حةزو
بةرجةستةيهء تَييدا بــةرز رَيژةيةکي
تريشةوة مرؤييةکاني بــوارة لةهةموو
وآلتة ئةو بؤية مرؤڤةکاني تةواوة، کامألء
الوازيي بةکةميء هةست پَيشکةوتوانة
دَلنيان ناکةنء خؤيان هاوآلتيبوونيي
بؤية خؤيان، ئازاديي نانء لةمسؤگةريي
بةشداري لةهةَلبژاردنةکاندا ــار زؤرج
هةرپارتَيک لةوةي دَلنيان چونکة ناکةن،
دةستوورة ياساو لةو سةر دةسةآلت بَيتة
پارَيزراوة، تَيدا هاوآلتي مافي کة النادات
پارتَيک هةستيانکرد خةَلکي ئةگةر بةآلم
هةَلبژاردندا لة رَيکخراوَيک يان ليستَيک يان
دةچَيت تاکإةوي بةرةو يان توندإةوة
بؤ دةچــن خةَلک زؤري  ــةي زؤرب ئــةوا 
دةرنةچَيت پارتة  ئةو  ئةوةي  بؤ  دةنگدان
ئةرکي مافء هَيَلي لة الدةدات خةريکة کة
هةَلبژاردنةکاني لة نمونة بؤ هاوآلتييان،
وآلتي فةإةنسا کابرايةکي (٢٠٠٢)لة ساَلي

 Jean-Marie لؤپان) ماري (جان وةك
پارتي  دامةزرَينةري سةرؤکء  Le Pen

نيشتمانيء بةرةي
توندإةوبوو تــؤزَيــک سياسييةکي
بةشداري فةرةنسا خةَلکاني  زؤرينةي
ماري جان نةيانهَيشت کردو هةَلبژاردنيان
(جاک بؤ دةنگةکان  زؤربةي دةرچَيتء 

بوو. شيراک)
خةَلکَيکي بةشداري بةهةمانشَيوة
بؤ ئيسرائيل  وآلتي لة دةنگدةران لة زؤر
(٢٠٠١)دا لةساَلي کة شــارؤن) (ئارئَيل
خةَلکي ــگــي دةن ـــةرزي ب ــي ــةک ــژةي رَي
سةرةک وةزيراني ئيسرائيلي بةدةستهَيناو
-٢٠٠١/٣/٧) لــةمــاوةي وآلتــةبــوو ئــةو 
ئةم زؤرة ماوةيةکي بةآلم ،(٢٠٠٦/٤/١٤
(غيبوبة) بَيهؤشي تووشي نةخؤشةو پياوة

نوآ چـــــــرايـــــــةکــي

فةوتانةوة  تةمةني تةنکيء لة بيروباوةإة گؤإاني مةزنء لةخؤيدا شؤإشَيکي خؤي  ئةمة
شياو گةإاندنةوةي کةسي بؤ تؤکمةية باشء کاري بةردةوامبوونء پتةوييء ژيانء بؤ

ياسا بةمرؤڤي کاراو لَيهاتوو بةپَيي بَيئةزموون نزمء البردني کةسايةتيي شياوو شوَيني بؤ
دةستپاکيء بإوانامةو لَيهاتووييء ماندوبوونء خاوةن هزري نوآء بيرو بنةماي لةسةر
کؤنةپةرستء ناشرينء خَيَلةکيء جيهاندا لةبةرچاوي چيتر بؤئةوةي بةرةوپَيشچوون،

نةبين دوواکةوتوو ديار

بةرنامةي بةبيرو

مةدةنيء مرؤڤي

دةستةبةرو نوَيخوازو

ياساي راگري پةيداکةرو

رامياريء کؤمةآليةتيء

دةبَيت نوآ ئابوري

ئاَلوگؤإکردني لةپَيناوي

رةشء سةردةمي

توإةبوونء نةزانينء

مافخواردنء ناپاکيء

سةردةمي بؤ ماَلخواردن

مرؤڤدؤستيء نوَيي سپي

مرؤڤويستيي دةستپاکيء

گلؤباليزمء جيهاني ئاستي

سةردةمء نوَيي مؤدَيلي

داإَيژراوي بةرنامةي

پةرلةماني دةستورييء

مافي منداألء بؤ

مرؤڤي پياوو ئافرةتء

پةککةوتةو پاراستني

هتد . ئاژةألء. ژينگةو
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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

ئاطادارى info.rozhnama@gmail.com

٢٩/ج/٢٠٠٩ ذمارة/ عَيراق  هةرَيمي كوردستان/
٢٠٠٩/٨/٢٤ بةروار/ ئةنجومةني دادوةري 

سلَيماني لة دادطاي تاوانةكاني كركوك سةرؤكايةتي
«ئاطاداري»
حيدةري شيرزاد مسعود راكردوو تؤمةتباري بؤ

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

ثؤليس  بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان ئامادةبيت دادطاكةمان ٢٠٠٩/١١/١٥ لةبةردةم
ياسا. بةثَيي بآ ئامادةبوونت بة دةكرَييت دادطايي بة ثَيضةوانةوة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ

امين فرج دادطا/ اكرم سةرؤكي

١٧٢٠/ج/٢٠٠٩ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٨/٩ بةروار: وةزارةتي داد 

٢ / كةتن دادطاي
«ئاطاداري»

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

ثؤليس  بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان ئامادةبيت دادطاكةمان ٢٠٠٩/١٠/١٣ لةبةردةم
ياسا. بةثَيي بآ ئامادةبوونت بة دةكرَييت دادطايي بة ثَيضةوانةوة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ

امين محمد طةشاو دادوةر/

١٧ ذمارة/ كؤمثانياي هةذير 
٢٠٠٩/٨/٢٤ بةروار/ سنوردار  شيريني/ دروست كردني بؤ

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

هةَلوةشاوةتةوة. ٢٠٠٩/٨/٢٤
احمد فريدوون الوةند ثارَيزةر
هةذير كؤمثانياي ثاكتاوكاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٥٨ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

لة كؤن) عةربةتي + طةيالني + طةورة سوري (بَيستان مزطةوتي نؤذةنكردنةوةي ثرؤذة:
تازة. هةَلةبجةي لة نَيرطزةجاإ مارفي شَيخ مزطةوتي + عةربةت

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

تةندةر. وةرطرتنى
٢٠٠٩/٨/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٣٠ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٩/٦ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٩/٦ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٩) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
دينار مليؤن سآ بإى (٣٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ كة هةزار دينار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

دةردةضَيت.
اليةني ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاتي لة تقدم العمل) (جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

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

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٣٩ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

قةرةداغ لة قادر شَيخ سؤَلةي طوندي بؤ موليدة و غةتاس دابينكردني بيرو لَيداني ثرؤذة:
.(١ (دووبارة

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

تةندةر. وةرطرتنى
٢٠٠٩/٨/٢٥ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٣٠ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٩/٦ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٩/٦ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٩) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
دينار مليؤن سآ بإى (٣٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ كة هةزار دينار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

دةردةضَيت.
اليةني ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي
ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاتي لة تقدم العمل) (جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  تةندةر نةبووني
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

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

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

زؤرترين زانيارى دروست لة ئَيمة وةربطرة

وردبينىبَياليةنىراستطؤيى

ونبوون
عةبدول). باقر (نةسرةدين بةناوى ونبووة خؤراك فؤرمَيكي ثَيناسء سآ

كارمةندانى سةنديكاى ثَيناسي تةندروستى، وةزارةتى ثَيناسي ئةمانةن: ثَيناسةكان
ئيسالمى. ثَيناسي يةكطرتووى تةندروستى،

٠٧٧٠١٩٤٧٤٩٢ تةلةفؤنةوة ذمارة بةم بكات ثةيوةندى دؤزييةوة هةركةس
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مةندةالوى مةنسور

وآلت  بةإَيوةبردنى سياسيى ثرؤسةى
ثارتة بةبآ ديموكراتييةكاندا سيستمة لة
كؤمةَلطة ضونكة ناضَيت، بةإَيوة راميارييةكان
رَيكخستنى بؤ بةكاردَينآ ثارتانة ئــةم
بةثَيى كؤمةآليةتييةكان توَيذة تاكةكانء
كة سياسييانةى،  بةرنامة ئايديؤلؤذياء ئةو 
ثارتة وآلت، ثَيشخستنى بؤ ثَييةتى بإوايان
ضاالكييةكانيان سةرجةم راميارييةكان
ئةم دةكةنء سياسيى ملمالنَيى  ئاراستةى
دةإةخسَينَيت طونجاو بوارى ملمالنَييةش
كؤمةَلطة توَيذةكانى تاكةكانء لةبةردةم
حيزبَيكى يان ضةند هةَلبذاردنى حيزبَيك بؤ
ضارةسةركردنى بؤ لةبار بةرنامةى خاوةن

كَيشةكان.
طشتيى  بة ثارتةكان رووةوة لــةو  
مانشَيتء ئايديؤلؤذياءبةرنامةكانياندةكةنة
بؤ هةَلبذاردن ثإوثاطةندةكانى سةردَيإى
ليستةكانى الى بؤ دةنطدةران راكَيشانى 

خؤيان.
هةَلبذاردنةكان كَيشمةكَيشى ملمالنآء لة
هؤى ثارتةكان كة دةردةكــةوَيــت؛ بؤمان
بةطذداضوونةكاننء ئايديؤلؤذيا طةشةكردنى
هةَلبذاردنيش جؤراوجؤرةكانى بةرنامة
رامياريىء ملمالنَي ئةو  سروشتى ئةنجامى
ملمالنَيى لة جطة بةطذداضوونةوةيةن،
راميارييةكان ثارتة بةرنامةكان ئايديؤلؤذياء
دةســةآلت كؤنترؤَلكردنى مةبةستى بؤ
كاديرى ئــامــادةكــردنــى بــة هةَلدةستن 
بةإَيوةبردنى بؤ طونجاو ئيداريى سياسيىء
رووةوة لــةم ـــةت،  دةوَل دامودةزطاكانى
خوَيندنطةء ــى رؤَل راميارييةكان ثارتة
طشتيى ئيدارةى سياسيىء ثةيمانطةى
ئايديؤلؤذياكانيانةوة لةإَيطةى دةبيننء
لةثَيناو فيداكاريى نيشتمانثةروةريىء طيانى
نيشتمان لةنَيو طةلء رزطارىء ثَيشكةوتنى

دةضَينن. هاوآلتييان دةروونى دألء
سَيبةرى لــة جــاريــش هــةنــدآ ــةآلم  ب
تاكإةو حيزبى حيزبايةتى، تاكإةويى
مافةكانى ئازاديىء زةوتكردنى هؤى دةبَيتة
ديكتاتؤرىء دةسةآلتى سةثاندنى مرؤظء
دةوَلةت مرؤيى تواناى داهاتء بةفيإؤدانى
تواناية داهاتء  ئةم ئاراستةكردنى لةثَيناو 
تاكإةو حيزبى ئايديؤلؤذياى سةركةوتنى بؤ
هاوآلتييانء سةركوتكردنى بةإَيطةى
هةروةك ــةزؤك، ن نَيودةوَلةتى ملمالنَيى 
سؤشياليست بلؤكى كؤمؤنيستةكانى حيزبة
هةروةها سارد، ملمالنَيى جةنطى سَيبةرى لة
جيهانى نيشتمانييةكانى نةتةوةيىء حيزبة
قؤناغى هةمان لة بينى رؤَليان هةمان سَييةم
جيهانة ئةم وآلتانى سياسيى مَيذوويى

دواكةوتووة.
حيزبى تاكإةوء سةثاندنى ئايديؤلؤذياى
زةبرى بة دةســةآلت دةستاودةستكردنى
سندوقةكانى نةك بة رَيطةى دةوَلةت، هَيزى
هاوآلتييانء سةركوتكردنى  دةنطدانةوةء 
لة مرؤظ، مافةكانى  ئازاديىء  زةوتكردنى 
(تاعةتى) زامنكردنى جةبريىء فةلسةفةى
هاوآلتيانبةزةبرىهَيزسةرضاوةىطرتووة،
فةلسةفةيةكى بنةإةتدا لة فةلسةفةية ئةم
ئةمةوييةكانةء سةردةمى ئيسالميى ئايينى
ئيسالميى ئايينى بآلوبوونةوةى بةهؤى
طرتووةتةوةء خؤرهةآلتى طةالنى سةرجةم
عوسمانى دةوَلةتى  داطيركردنى بةإَيطةى 
ئةوروثا كيشوةرى لة  ناوضةيةك ضةند
ناوضانةش، ئةو طةيشتة فةلسةفةية ئةم
بةرثرسيارَيتى فةلسةفةية  ئةم  (بةداخةوة)
كارةساتة هةموو رةتدةكاتةوةء مرؤظ
تووشى مرؤظ كة ضارةنووسسازةكان،
قةدةر، قةزاء خواء دةطةإَينَيتةوة بؤ دةبَيت
بووةستَيت دةستةوةستان مرؤظ ئةوةى بؤ
هةوَلنةدات هيض رووداوانةء ئةو بةردةم لة
فةلسةفةية ئةم بطؤإَيت، خؤى ضارةنووسى
مرؤظ عةقألء بيركردنةوةء ئيرادةى تواناى
بةطشتيى مرؤظ ــازادى  ئ دةكــاتء ئيفليج
لة مــرؤظ بةرثرسيارَيتى  زةوتــدةكــاتء 
دةستكةوت بةدةستهَينانى كارء ئةنجامدانى

رةتدةكاتةوة.
ئيرادة بيركردنةوةء  عةقألء ئازاديى

دروســتــبــوونــى ثَيشوةختى ــى  ــةرج م
خواء ياساء لةبةردةم بةرثرسيارَيتيية
سةرجةم مرؤظ ويذدانى خودى كؤمةَلطةء
ئةوةى لةسةر كؤكن كؤمةَلناسى زانايانى
سةرةكى سةرضاوةى بةرثرسيارَيتى  كة
كؤمةَلطةيةكى بمانةوَيت ئةطةر ئةخالقة،
تاكةكانى ثَيويستة بنَيين بونياد بةرثرس
لة بن  سةربةست ئــازادء  كؤمةَلطةية ئةم
بيروبؤضوونء دةربإينى بيركردنةوةء
ئيرادةية بةكارهَينانى سةرضاوةى ئازادييش
بة سوودبةخشةكان كــارة  طةياندنى بؤ 

ئةنجام.
كارَيكى بة دةكرَيت ثَيناسة ئازاديى
هؤشيار ئيرادةيةكى هةَلقوآلوى ئةقألء ئازاد،
بؤ ئاراستةكراوة كارةء ئةو ئةنجامى بة
بةديهَينانىئامانجَيكىدياريكراو،بؤيةئازاديى
بةرزةكانى بةها بنةماى ئةخالقء بنةماى
هةَلبذاردنة رووبةإووى مرؤظ كؤمةَلطةيةء
سةرضاوةى دةكاتةوةء ضارةنووسسازةكان
ئةنجامدانى بؤ مرؤظ بة تواناية بةخشينى

بةرثرسيارَيتى. بة هةستكردن ئةركةكانء
دةسةآلت  تاكإةويى حيزبانةى ئةو بؤية
مرؤظ ئازادييةكانى مافء بةكاردَيننء
حيزبانة ئةو دَلنياييةوة بة دةكةن، زةوت
سةركردايةتى بةدكردارةوة كةسانى لةاليةن
ئازادىء زةوتكردنى  رَيطةى  بة دةكرَينء 
بةدكاريي لةنَيو دةيانةوَيت ئيرادةى مرؤظةوة
ئةوةى بؤ بآلوبكةنةوة كؤمةَلطة تاكةكانى 

خؤيان. بةدكاريي ئاستى بطةيةننة كؤمةَلطة
ئةوخاآلنةىباسمكرداليةنىدةرخستةى
ئايديؤلؤذيا بةآلم ئايديؤلؤذياية، سلبياتى
ئاماذةى ثَيويستة هةية خؤي ئيجابيى اليةنى
ئةم بةدكردار كةسانى هةرضةندة بكرَيت، بؤ
لةذَير ضةترى شَيواندووة اليةنة ئيجابييةيان
بةشَيوةيةكى ئايديؤلؤذيا، تاكإةويىحيزبيدا،
فةلسةفى بيروبؤضوءنى كؤمةَلَيك طشتيى
كَيشةكانى ضارةسةركردنى  بؤ زانستيية  –
كؤمةَلطةيةكى ضةند يان كؤمةَلطةيةك
كةسَيكى ضةند لةاليةن كةسَيك يان هاوكَيشة،
روءداوة دادةنــرَيــت، بؤضوون هاوبيرء
خؤيان هاوضةرخى يان ثَيش مَيذووييةكانى
هؤيةكانى شيكردنةوةى بؤ سةرضاوة دةبنة
بؤيان طونجاو ضارةسةرى دانانى كَيشةكانء
ماركسء كة ماركسى، فةلسةفةى وةك ،
نؤزدة، سةدةى ناوةإاستى لة داياننا ئةنجلز
كؤمؤنيستةكانى حيزبة ئايديؤلؤذياى بة بوو
ديكةيشى وآلتانى سؤشياليستء بلؤكى

طرتةوة.
هؤى بــووة ماركسيى ئايديؤلؤذياى
لة (١٩١٧) ئؤكتؤبةرى شؤإشى بةرثابوونى
ضةكداريى ئايديؤلؤذيىء ملمالنَيى روسياء
سؤشياليستء بلؤكى دةوَلةتانى  نَيوان
سةرمايةداريى ئــؤردوطــاى دةوَلــةتــانــى

خؤرئاوا.
هَوى  ــووة ب طــةورةيــة  ملمالنآ ئــةم   
سؤظيةتء يةكَيتى ثيشةسازيى ثَيشكةوتنى
كشتوكاَلىء دةوَلةتَيكى لة روسيا ثةإينةوةى
ثَيشكةوتوو دةوَلةتَيكى بؤ دواكةوتووةوة
ثَيشكةوتنء ئــةم دنيا، زلهَيزى  دووةم
هةَلقوآلوى تةنيا هةر طةورةية طؤإانة
نةبوو، ماركسيى فةلسةفةى ثراكتيزةكردنى
فةلسةفةى ماركس توانى لينين بةَلكو بليمةتى
ئةو بارودؤخى روسياى لةطةأل بطونجَينَيت
فةلسةفةى كةموكوإييةكانى سةردةمةء
لينين بارةيةوة لةم بكاتةوة، ثإ ماركس
سؤظيةت مةزنى سةركردةى هةر تةنيا
ستراتيذيى بليمةتي زانايةكى بةَلكو نةبوو،
لة دواى بةآلم بوو، سؤظيةت دةوَلةتى باآلى
هؤى بة بوو ماركسيى ئايديؤلؤذياى لينين
هاوآلتيانى بيروبؤضوونى سةركوتكردنى
ئــؤردوطــاى وآلتــانــى سؤظَيتء طــةالنــى 
بةرزكردنةوةء بةطشتيىء سؤشياليستى
هةردوو نَيوان ملمالنَيى ئاستى فراوانكردنى
بةفيإؤدانى جيهانء زلهَيزى ئؤردوطاى
سؤظيةتء ئابوءريىء مرؤيى يةكَيتى داهاتى
بآ ملمالنَييةكى ثةيمانى وارشؤ لة دةوَلةتانى
سوود، بآ  ئابوءرييةوة) (لةإووى هاوتاء 
دةوَلةتى كة رادةية ئةو  طةيشتة كار تاكو
وارشــؤ ثةيمانى دةوَلةتانى سؤظيةتء
ملمالنآ ئةو  تَيضوونى نةيانتوانى بةطشتيى 

بة ــةردةوامــى ب بكةنةوةء ثإ زةبــةالحــة
شؤإشى سةركةوتنى تاكو بدةن ملمالنَيكة
وةكو جيهاندا سةرجةم  لة  سؤشياليستى

دةَلَيت. ماركس
سيستمى  وةالناء ملمالنَييان بؤية ضةكى
ثةيمانى دةوَلةتانى ئابوورى سياسيىء
دةوَلةتةكانيان ثَيكهاتةى روخاوء وارشؤ
هةرة زؤربةى بةشَيوةيةك  هةَلوةشايةوة 
زؤرىنةتةوةكانىئةودةوَلةتانةسةربةخؤيى

سياسيىء نةتةوةييان وةرطرت.
سلبييةكانى دةرهاويشتة ثَيويستة لَيرةدا
نةخةينة تةنيا ئايديؤلؤذيا ثراكتيزةكردنى
بإواثَيهَينةرى ئايديؤلؤذيا، بةَلكو خودى ثاأل
ئايديؤلؤذيابةشَيكى هةرة زؤرىئةوسلبياتانة
وةكو ئايديؤلؤذيا ضونكة ئةستؤ، دةطرَيتة
سياسيىء بيروبؤضوونى لة كؤمةَلَيك خؤى
رؤشنبيريية كؤمةآليةتىء ــوورىء ــاب ئ
كؤمةَلطةية سةرلةنوَيى بنياتنانةوةى بؤ
ئةم دياريكراودا، مَيذوويى قؤناغَيكى لة
شارستانيى دةرةنجامى بؤضوونة كؤمةَلة
بليمةتة، رؤشنبيرء مرؤظى  عةقَلى فيكرء
كَيشانة ئةو ضارةسةرى باش رادةيةكى تا
بيرى ئايديؤلؤذيايةكة خاوةن كة دةكات،
لَيكردووةتةوةبؤسةردةمَيكىدياريكراونةك
ئيماندارانى هةروةها داهاتوو.  نةوةكانى بؤ
بةندةكانى ثيرؤزييةوة بة ئايديؤلؤذيا،
ــةنء دةك ثراكتيزة ئايديؤلؤذياكةيان
بة ئايديؤلؤذيا بةندةكانى لة طؤإانكاريى
لةدواى رؤذ دةدةنء قةَلةم لة خيانةت الدانء
بؤ فاكتةرَيك  لة دةطؤإَيت ئايديؤلؤذيا رؤذ 
سياسيى دةوَلةتء ئايينى بؤ وآلت بنيادنانى
سةرجةم دةطرَيتةوةء ئايينيش شوَينى
بؤ دةوَلةت كاربةدةستانى  سةكردايةتىء 
بةمشَيوةية رادةكَيشَيتء خؤى اليةنطيريى
سياسيىء كَيشة لة اليةن دةبَيتة دةوَلةت 
كؤمةَلطةء كؤمةآليةتييةكانى ئابوورىء
كؤمةَلطة نَيو ملمالنَيى ديكةى اليةنةكانى

لة دةيانضةوسَينَيتةوة، دةكاتء سةركوت
لة دادوةربَيت دةوَلةت ثَيويستة كة كاتَيكدا
ضارةسةركردنىكَيشةكؤمةآليةتييةكان،نةك
دةوَلةتى شَيوةية بةم كَيشانةء لةو بَيت اليةن
ثاأل دةضَيتة سياسيى ئايديؤلؤذياى خاوةن

مَيذوو. كؤنةكانى ئايينيية دةوَلةتة
ئايديؤلؤذيا ثيرؤزيى ديكةوة لةاليةكى
دةكاتء ثةيإةو شؤإشطَيإيى شةرعيةتى
حوكمء رةوايى بآلوبوونةوةى هؤى دةبَيتة
سياسةتىديكتاتؤريىحيزبةكؤمؤنيستةكانء
كة نيشتمانييانةى  نةتةوةيىء حيزبة ئةو 

دةكةن. سياسيى ئايديؤلؤذياى ثةيإةوى
ثةردةيةكى  دةبَيتة ثيرؤزيية ئةو هةر  
ئيداريىء طةندةَليى داثؤشينى  بؤ ئةستوور
كاربةدةستانى بةرثرسانء طةورة دارايى
دةبنة هؤيانة ئةو كؤبوونةوةى دةوَلــةتء
بةدإةوشتيى ــةوةى ــوون ــآلوب ب بنةماى
لةنَيو ئابوورى  كؤمةآليةتىء سياسيىء
ثاشانهةَلوةشانةوةى تاكةكانىكؤمةَلطةءلة

دةوَلةت. ثَيكهاتةكانى
راستن ســـةرةوة بؤضوونانةى ئــةو 
اليةنطرانى بــةآلم زانستييةوة، ــةإءوى ل
نةتةوةيىء حيزبة سؤشياليستىء سيستمى
ئايديؤلؤذياى ــن:  ــَي دةَل نيشتمانييةكان
ــىء ــةوةي ــةت ن حيزبة  سؤشياليستء
لةذَير سَييةم جيهانى نيشتمانييةكان طةالنى
سةرمايةدارةكانى داطيركةرة دةسةآلتى
ثيرؤزةدا رَيطة لةم كردو رزطار خؤرئاوا
قوربانيى ثَيشكةشكرا، سةدان هةزار دةيانء
ئةم سياسيى مَيذووى الثةإةكانى ئةطةر
دةردةكةوَيت بؤمان هةَلبدةينةوة طةالنة
رؤَلَيكى ض سؤشياليست ئايديؤلؤذياى
جؤشدانى هاندانء لة  بينيوة  كاريطةريى
طةياندنى ذَيردةستةء طةالنى جةماوةرى 
كة هوشيارى،  ئاستَيكى بة طةالنة ئــةم
مافةكانى ئــازادىء لة ثارَيزطاريى بتوانن
جاإ وآلتانيان سةربةخؤيى بكةنء خؤيان
بؤ سةرفراز ذيانَيكى لة جؤرَيك بــدةنء
داهاتى دابةشكردنى بة بكةن دابين طةالنيان
هاوآلتيان، نَيوان لة يةكسانى بة وآلت
دةربإينى ئازادى ضاودَيريكردنى بةرامبةر
ئةو ــةوةى ئ بؤ سياسيى، راوبؤضوونى
بةرذةوةنديى دذى نةيةت بةكار ئازاديية

وآلت. نيشتمانى نةتةوةيىء
تَيكؤشانة، رةنجء هةموو ئةم ثاش ئايا
ئايديؤلؤذياء كة دةركةوتووة بؤتان ئَيستا
حوكمإانيىحيزبةنةتةوةيىءنيشتمانييةكان
مافةكانى ئازاديىء زةوتكةرى خراثنء
بدةين درَيذة تيؤرَيك ض سَيبةرى لة مرؤظن؟!
تيؤرة ئةم وآلتةكانمان؟ ئايا بنيادنانةوةى بة
يان سياسيى نين ئايديؤلؤذياى نوَييانة هةر
هةمان ئايديؤلؤذياء نابنة ثاشةإؤذدا لة
شَيوةية بةم بووةشَيتةوة؟ لَى سلبياتيان
بازنةى ئايديؤلؤذيا هةمان جيهان لة طةالنى

سياسييةكاندا ناخولَينةوة؟
هةمووكةسَيك مافىخؤيةتى ثارَيزطاريى
بكاتء ــؤى خ بيروبؤضوونةكانى لــة 
زؤر نيشتمانيش طةلء طشتيى بةرذةوةنديى
مةرجَيك بة  لَيبكرَيت ثارَيزطارى ثَيويستة 
بؤ ضةترَيك  بة نةكرَيت بةرذةوةنديية ئةم 
تاكةكانى ضةوساندنةوةى سةركوتكردنء
مافةكانى ئيرادةء  زةوتكردنى كؤمةَلطةء 
سةرةكيى ئامانجى ضونكة هاوآلتييان،
طةالن ئازاديى بزووتنةوةكانى ئايديؤلؤذياء
تاكةكانى ئازادكردنى خزمةتكردنء لة
ئايديؤلؤذياء ثةرستنى لة نةك كؤمةَلطةن،
بة نيشتمانييةكان حيزبة  سةركردايةتى
مرؤيى ئابوورىء داهاتى ئاراستةكردنى

ئةواندا. خزمةتكردنى لة وآلت
بزووتنةوةى شؤإشطَيإيى شةرعيةتى
هةستاون ثارتانةى ئةو طةالنء ئازاديى 
لة هةر نيشتمانيى، رزطاريى ئةركى بة
نيشتمانيى رزطاريى مَيذوويى قؤناغى
كورسى لةسةر بةردةوامبوون نةك رةواية،
شةرعيةتةوة، ئةو بةناو سياسيى دةسةآلتى
كاتى لة  شؤإشطَيإيى شةرعيةتى ضونكة 
نيشتمانء خاكى بؤ داطيركةران داطيركردنى
لة مافى دةربإينى بيروبؤضوون زةوتكردنى
كاتةدا لةو ئةو شةرعيةتة تةنيا هاوآلتيان،

رةواية.

 لةقؤناغةكانىثاشرزطاريىنيشتمانيىء 
لةاليةن سياسيى دةسةآلتى دةستطرتنى
ثَيويستة شةرعيةتى رؤَلةكانى نيشتمانةوة،
بَيتة طةل حكومةتى  واتــة ديموكراسي،
ئامانجىبةرثاكردنىشؤإش ضونكة كايةوة،
بةم كؤمةَلطةية طةلء تاكةكانى طةياندنى
قؤناغة بةم طةيشتن بة  سياسيية، قؤناغة
لة بــةردةوامــبــوون ــؤإش ش مَيذوويية
بؤ فاكتةرَيكى سياسيى دةستدةداتء دةبَيتة
هاوآلتييان. مافةكانى ئازاديىء زةوتكردنى

شــؤإش رةوايــــى ثَيويستة بــؤيــة 
نوَينةرانى كؤمةَلطة تاكةكانى رةتبكرَيتةوةء
ئةركى كة ثةرلةمان، بؤ  هةَلبذَيرن خؤيان
ضاودَيريكردنى حكومةتء ثَيكهَينانى
لة جطة ئةستؤ، دةطرَيتة ضاالكييةكانى
رَيكخستنى بؤ طونجاو ياساى دانانى ئةركى
بة كؤمةَلطة دةوَلــةتء دامودةزطاكانى
ديموكراسى سيستمى لةسايةى طشتيىء
سياسييةكان بؤيان طروثة سةرجةم ثارتء
بؤ هةَلبذاردن ملمالنَيى  نَيو بضنة هةية
رَيطةى لة سياسيى دةسةآلتى بة  طةيشتن 
ملمالنَيى لةنَيو دةنطدانةوة، سندوقةكانى
سةر طروثةكانى ــارتء ث هةَلبذاردندا
سياسيىء بةرنامةى  نيشتمانى  طؤإةثانى 
بة ثَيشكةش جــؤراوجــؤر ــوورى  ــاب ئ
ثَيشكةوتنى بنيادنانء بؤ دةكةن دةنطدةران
وآلتءضارةسةكردنىكَيشةسةرةكييةكانى

كؤمةَلطة.
رةخنةى ديموكراسيى سيستمى لة
بةطذداضووةكاندا بةرنامة لة جؤراوجؤر
لة حيزبى بةرنامةيةكى  هيض دةطيرَيتء 
بةثَيى نابَيتء دةرباز رةخنةطران رةخنةى
بةرنامةكان هةَلسةنطاندنى رةخنةطرتنء
دةكةنة دةنطةكانيان ئاراستةى  هاوآلتييان
حيزبء هيض هــةَلــبــذاردنء ليستةكانى
طروثَيكناتوانَيت ثيرؤزيى بداتةبةرنامةكةى
لةثاش هةَلبذاردنةكانداء  ملمالنَيى لةكاتى
ليستى كؤمةَلي يان ليستَيك سةركةوتنى
بةرنامةى هةَلبذاردنةكان  لة هاوثةيمان 
ئابوورىليستةسةركةوتووةكان سياسيىء
لَيكؤَلينةوةى ديراسةتء ذَير دةكةونة
ثاش لة ثةرلةمانء ثسثؤإةكانى ليذنة
ئةو لةاليةن بةرنامةكان ثشتإاستكردنةوةى
بؤ ثةرلةمانةوة دةنطدانى دةخرَينة ليذنانةوة
جَيبةجَيكردنةكةى ياساء بة بكرَين ئةوةى

ئاراستةى حكومةت دةكرَيت.
سياسيى،  ئايديؤلؤذياى ثَيضةوانةى بة  
لَيهاتووةء سياسيى بإوايةكى وةك كة
بيةوَيت كةسَيك هةر نيية، طؤإين قابيلى
لة خائين الدةرء بة بكات تَيدا طؤإانكاريى

دةدرَيت. قةَلةم
لة سةركةوتووةكان سياسيية بةرنامة
هةَلبذاردنداقابيلىئةوةنينببنةئايديؤلؤذياى
سياسيى، ضونكةئةوبةرنامانةهةردةم لةذَير
ضاودَيريىءرةخنةطرتنىنةيارانىحكومةتن
ديموكراسيي دةستوورى ثةرلةمانء لة
دةربازبَيت بةرنامةيةك هيض بة نادات بوار
زانستىء لَيكؤَلينةوةى رةخنةطرتنء لة
سةر ثسثؤإةكانى ليذنة ئابوورى سياسىء

ثةرلةمان. بة
جَيطةى  سياسيى ئايديؤلؤذياى بؤية  
لةبةر ديموكراسيدا، سيستمى  لة نابَيتةوة
بإوايةكى هةموو  سيستمة لةم  ــةوةى ئ
شَيوةيةكى بة دةربإينة  جَيطةى  سياسيى
ــإواء ب ثراكتيزةكردنى بــةآلم ـــازاد، ئ
ديــراســةتء رةخــنــةء  لة بؤضوونةكان

نابن. دةرباز زانستى لَيكؤَلينةوةى
ديموكراسيى ــى ــةت دةوَل ياساكانى
ــى ــدي ــةن رةزام ــة ب ــوورن ــت ــةس ئ ثشت 
توَيذينةوةى لَيكؤَلينةوةء بة ــةلء ط
سةرجةم دةوَلــةمــةنــدكــراونء زانستى 
ثراكتيزةكردنيان بــارودؤخــى ئةطةرء
مةودايةكى ئاراستةى لةبةرضاوطيراوةء
ضاودَيريى لةذَير كــراونء دياريكراو
ياساكان بابةتانةى ئةو ثسثؤإانى وردى
راستكردنةوةء مةبةستى  بة دةيانطرَيتةوة 
لة كة كةموكوإييةكان ثــإكــردنــةوةى
دةكةون بةدةر ياساكاندا  ثراكتيزةكردنى 
كاتء لة ضارةسةركردنيان مةبةستى بة

شوَينى طونجاوى خؤيدا.

سياسيىء ئايديؤلؤذياى نَيوان لة رامياريى ثارتى
بةرنامةكانى هةلَبذاردندا

ثاش قؤناغةكانى لة
رزطاريىنيشتمانيىء

دةسةآلتى دةستطرتنى
لةاليةن سياسيى

رؤَلةكانىنيشتمانةوة،
ثَيويستةشةرعيةتى

واتة ديموكراسي،
بَيتة طةل حكومةتى

ئامانجى ضونكة كايةوة،
شؤإش بةرثاكردنى
تاكةكانى طةياندنى

طةلء كؤمةَلطةية بةم
بة سياسيية، قؤناغة
قؤناغة بةم طةيشتن

شؤإش مَيذوويية
لة بةردةوامبوون

دةبَيتة دةستدةداتء
بؤ فاكتةرَيكى سياسيى
زةوتكردنى ئازاديىء

هاوآلتييان مافةكانى
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