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شارا عةبدوإلةحمان

بيروإاى  لةسةر  يةكَيتيى  كاديرَيكى  ذنة 
ئةو  ريزةكانى  لة  كاركردن  لة  جياواز دةست 
لةاليةن  ئةوة  دواى  دةكَيشَيتةوة،   حيزبةدا 
سَيكسيى  طرتةيةكى  نةناسراوةوة  طروثَيكى 
رَيطةى  لة  ثــاَلــىء  دةخــةنــة  دروســتــكــراو 
هؤيةشةوة  بةو  بآلودةكرَيتةوة،  مؤبايلةوة 
كؤمةَلَيك  رَيكخراوةكانء  هاوبةشى  تؤإى 

ثةرلةمانى  ثَيشووى  ئةندامانى  كةسايةتىء 
ئةو  ئةنجامدةرانى  دةكةن  داوا  كوردستان 

تاوانة بدرَينة دادطا.
ـــوار ذنــة  ــة بــةيــانــنــامــةيــةكــيــانــدا ض ل
 (٥٦) ثةرلةمانء  ثَيشووى  ثةرلةمانتارى 
رَيكخراوى ذنان،   (٣٠) نزيكةى  بة  ذنى سةر 
هةرَيمء  سةرؤكايةتى  هةرسَي  ئاراستةى  كة 
كوردستانء  هةرَيمى  حكومةتى  ثةرلةمانء 

كةناَلةكانى  مـــرؤظء  مافى  ــــى  وةزارةت
كَيشةى  بة  سةبارةت  كردووة،  راطةياندنيان 
رايانطةياندووة:  يةكَيتيى  كاديرةى  ذنة  ئةو 
هةَلبذاردنةكانى  لةسةروبةندى  بةداخةوة 
(٢٠٠٩/٧/٢٥)دا ذنة كاديرَيكى يةكَيتيى لةاليةن 
هةَلوَيستى  لةبةر  نابةرثرسيارةوة  طروثَيكى 
دروستكراو  سَيكسيى  طرتةيةكى  سياسيى 
مؤبايلةوة  رَيطةى  لة  ذنةو  ئةو  ثاأل  دةخةنة 

هةرَيمى  شارؤضكةكانى  شارو  زؤربةى  لة 
كوردستاندا بآلوي دةكةنةوة، كة كاريطةريى 
ذنة  ئةو  هةَلوَيستى  دةروونء  لةسةر  زؤرى 

دروستكردووة».
بةو هؤيةشةوة كةسايةتىء رَيكخراوةكان 
داوا دةكةن، كة ئةنجامدةرانء بةشداربووانى 
عاديالنةى  سزاى  دادطاو  بدرَينة  تاوانة  ئةو 
طشتيى  داواكارى  هاوكات  وةربطرن،  خؤيان 

رؤَلى بةرثرسيارانةى خؤى ببينَيت لة سةرجةم 
ئةو تاوانانةى دةرهةق بة ذنان دةكرَين، ئةمة 
سياسييةكان  ثارتة  دةكةن  داوا  لةوةى  جطة 
ضيتر ثاَلثشتى تاوانباران نةكةن لة ئةنجامدانى 
ئةو جؤرة تاوانانةداء بة ثَيويستيشى دةزانن، 
كة رةدى ئيعتيبار بؤ ئةو ذنة بطةإَينرَيتةوةو 

قةرةبووى ماديىء مةعنةويى بكرَيتةوة.
دريَذة بؤ ل٢

دواى دةستلةكاركَيشانةوةى، تؤمةتى سَيكسى دةدريَتة ثاَل ذنة كاديرَيكى يةكيَتيى

رؤذنامة

 (٢٧) تائَيستا  هةرَيم  حكومةتى 
ناردنةدةرةوةى  دةرهَينانء  طرَيبةستى 
بيانييةكان  كؤمثانيا  لةطةأل  نةوتى 
طرَيبةستيان   (١٣) كة  مــؤركــردووة، 
كراون،  نؤكانةوة  كؤمثانياى  لةاليةن 
كانزاكانى  وزةو  ليذنةى  ئةوةى  بةبآ 
ئاطادارى  كوردستانيش  ثةرلةمانى 

هيضكام لةو طرَيبةستانةبن. 
سةرضاوةيةكى ئاطادار بة رؤذنامةى 
راطةياند: حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
لةطةأل  نةوتيى  طرَيبةستى   (٢٧) تائَيستا 
وآلتانى دةرةوةدا مؤركردووة، كة (١٣) 
كؤمثانياى  لةاليةن  طرَيبةستانة  لةو 

نؤكانى يةكَيتييةوة كراون.
طرَيبةستة  ئةنجامدانى  درَيذةى  لة 
هةرَيمدا،  حكومةتى  نةوتييةكانى 

قايمقامى  حةميد  نةوزاد   (٨/٢٧) رؤذى 
 KNOC ضةمضةماأل رايطةياند: كؤمثانياى
باشوورة،  كؤرياي  كؤمثانيايةكى  كة 
قةزاكةياندا  سنوورى  لة  نةوتَيك  بيرة 
هةَلدةكةنَيتء ئةو كؤمثانياية يةكَيكة لةو 
لةطةأل حكومةتى  كة  بيانيانةى  كؤمثانيا 
هةرَيمدا رَيكةوتوونء طرَيبةستيان هةية، 
مانطى  لة  بإيارة  مةبةستةش  ئةو  بؤ 
بة  دةست  ئةمساَلدا  يةكةمى  تشرينى 
كارى طةإانء ثشكنين لة بوارى نةوتدا 
بكات، بةآلم د.ئاشتى هةورامى، وةزيرى 
سةرضاوة سروشتييةكان، لة لَيدوانَيكدا 
هةواآلنةى  ئةو  سةرجةم  رؤذنامة  بؤ 
هيض  «بةمزووانة  وتى:  رةتــكــردةوةو 
نةوت  دةرهَينانى  بؤ  نوآ  طرَيبةستَيكى 
نة لة ضةمضةماألء نة لة هيض شوَينَيكى 

ديكة ئيمزا نةكراوة».
وردةكاريى لة ل٢داية

لة (٢٧) طريَبةستى نةوتيى هةرَيم، 
(١٣)يان لةاليةن كؤمثانياى نؤكانةوة كراون

ئةمإؤت

ئاوارة حةميد

سياسييةكان،  زيندانيية  كــؤمــكــارى 
حكومةتى هةرَيمء ناوةند دةدةنة دادطا، بةوةى 
داواكارييةكانيانء  بةرامبةر  كةمتةرخةمبوون 
لة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى عَيراقيشدا هةَلوَيست 

وةردةطرن.
دوَينَي لة شارى هةولَير كؤمكارى زيندانيية 
رَيكخست  كؤبوونةوةيةكى  سياسييةكان 
نةخشةإَيطةى  زيندانييةكانء  سةرجةم  بؤ 
ــوَي كــرد، ســةرةتــاى  ــاووت ــان ت ــووي ــات داه
سةرؤكى  رةسوأل  مام  ئةحمةد  كؤبوونةوةكة 
رةخنةى  سياسييةكان  زيندانيية  كؤمكارى 
توندى ئاراستةى حكومةتى هةرَيم كرد، بةوةى 
داواكارييةكانيانء  بةرامبةر  بووة  كةمتةرخةم 
حكومةتى  لةسةر  ياسايى  داواى  رايطةياند؛ 
هةرَيمء بةغدا لة دادطاى فيدراَلى تؤمار دةكةين.

سلَيمان خاليد ئاشطةيى، جَيطرى سةرؤكى 
كؤمكارى زيندانيية سياسييةكان بة رؤذنامةى 
ثالنىء  بَي  بةهؤى  هةرَيم  حكومةتى  راطةياند: 

نةكردووين  بؤ  هيضى  بةرنامةييةوة  بــَي 
وتيشى:  دى،  بهَينَيتة  داواكارييةكانمان 
ئةمساأل ثَيش هةَلبذاردن لةطةأل عيماد ئةحمةد 
كؤبووينةوةء بةَلَينى (١٠) خاَلى ثَيداين كة بؤمان 
ئَيستا  هةتا  بةداخةوة  بةآلم  بكات،  ضارةسةر 

هيضيان جَيبةجَى نةكراون.
هةظاأل حاجى وةك زيندانييةكى سياسيى بة 
رؤذنامةى وت: «حكومةتى هةرَيم بة هؤكارى 
ثَيشَيلكردنى  دةزانين،  مافةكانمان  ثَيشَيلكردنى 
بةعسى  رذَيمى  بة  داننان  واتــا  مافةكانمان 

لةناوضوو».
 لة كؤبوونةوةكةدا (١٠) ثَيشنياز نووسراء 
بإيارة بؤ حكومةتى هةرَيمى بةرزبكةنةوة، كة 
طرنطترينيان جَيبة جَيكردنى ياساى ذمارة (٤)، 
سياسيى  زيندانيانى  بَيبةشنةكردنى  هةروةها 
زيندانيانى  كة  ئيمتيازاتانةى   لةو  كوردستان 
لة  ديكة.  خاَلى  ضةندين  دةيانطرَيتةوةء  عَيراق 
لة  هةَلوَيست  جَيبةجَينةكردنيشياندا  ئةطةرى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة  بةشداريكردنيان 

عَيراق وةردةطرن. 

كؤمكارى زيندانيانى سياسيى، 
داواى ياسايى لةسةر حكومةتى 

هةرَيمء بةغدا تؤماردةكةن 

لــة ضــاوةأوانـيــى

كابينةى نوَيدا ٣

«ئةركى (طؤأان) طؤأينى كةمثةينة 
سةركةوتووةكةيانة دذى ثاوانخوازيى» ٧

بؤضى بينا نويَيةكةى خانةى دادى سلَيمانى 
تةواونةكراوة؟ ١١

١ء 
٠

ثةرلةمانى نوآ دةتوانَيت ناوةرؤكى طرَيبةستةكان ئاشكرا بكات؟
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عةبدولخالق دلَير
سةعدولَآل ثشتيوان

جةستةى لة فراوانى ثانتاييةكى طةندةَليى
بةشَيوةيةك طرتووة، كوردييدا ئيدارةى
جةستةيةى ئةو  بونيادى سةرلةبةرى 
سةركردةكانى ثرسيارةوة، ذَير خستووةتة
بةرثرسة دةسةآلتبةدةستةكانء حيزبة
بوونى بة دان حكومةتيش هةرةباآلكانى
كةمكردنةوةو ـــى زةرورةت طــةنــدةَلــيء
ــرؤذةو ث ضةندين دةنــَيــنء نةهَيشتنيدا
ئامادةكردووة، مةبةستة ئةو بؤ رَيطةيان
بوارى نةيانخستووةتة كردةيي بة بةآلم

جَيبةجَيكردنةوة.
لة كؤمةَلطة جــيــاوازةكــانــى ضينة 
شةشةمى كابينةى كة  ضــاوةإوانــيــدان
بؤ ــالن ث ــى ــةوردي ب حكومةتةكةيان
لة طةندةَليى بنبإكردنى بةطذداضوونةوةء
ئةجَينداى بكاتة جةستةيدا خانةكانى كؤى
شارةزايانى لة  هةندَيك خؤى،  سةرةكى
بةوة ئاماذة ئابووريش ثسثؤإانى سياسيىء
حوكم كوردستان لة ئَيستا «ئةوانةى دةكةن،
هيض طةندةَلينء سةرضاوةى خؤيان دةكةن
طةندةَليى بنبإكردنى بؤ ئيرادةيةكيشيان

نيية».
 

داهاتخؤر كرمى

جيهانيية، دةردَيكى كوشندةى طةندةَليى
زياتر رةطء دواكةوتووةكاندا وآلتة لة بةآلم
ريشةىداكوتاوةءبةجومطةسةرةكييةكانى
شــؤإبــووةتــةوة، كؤمةَلطةيانةدا ــةو  ئ
«كرمى بة ئابووريش بوارى ثسثؤإانى
كرمَيك دةبةن، ناوي وآلت» سةرةخؤرةى
دةخواتء وآلت بةرهةمى  داهاتء  هةموو
لةناوبردن فةوتانء بةرةو وردة وآلت وردة
طةندةأل» فرياى «وآلتى بةشَيوةيةك دةبات،
ناكات. بةش شتَيكيش هيض ناكةوَيتء هيض

كوردستان، هةرَيمى ئيداريى ئةزموونى
يةكلةدواى كابينةى ثَينج ئاَلوطؤإى دواى
مؤتةكةء لة كاتَيك  هيض حكوميى  يةكى
طةندةَليى جياوازةكانى شَيوة هةذموونى
دؤخَيكى حاَلةتة ئةم نةبووة، ــازى دةرب
توندى رةخنةى هةرة تيايدا خولقاندووة، كة
رؤشنبيريىء ئةكاديمى، ناوةندى نوخبة،
طةندةَليى لةسةر رؤذنامةوانييةكان 
بةآلم بــووة، حكومةت دارايــى ئيداريىء
هؤى نةبووةتة نةك رةخنةية شةثؤلة ئةو
بةرثرسانى سياسيىء دةسةآلتى ئةوةى
نةخؤشيية ئةو  بةطذ جديى بة  حكومةت
لة هةرَيمدا تائَيستا بةَلكو فراوانةدا بضنةوة،
بوونى (دةستثاكى)يش نةزاهة دةزطايةكى
داراييش ضاودَيري دةزطــاى دوو نييةو
سلَيمانين، هةولَيرو ئيدارةى بة سةر كة
نـــةدراوة رَيــطــةيــان ــان ي نةيانتوانيوة
دادطا رادةستى باآل  بةرثرسَيكي هيض

بوونى ضــاودَيــران ــإواى ب بة كة بكةن، 
دةسةآلتء خاوةن دارايي ضاودَيرييةكى
ثَيويستييةكى نةزاهة دةزطايةكى نةترسء
هةستيارةى قؤناغة ئــةم هةنووكةيى
لةاليةكى كوردين،  خؤجَييى  دةسةآلتى 
نةبووةتة كوردستان  تائَيستا  ديكةيشةوة 
دوو دامةزراوةيىء حكومةتَيكى  خاوةنى
هةرَيمةيان ئةم ئيدارةى دةسةآلتدار حيزبى
باآلدةستيى بةهؤى ــردووةء ــوةب ــةإَي ب
دةسةآلتةكانى بةسةر حيزب دةسةآلتى
جَيبةجَيكردن) ياسادانان، ـــى، (دادوةري
لَيثرسينةوة نةيتوانيوة ياساييش دةسةآلتى
خواردنى بة كة بةرثرسانة بكات، ئةو لةطةأل
بةكارهَينانى ــراث  خ طشتيىء داهــاتــى
ضونكة تؤمةتباركراون، حكوميى ثؤستى
كةسة حكومييةكان بةرثرسة دواجاردا لة
سيستمى لة حيزبيش حيزبن، طةورةكانى
بةرزترى شوَينَيكى هةرَيمدا  حوكمإانيى
خؤى بؤ ديكة دةسةآلتةكانى هةموو لة

داطيركردووة.
زانستى مامؤستاى محةمةد، يوسف
لة تائَيستا سلَيمانى ثَييواية؛ زانكؤى سياسيى
بةإَيوةدةباتء حكومةت حيزب كوردستان
هةموو لة تةدةخولى تةواوةتى بة حيزب
مةحسوبييةتء ئةمةش كردووة، شتَيكدا
ئيدارةى دروستكردووةء مةنسوبييةتى
كة كردووة، سستبوون الوازيىء تووشى

دةبَيت. زياد طةندةَليى ئيدارةش الوازبوو

دةولَةمةندكردن خؤ

خزمةتى بؤ ئيدارييةكان دامودةزطا
خؤ بــؤ ــةك ن هــاوآلتــيــان دامـــــةزراون،
بةرثرسَيكء ضةند دةوَلةمةندكردنى
لةثَيناو ــان  ســةرضــاوةك قؤرغكردنى

خؤيان. بةرذةوةنديى
دةَلَيت:  محةمةد يوسف بارةيةوة لةو  
لةاليةن وآلت دارايى بارى «قؤرغكردنى
فراوانبوونى بؤ ديكةية هؤيةكى حيزبةوة
حيزب ــدا، ــان كــوردســت ــة ل طــةنــدةَلــيــى 
سةرضاوة هةموو بةسةر دةستيطرتووة
هةرَيم ثإؤذةكانى هةموو مادييةكانداو
جَيبةجَي حيزبةوة كؤمثانياكانى لةاليةن
زؤر طةندةَلييةكى لةمإووةشةوة دةكرَينء
ياريدةدةرى دانانى لة  حيزب دروستبووة،
دانانى تا قوتابخانةيةكةوة بةإَيوةبةرى
دةستي حكومةت طــةورةى بةرثرسَيكي
بةسةر دةستيطرتووة حيزب هةبووة،
تائَيستا كوردستاندا، ثنتَيكى هةموو
ئةوةى نييةء دامةزراوةييمان حكومةتَيكى
بووة حيزب حكومةتةوة بةناوى هةبووة كة

بردووة». بةإَيوة ئيدارةى
ئاماذة ئابووريش بوارى ثسثؤإَيكى
هةرَيم ناوةوةى لة مةترسيدار دؤخَيكى بة
لة كةم دةستةيةكى بةشَيوةيةك  دةكات،
بةسةر مشةخؤر بوونةتة بةإَيوةبردن
خةَلك بةرامبةريشدا لة حكومةتةوةء

كارةكانيان. ثاشكؤى كؤيلةء دةكةنة
لة ثسثؤإ سةعيد د.حــةمــةرةئــوف
هةموو «ئَيمة ــى: وت ئابووريى ــوارى ب
شَيوةيةك بة تَيكةَلبوون، دةسةآلتةكانمان
دةكةنء حوكم حيزبةكان سةركردايةتى
هاوآلتييان ذيانى كة رايانطةياندووة؛
ضوارضَيوةيةشدا لةو  ئةوانة،  بةدةستى
خةَلك ئةوةى كارَيكيان كردووة بؤ هةموو
سوودمةندى خؤيانء كؤيلةى بة بكةن
سيستمَيكى تائَيستاش بن، خؤيان يةكةميش
ثيادة كوردستان  لة ئيداريى رةوانــى 
دةسةآلتيان كة خةَلك كؤمةَلَيك نةكراوةو
بةسةر مشةخؤر بوونةتة كة بةدةستة،

حكومةتةوة».
ئةو  «هةتا حةمةرةئوف؛ بــإواى بة  
نةك طةندةَليى النةبرَين، مشةخؤرانة خةَلكة
دةبَيتء زياتر بةَلكو ناكرَيت، ضارةسةر

دةستَينَيت». ثةرة

نيية ليَثرسينةوة

تةشةنةكردنء بؤ ذينطة شياوترين
ذينطةية ئةو طةندةَليى، ثةتاى ثةرةسةندنى
بةدواداضوونء لَيثرسينةوةء كة دةبَيت
لة ئةوانةى بةرامبةر رَيوشوَين طرتنةبةرى
بةآلم جَيبةجَي ناكات، ئاآلون، طةندةَلييةوة
لة ثةتاية كَيشةى طةورةى ئةو ديسانةوة
كوردستان، هةرَيمى هاوشَيوةى وآلتانى
طةندةَلييةكى بوونى ــةرةإاى س ئةوةية

نيية. بوونى تيايدا لَيثرسينةوة بةرفراوان
ثسثؤإى قةرةداغى، محةمةد د.كاوة
دةكات، ئةوة بؤ ئاماذة  كارطَيإيى  بوارى
بةآلم هةية، شوَينَيكدا هةموو لة طةندةَليى
بةرامبةريدا لة شوَينةكان ــةى زؤرب لة 
كَيشةكةى بــةآلم هةية، لَيثرسينةوةش
زؤرةو طةندةَليى لةوةداية كوردستان
ياسا «بةثَيى وتيشى: نييةء لَيثرسينةوة
دةسةآلتَيكى كارطَيإييةكان يةكة هةموو
بؤ دةسةآلت ناتوانن هةيةو  دياريكراويان
بةكاربهَينن، خؤيان تايبةتى  بةرذةوةنديى
كوردييدا ئيداريى سيستمى لة ئةطةر
تةجاوزى ئــةوةى هةبَيتء لَيثرسينةوة
ضوارضَيوةى لة دةبَيت كرد، دةسةآلتةكانى

بكرَيت». موحاسةبة ياسادا
قةرةداغى، كاوة بؤضوونى لةطةأل هاوإا
نةبوونى بة ئاماذة محةمةديش يوسف
بةرامبةر دةكات لَيثرسينةوة حاَلةتةكانى
جَيطةيةك هةر «لة دةَلَيت: طةندةَليىء ثةتاى
ثةرةدةسَينَيت، طةندةَليى نةبوو، لَيثرسينةوة
لة لَيثرسينةوة كة ثةرلةمانة ئةركى كةواتة
هةموو لة بكات حكومةتدا كاروبارةكانى
حكومةتةوة سةرؤكى  لة واتة ئاستةكانى، 
ئةمة وةزارةتء فةرمانبةرةكانى، ضونكة تا
طةندةَليدا، فةزاى لةبةردةم رَيطرَيك دةبَيتة
ئةركة بةم ثةرلةمان كة كاتَيك بــةآلم
خؤش رَيطة دَلنياييةوة بة ئةوا هةَلناسَيت،
لةاليةكى طةندةَليى، ثةرةسةندنى بؤ دةبَيت

سةربةخؤء ــاى دادط نةبوونى ديكةوة
لَيثرسينةوة بــة تايبةت دةزطــايــةكــى
تةشةنةسةندنء بؤ ديكةية  هؤكارَيكى

طةندةَليى». حاَلةتةكانى زيادبوونى

ئيرادة نةبوونى

ئابووريىء ثسثؤإانى  بؤضوونى  بة
هةرَيمى ــى ــداران ــةآلت دةس سياسةت
بنبإكردنى هيض ئيرادةيةكيان بؤ كوردستان
طةندةَلىنييةوئةوانسةرضاوةوكاراكتةرى
باشترين بؤية طةندةَلين، ســةرةكــى
طةندةَليى، البردنى نةهَيشتنى ضارةسةر بؤ

دةسةآلت. كورسى لةسةر ئةوانة
بوارى ثسثؤإى كة د.حةمةرةئوف،
ئَيستا ــةى ــةوان «ئ ــت: ــَي دةَل ئابووريية،
خؤيان دةكـــةن، حوكم  كوردستان لة 
ضؤن ئيتر طــةنــدةَلــيــن، ســةرضــاوةى 
دز ئةطةر دةكةن، طةندةَليى ضارةسةرى
ضى دةبَيت شوَينَيك، ثاسةوانى بة ببَيت
طةندةَليى بتةوَيت ئةطةر بؤية رووبدات!؟
دةسةآلت لةسةر ئةوان دةبَيت كةمبكةيتةوة
هةرَيميش دةسةآلتةكانى نةهَيَلرَينء

سةربةخؤبن». لَيكجيابكرَيتةوةء
مامؤستاى محةمةد يوسف بإواى بة
ويستى ــرادةء  ــي ئ سياسيي، زانستى
طةندةَليدا نةهَيشتنى لةطةأل ثارتى يةكَيتيىء
ساَلَيك، ضةند درَيذايى  «بة دةَلَيت:  نييةء
هةوَلى ئةوان لةوةبووة طوَيمان سةدانجار
نايهَيَلن، دةدةنء طةندةَليى بنةبإكردنى
نةهَيشتنى كةمكردنةوةو ثَيمواية بةآلم
يةكَيتيىء ويستى ئيرادةو لة طةندةَليى
ئةو بؤ ئيرادةيان  ئةوان نةماوةو ثارتيدا 

نيية». مةسةلةية

طةندةلَيى ئؤثؤزسيؤن، ترس،

تةمموزى (٢٥)ى هةَلبذاردنةكانى لة
زؤرى بةشَيكى كوردستان هةرَيمى
ئةو دذى لة دةنطيان  هةرَيم دانيشتووانى 
هؤيةشةوة بةو دا، ئَيستا سياسييةى واقيعة
لة ــرس ت ــةرى ــةط ئ لــة ـــداران دةســـةآلت
لة بير داهاتوودا هةَلبذاردنةكانى شكستى
ئاراستةى بة هةنطاونان بةخؤداضوونةوةء
هاوكاتيش دةنَين. طةندةَليي كةمكردنةوةى
كة طؤإان ليستى كارنامةى طرنطى بةشَيكى
هةَلبذاردنةيةء ئةو براوةى ليستى دووةم
لة ئؤثؤزسيؤن  فراكسيؤنَيكى وةك 
لة بريتيية ناساندووة، خؤى ثةرلةماندا

هةرَيمدا. لة طةندةَليى بةطذداضوونةوةى
رؤذنامةوانيشدا  لَيدوانى نوَيترين لة  
ليستى سةرؤكى مستةفا نةوشيروان
ليستةكةيان هةَلوَيستى لة تةئكيدى طؤإان،
نةزاهةء دةستةى ثَيكهَينانى بؤ كردةوة
كةسايةتيانةى دةزطاء ئةو ئاشكراكردنى

دةكرَين. تؤمةتبار كارة بةو
بةرنامةى لة  مستةفا، نةوشيروان 

(KNN)دا كةناَلى كـــراوةى طفتوطؤى
هَيزَيكى سياسيى هيض كرد، ئاماذةى بةوة
نةهَيناوةتة طةندةَليى ثرسى ئةوان ثَيش
بة كة  بنةإةتدا لة سياسييةوة، كايةى ناو 
هةَلبذاردنةكانيان بةشداريى جياواز ليستى
سةرةكييةكانيان ئةركة لة يةكَيك كردووة،
ــى، داراي طةندةَليى بةطذداضوونةوةى
وتى: بووةء ئةخالقيي ئيداريى، سياسيى،
طؤإان فراكسيؤنى داواكانى لة «يةكَيك
دروستكردنى كوردستاندا ثةرلةمانى لة
بَيتء بَياليةن  كة دةبَيت، نةزاهة دةزطاى
بةَلكو حيزبييةوة، هةذموونى ذَير نةكةوَيتة
لة نةزاهةيةى دةستةى لةو بَيت بةشَيك
مةلةفاتى بة هةموو هةر ئةوان هةية، بةغدا
بؤ بضنةوة عَيراقدا كوردستانى دارايــى
كَى كوَيدايةء لة طةندةَليى بزانن ئةوةى
بدرَيت بكرَيتء ئاشكرا كردووة طةندةَليى

دادطا». بة
سياسيى ــى ــران ــاودَي ض ـــإواى ب بــة 
ئةركى ثةرلةماندا لة ئؤثؤزسيؤن هَيزى
ثَيويست شانةء لةسةر قورسى طرنطء
لة هةبوو ثَيشتر  كلتوورةى ئةو  دةكات
ثةرلةمانى هةرَيم، بودجةى  تَيثةإاندنى
لةخؤنةطرَيت، كلتوورة شَيوة ئةو ئةمجارة
لة بكةنةوة هؤشيار خةَلك هاوكاتيش
دةستةبةركردنى بودجةء وردةكــاريــى
هةرَيمى لة تــاك ئابوورييةكاني مافة

كوردستاندا.
«ثةرلةمانى رايطةياند:  محةمةد  يوسف
ثةرلةمانةكةى كوردستان، هةرَيمى ئَيستاى
ــدووى ــن ــزى زي ــَي ه ـــــردوو نــيــيــةو راب
سةرؤكايةتى ئةطةر تَيداية، ئؤثؤزسيؤنى
هةوَلةكانى لةبةردةم رَيطر نةبَيتة ثةرلةمان
ئةركةكانى بة دةتوانن ئؤثؤزسيؤندا،
ضؤنَيتى ضاودَيريكردنى لة هةستن خؤيان
بودجةى تَيثةإاندنى بودجة، سةرفكردنى
حيزب دةسةآلتى كةمكردنةوةى ساآلنة،
دروستكردنى فشار بودجةيةء بةسةر ئةو

طةندةَليى». نةهَيشتنى بؤ
سياسيى زانستى مامؤستايةى  ئةو
جةماوةرييةى فــشــارة ــةو ب طةشبينة
لة ثَييواية؛ دةسةآلت دروستبووةء  لةسةر
حيزبة دؤإانى جةماوةرء فشارى ترسى
شَيوةيةى بةو واقيعة ئةو دةسةآلتدارةكان،
لة «يةكَيك وتى: قبووَلناكرَيتء ئَيستاى
طةندةَليى، كةمكردنةوةى هؤكارةكانى
هاوآلتييان، هةإةشةى فشارء لة ترسة
مةيدانى هاتنة لة  ترسة دؤإان،  لة ترسة
طؤإاوةو بارودؤخةكة كةواتة ئؤثؤزسيؤن،
دروستبووةء جةماوةريي فشارَيكى
كة راطةياندووة؛ دةسةآلتيان بة جةماوةر
كوردستان بارودؤخى بةردةوامبوونى
ثةيامى نييةء قبووأل قابيلى بةمشَيوةية،
ثةرلةمان هةَلبذاردنى لة هاوآلتييان
ــةآلت، دةس بؤ مةترسيدارة زةنطَيكى
نةخَيرى بــة درك  ــاش  ب دةســةآلتــيــش

دةكات». كوردستان هاوآلتييانى

وآلت سةرةخؤرةى كرمى طةندةلَيى،

نوَيدا كابينةى ضاوةأوانيى لة

وآلت دارايى بارى قؤرغكردنى
هؤيةكى ديكةية لةاليةن حيزبةوة

لة طةندةَليى فراوانبوونى بؤ
دةستيطرتووة حيزب كوردستاندا،

سةرضاوة هةموو بةسةر
ثإؤذةكانى هةموو مادييةكانداو

كؤمثانياكانى لةاليةن هةرَيم
دةكرَينء جَيبةجَي حيزبةوة

زؤر طةندةَلييةكى لةمإووةشةوة
دروستبووة

لة ئَيستا ئةوانةى

حوكم كوردستان

دةكةن، خؤيان

سةرضاوةى

ئيتر طةندةَلين،

ضارةسةرى ضؤن

طةندةَليى

دةكةن

كوردستان لة تائَيستا
حكومةت حيزب

بة حيزب بةإَيوةدةباتء
لة تةدةخولى تةواوةتى
كردووة، شتَيكدا هةموو
مةحسوبييةتء ئةمةش

مةنسوبييةتى
ئيدارةى دروستكردووةء

الوازيىء تووشى
كة كردووة، سستبوون

الوازبوو ئيدارةش
دةبَيت زياد طةندةَليى

فراكسيؤنى طؤإان داواكانى يةكَيك لة

دروستكردنى كوردستاندا ثةرلةمانى لة

بَياليةن بَيتء كة دةبَيت، نةزاهة دةزطاى

بةَلكو حيزبييةوة، هةذموونى ذَير نةكةوَيتة

نةزاهةيةى دةستةى لةو بَيت بةشَيك

هةموو بة ئةوان هةر هةية، بةغدا لة

عَيراقدا كوردستانى دارايى مةلةفاتى

لة طةندةَليى بزانن ئةوةى بؤ بضنةوة

ئاشكرا كردووة طةندةَليى كَى كوَيدايةء

دادطا بة بدرَيت بكرَيتء
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عةبدوإلةحمان شارا

(٢٧) تائَيستا هــةرَيــم حكومةتى
ناردنةدةرةوةى دةرهَينانء طرَيبةستى
بيانييةكاندا كؤمثانيا لةطةأل نةوتى
طرَيبةستيان (١٣) كة ــردووة، ــؤرك م
كراون، نؤكانةوة  كؤمثانياى لةاليةن 
كانزاكانى وزةو  ليذنةى ئةوةى  بةبآ
ئاطادارى كوردستانيش  ثةرلةمانى 

طرَيبةستانةبَيت. لةو هيضكام
رؤذنامةى بة ئاطادار سةرضاوةيةكى
كوردستان هةرَيمى  راطةياند: حكومةتى 
لةطةأل نةوتى طرَيبةستى (٢٧) تائَيستا
(١٣) كة مؤركردووة، دةرةوةدا وآلتانى
كؤمثانياى لةاليةن طرَيبةستانة لةو

نؤكانى يةكَيتييةوة كراون.
حكومةتى ــــردوودا راب ــاوةى ــةم ل
لةوةكردووة باسى بةردةوام عَيراقيى
نةوتييةكانى طرَيبةستة سةرجةم كة
هؤيةشةوة بةو هةر ناياسايين،  هةرَيم
نَيوان ديــارةكــانــى لةكَيشة يةكَيك 
هةولَير ناوةندو حكومةتى ــةردوو ه
بؤ ليذنة  ضةندين مةسةلةيةيةو ئةو 
لةنَيوان كَيشةكة يةكالييكردنةوةى
تائَيستا بةآلم دروستكراوة، هةردووالدا

ئةنجامى نةبووة.
طرَيبةستة ئةنجامدانى درَيذةى لة هةر
هةرَيمدا، حكومةتى نةوتييةكانى
قايمقامى حةميد نةوزاد (٨/٢٧) رؤذى

 KNOC كؤمثانياى رايطةراند: ضةمضةماأل
باشوورة، كؤرياي كؤمثانيايةكى كة
قةزاكةياندا سنوورى  لة نةوتَيك  بيرة
لةو يةكَيكة كؤمثانياية ئةو هةَلدةكةنَيتء
حكومةتى لةطةأل  كة بيانيانةى كؤمثانيا

هةية، طرَيبةستيان رَيكةوتوونء هةرَيمدا
مانطى لة  بإيارة مةبةستةش ئةو  بؤ
بة دةست ئةمساَلدا يةكةمى تشرينى
نةوتدا بوارى لة ثشكنين طةإانء كارى
وةزيرى هةورامى، د.ئاشتى بةآلم بكات،
رؤذنامة بؤ سروشتييةكان، سةرضاوة
رةتكردةوةو هةواآلنةى ئةو  سةرجةم
طرَيبةستَيكى نوآ هيض وتى: «بةمزووانة
نة لة ضةمضةماألء نة بؤ دةرهَينانى نةوت

نةكراوة». ئيمزا ديكة شوَينَيكى هيض لة
قايمقامى وتةكانى ثَيضةوانةى

ســةرضــاوة ـــرى وةزي ضــةمــضــةمــاألء
سةرجةم ــةروةك ه سروشتييةكان،
طرَيبةستة لةسةر ثَيشوو زانيارييةكانى
ثَيوةديارة، هةرَيم نا روونى نةوتييةكانى
وزةو ليذنةى كة ــةوةى ل جطة ئةمة
ثةرلةمانى دووةمــى خولى كانزاكانى
ئاطادارى جؤرَيك بةهيض كوردستان
هةرَيم حكومةتى نةوتييةكانى طرَيبةستة

نين.
رةفعةت، محةمةد لــةوبــارةيــةوة
(خولى كانزاكانى وزةو ليذنةى ئةندامى

بة كوردستان، ثةرلةمانى دووةم)
جؤرَيك بةهيض راطةياند: رؤذنامةى
نةوتييةكانى طرَيبةستة ــادارى ــاط ئ
هيض نــةبــوويــنء ــم هــةرَي حكومةتى 
نةبووة طرَيبةستانةدا لةو شةفافيةتَيك
تا نة بؤ راطةياندنةكان، ثةرلةمانء بؤ نة
بةَلكو ئاطاداربَيت، لَي خةَلكى رَييةوة لة
ذوورى لة سةرجةميان طرَيبةستانة ئةو
رَيذةى ئةو  نازانرَيت كراونء تاريكدا 
ضةندنء كؤمثانياكان بة دراوة كة نةوتةى
ئايا ئةو ضةندة، هةرَيم بةشى حكومةتى

طرَيبةستةكان بةرامبةر  لة  كة ثارانةى
ضةندن. وةرطيراون

سةبارةت هةورامى ئاشتى هاوكات
نةوتييةكانى طرَيبةستة ــارةى ذم بة 
ئامادةنةبوو وردةكارييةكانيان هةرَيمء

بدات. لَيدوانَيك هيض
ــةى ــام رؤذن ــةوة، ــك لــةاليــةكــى دي
زارى لة (٨/٢٧) رؤذى بزنس)  (ضاينا 
«سينؤبك»ى كؤمثانياى  بةرثرسَيكى 
كة حكومةتى ضينييةوةبآلويكردووةتةوة،
كة طرَيبةستةدا بةو ناوة دانى عَيراق
كَيَلطةى لة نةوت وةبةرهَينانى  كارى

دةكات. تةقتةق-دا
بــةردةوام عَيراق حكومةتى ثَيشتر
طرَيبةستة ناياساييبوونى لة باسى
دةيويست دةكردو هةرَيم نةوتييةكانى
ليستى بخاتة «سينؤبك»  كؤمثانياى  كة
زارى لةسةر ئَيستاداء لة بةآلم رةشةوة،
عَيراق حكومةتى سةرضاوةيةوة  ئةو
كؤمثانيايةدا ئةو طرَيبةستى  بة دانى
كة سةرسوإمانة مايةى ئةمةش ناوة،
عَيراقدا حكومةتى دووفاقى سياسةتى لة

بةديدةكرَيت.
سةبارةتبةدانثَيدانانىطرَيبةستةكانى
ناوةندةوة، حكومةتى لةاليةن هةرَيميش
سروشتييةكان ســةرضــاوة وةزيــرى
بدات، لَيدوانَيك هيض ئامادةنةبوو دووبارة
ثَيشووى ئةندامةكةى  بإواى بة  بةآلم
دةرةوةى ناردنة كوردستان، ثةرلةمانى
حكومةتى رةزامةنديى بة هةرَيم نةوتى
نيية، كورد بةرذةوةنديى لة ناوةند،
مةرجَيك بة ماليكى حكومةتةكةى ضونكة
نةوتى نـــاردنـــةدةرةوةى  بة رَيــطــةى 
بؤ بطةإَيتةوة ثارةكةى كة داوة، هةرَيم

بةغدا. ناوةندى حكومةتى

هةرَيم، نةوتيى طريَبةستى (٢٧) لة
كراون نؤكانةوة كؤمثانياى (١٣)يان لةاليةن

وةسانى شَيخ ئارام

ــةك ــارةي ذم ـــةوةى ــاش ئ ث
لـــةدواى ـــةك ي ــةوةى ــن ــي ــةق ت
كوردنشينةكانى ناوضة يــةك
موسَلى ــزطــاى ثــارَي بــة  ــةر  س
شَيخانء لة بةتايبةت طرتةوة،
هةَلطيرسانى مةترسى شةنطال،
لةنَيوان ئارادابوو لة توندوتيذيى
مةبةستة عةرةب، بؤ ئةو كوردو
لة ئةمريكا هَيزةكانى فةرماندةى
ذةنةراأل براونءبةرثرسى موسأل،
موسأل، لة ئةمريكا كونسوَلخانةى
شارى سةردانى ميرف، بيتريك
بةرثرسانى لةطةَل كردو دهؤكيان

ثارَيزطاكة كؤبوونةوة.
ســةرؤكــى ــةر، ــوم فـــازأل ع
دهؤك، ثارَيزطاى ئةنجومةنى
بؤ سةردانةكة بة ســةبــارةت
ــى ــةردان «س ـــى: ــة وت ــام رؤذن
ئةمريكا هَيزةكانى فةرماندةى
دهؤك، بؤ تةنيا نةك موسأل لة
بــووة، هةولَيريش بؤ بةَلكو
نَيوان كــؤبــوونــةوةيــةى ــةو  ئ
وةك ــراون ب ـــةراأل ذةن ئَيمةو
واية، دةوريى كؤبوونةوةيةكى 
هَيزةكانى لةطةأل  مانطانة كة
دهؤك لةطةأل موسأل لة  ئةمريكا
مةبةستى بــة دةدا ئةنجامى
ثةيوةندييةكانء بةرةوثَيشبردنى
بارودؤخى ئاساييكردنةوةى
لة دهؤك هاوكاريكردنى ئةمنيىء
موسأل ثارَيزطاى بؤ وَيستطةكان
كؤنترؤَلكردنى مةبةستى بة
ثاراستى ئةمنيى رةوشـــى
نَيوان كـــوردى هاوآلتييانى

موسأل». دهؤكء
طوَيرةى بة  ديكةوة لةاليةكى 
لة كة رةسميى بةياننامةيةكى 

بآلوكراوةتةوة ماليكييةوة زارى
ثَيكهاتووة «ليذنةيةك هاتووة:
سةرجةم ضارةسةركردنى بؤ

موسأل». شارى كَيشةكانى
ثَيكهَينانى بــة ــارةت ــةب س
بةشير، محةمةد ليذنةية ئةو
نةينةوا، برايةتى ليستى وتةبَيذى
لةوةكرد؛ باسى رؤذنــامــة بؤ 
بريتيية ماليكى ليذنةيةى «ئةو
ســةردانــةى ئــةو بةرهةمى لة 
ئةنجاميدا، سلَيمانى بــؤ كــة 
كَيشةكةى ضارةسةرى بإيارى
كة نين  طةشبين ئَيمة بةآلم دا،
بتوانَيت ليذنةيةك هيض كارةكانى
ليستى كَيشةى ــةرى ــارةس ض
دواى بكات، حةدبا برايةتىء

عَيراق وةزيرانى سةرؤك ئةوةى
كرد، كوردستانى ســةردانــى
ليذنةيةى ئةو ثَيكهَينانى بإيارى
ئةوة لَيرةدا كَيشةكة بةآلم دا،
ليستى كة ئةوةية طرفتةكة نيية،
دةرةكييان ئةجَيندايةكى حةدبا
توركياء سورياء  وةك  هةية
هةروةها ديكة، ــى وآلت ضةند
حكومةتى بة باوةإيان ئــةوان
تةوافوقى نيية، سةرؤك وةزيران
دةزانَيت، راستيية ئةو خؤشى
حوكمى بة عَيراق هةموو كة
بةآلم بةإَيوة، دةإوات تةوافوقى
طوَيطرتنَيك هيض ئامادةى ئةوان
ئةوة من بؤية بارةيةوة، لةو نين

بةشتَيكى طرنط نازانم».

ئاساييكردنةوةى هةوَلى ئةمريكا
دةدات هةرَيم موسألء ثةيوةندييةكانى

ثاشماوة
دةستلةكاركَيشانةوة.. دواى

قورسترين راطةياند: رؤذنامةى بة بارةيةوة  لةو كوردستان ثةرلةمانى ثَيشووى  ئةندامى محَيدَين طَيالس
بآلوكراوةتةوة، دروستكراوةء ذن هاوكاريى بة سَيكسيية طرتة ئةو كة ضإبووةتةوة، لةوةدا كَيشةية ئةم خاَلى
ثياوان ثياوانء ثاشكؤى دةكةنة خؤيان هةميشة ذنان كة  كوردا لةناو ناشيرينة نةريتة ئةم هؤيةشةوة بةو
لةسةر هةَلوَيستى بكرَيتء بةربةست بكةن، ثَيويستة بؤيان جَيبةجَي بَيت، خراثيش كارى ئةطةر بووَيت، ضيان

وةربطيرَيت.
نةبَيت، هةَلوَيست بَي ئةم حاَلةتة لةسةر كوردستان نيشتمانيى يةكَيتيى زانى كة ثَيويستى بة طَيالس هاوكات
يةكَيتيى بيرى بةرثرسانى «ثَيويستة وتيشى: دَيت، ديكةش ذنانى سةرةى سبةي كراوة ذنة بةو ضونكة ئَيستا

تَيداية». ذنى خؤشيان ماَلةكانى كة هةبَيت ئةوةشيان

ئارام جةمال

كةركوكء قةزاى ئةنجومةنى
ئــاســايــشــى ــةتء ــي ــام ــق ــم ــاي ق
نووسينطةى نيشتمانيىء 
نةزاهة ــةى  دةســت كــةركــوكــى
لة لَيكؤَلينةوة بؤ ليذنةيةك
نةزاهة دةستةي راثؤرتةكةي
لةو لَيكؤَلينةوة بؤ ثَيكدةهَينن
فةرمانطةكاني لة  طةندةَلييانةي 
دواي ئةمةش كراوة، شارةكةدا
ئةم ــى ــاوةإاســت ن ــة ل ـــةوةي  ئ
نةزاهةى باآلى مانطةدا دةستةى
لةسةر راثــؤرتــَيــكــى عَيراقى 
فةرمانطة لةناو طةندةَليى  بوونى
ثارَيزطاكانى حكومييةكانى
بةثَيى كة بآلوكردةوة، عَيراقدا
لةإيزى كةركوك راثؤرتة ئةو
وةرطرتندابوو. بةرتيل ثَيشةوةى
ئــةنــدامــى ــال ــةم ــاد ك ــةي ئ
كةركوك ــةزاى ق ئةنجومةنى 
«وةك راطةياند: رؤذنامةى بة
ثَيمانواية ــةزا ق ئةنجومةنى
نةزاهة دةستةى راثؤرتةكةى
راثرسييةكدا ضوارضَيوةى لة كة
كةركوكء فةرمانطةكانى لةناو
عَيراقدا ديكةى ثارَيزطاكانى

ثَيويستة دروستةو ئةنجاميانداوة،
ئةو بكرَيتء لةسةر هةَلوةستةى
بدرَينة تَيوةطالون فةرمانبةرانةى

دادطا».
دةرضوونى دواى «لة وتيشى:
قايمقاميةتى لةطةأل راثؤرتةكةوة 
كـــةركـــوكء نــووســيــنــطــةى
نةزاهةو دةســتــةى كةركوكى
ئاسايشى ــي ــت ــةرَي ــوةب ــةإَي ب
كؤبوونةوةيةكمان نيشتمانيى،
ـــوةبـــةرى ئــةو ــةأل بـــةإَي ــةط ل
لة تــَيــوةطــالون فةرمانطانةى
لةم ئةنجامداوةو طةندةَليى
كؤبوونةوةكان هةفتةيةشدا
بتوانين تاكو دةبَيت، درَيذةيان
دةستنيشان كةموكوإييةكان
دروستيى راستىء لة بكةينء

بكؤَلينةوة». راثرسييةكة
عةميد ـــةردا ـــةرامـــب ب لــة 
بةإَيوةبةري، بةرزنجى نةوزاد
ئاسايشى ــى ــت ــةرَي ــوةب ــةإَي ب
بة كةركوك، لة عَيراق نيشتمانيى
«لة ئةنجامى رؤذنامةى راطةياند:
لةطةأل نابينء بَيدةنط راثؤرتةكة
قايمقاميةتء نةزاهةو دةستةى
كةركوك ــةزاى ق ئةنجومةنى 
بؤ ليذنةيةك رَيــكــةوتــوويــن

دواجاريش ثَيكبهَينين، لَيكؤَلينةوة
فةرمانبةرانةى ئةو سةرجةم
هاتووةو راثؤرتةكةدا لة ناويان
بةرتيل، بةوةرطرتنى تؤمةتبارن
بةسةردا تؤمةتةكانيان ئةطةر

دادطا». دةياندةينة بَيتةوة ساغ
راستء ناوةإؤكء لةبارةى
عةميد راثؤرتةكة دروستيى
بةوةكرد؛ «جؤرى نةوزاد ئاماذةي
وةرطرتنى تةنيا طةندةَلييةكة
هةندَيك لةاليةن بووة بةرتيل
هاوآلتييان، لة فةرمانبةرةوة
سةر نــةكــردووةتــة ــارى كــة ك
نةبوونى ياسايي ياساييبوونء
تةنيا بةَلكو فةرمانطةكان، كارى
لةسةر هاوآلتى هةندَيك كارى
ديكة هاوآلتييانى حيسابى
لَيى ناكرَيت بةآلم ثَيشخراوة،
ئةو هةموو دةبَيت بينء بَيدةنط
لَيكؤَلينةوةى تَيوةطالون كةسانةى
زياتر بكرَيت»، لةطةأل ياساييان
رؤذى ضةند لة «ليذنةكة  وتى:
ثَيكدةهَينرَيتء داهـــاتـــوودا
كؤكردنةوةى سةرقاَلى ئَيستا
تةواوين بةَلطةى زانياريىء
بة فةرمانبةرانةى ئةو لةسةر

تَيوةطالون». بةرتيل وةرطرتنى

دةستةى راثؤرتَيكى لة لَيكؤلَينةوة
نةزاهةى كةركوك دةكرَيت

بؤ بةغدا داهاتَيك نةوتى كوردستان،
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ضـاوثـيَـكــةوتن

عوسمان ئاسؤ سازداني،

رووناكبيرو طةرميان د.سةآلحي
ساَلة هةذدة بةوةدةكات ئاماذة نووسةر،
هةردوو دةستوورةو بآ كوردستان
بيانوويان بــةردةوام زلهَيز  حيزبي
كة دةستوور نةبووني  بؤ دةهَينايةوة 
ثَييواية رَيطرةء بارودؤخةكة طواية
هةرَيمي نةياندةويست ئةوكاتة
ضونكة هةبَيت، دةستووري كوردستان
دةستوورَيك نةبوو بةرذةوةنديياندا لة
بكات، سنووردار  دةسةآلتيان هةبَيت
بة طــؤإاو قؤناغةكة كة ئَيستاش
دةدةن، ئةوة  بؤ مل دةبَيت ناضاريي 
داإشــت شَيوةية بــةو دةستووريان 
خؤيان بةرذةوةندييةكاني تَييدا كة

ثارَيزراوء بثارَيزنن.

دةستووردا رةشنووسي لة رؤذنامة:
سةرؤكى ءياليةتي ــاوةي م هاتووة
لة ساَلة، ضــوار كوردستان هةرَيمى
دةستووةوة ئةو كارثَيكردني رؤذى
رةشنووسةكة بةثَيى كاريثَيدةكرَيت،
ساَلةى ضوار ئةم ماوةى بارزانى بَيت،
حيساب بؤ سةرؤكايةتيى ثَيشووى
ساَلي (٨) ماوةى دةتوانَيت نةكراوةو
بكات، هةرَيم سةرؤكايةتى ديكة

ضيية؟ لةوبارةيةوة تؤ بؤضووني
راستيية لةو كوردستان خةَلكي هةموو *
ثارتي دةسةآلتي كة دةزانن طةيشتوونء
بنةماَلةي دةسةآلتي بَلَيم، راشكاوانةتر يان
ءاريسي ــاوةنء  خ بة  خؤيان بــارزانــي
خةَلكي رةنجي خةباتء دةستكةوتي
رابةري ءةك هةروةها دةزانن، كوردستان
طةلي رزطاريخوازي بزووتنةوةي مَيذووي
ساَلة هةذدة دةخةنةإوو، خؤيان كورد
طةإانةوة بةبآ داطيركردووةو دةسةآلتيان
خوَيناوييء ــةإي ش خــةَلــكء  راي  بؤ 
هةَلطيرساند، لةثَيناويدا ماَلوَيرانييان
رووخاني ثاش نوَييةي قؤناغة لةم ئَيستاش
ثةيإةوكردني ديكتاتؤرييء رذَيــمــي
لةطةأل ديموكراسيء  سيستمي لة جؤرَيك 
لةناو هؤشياريي ئاستي بةرزبوونةوةي
ءةك ناتوانن ضيتر كوردستاندا، خةَلكي
يان بكةن  ملكةض خةَلك جــاران جــاري
هةَليانخةَلةتَينن، بريقةدار دروشمي بة
بؤ ديكة شَيوازي بؤ دةبــةن ثةنا بؤية

دةسةآلتيان. بةردةوامبووني
هاتووة جؤرَيكة (٦٤) مادةي لة ئةوةي
ناشةرعيي، كارَيكي بة شةرعييةتدان لة
خةَلكدا، بةسةر بيسةثَينن دةيانةوَيت كة
سةرةكيبوو هؤكارَيكي ثَيمواية ئةوةش
ثرؤذةي هةمواركردني لة ثةلةكردن بؤ
لةاليةن ثةسةندكردنييةوة دةستوورو
هةوَلداني ماوةبةسةرضوو، ثةرلةمانَيكي
بة دةنطدانييةوة خستنة  بؤ ــةآلت دةس
لة شَيوازي راستةقينة ثةلةثروزآء دوور
جةماوةري بةردةست بخرَيتة دةبواية كة
لةاليةن بةرلةوةي ريفراندؤمَيكدا لة خةَلك
نا شَيوة بةو ثةسةندبكرَيت ثةرلةمانةوة

دروستة.
خةَلكى ــةوةى ئ لةطةأل  رؤذنــامــة: 
ضينء ــةم ــةرج س ــة ب ــان ــت ــوردس ك
داواىدةستوورَيكدةكةن توَيذةكانييةوة
ئَيستا مافةكان، ئةركء دياريكردنى بؤ
ثةسةندكردنى دواى دةكرَيت تَيبينى
لةاليةن دةستوورة ئةو رةشنووسى
ئايا رةتدةكرَيتةوة، ثةرلةمانةوة،
ئةوةندة دةســتــوورة  ئةم  نــاوةرؤكــى
هةموو ئةم كؤنةخوازانةية ء دواكةوتوو

دروستكراوة؟ لةسةر هةَلةيةى
*هةذدةساَلة كوردستان بآدةستوورةو
بيانوويان زلهَيز بةردةوام حيزبي هةردوو
كة دةستوور نةبووني  بؤ دةهَينايةوة 
لةإاستيشدا رَيطرة، بارودؤخةكة طواية
لة ضونكة هةبَيت، دةستوور نةياندةويست
هةبَيت دةستوورَيك نةبوو بةرذةوةنديياندا
كة ئَيستاش سنوورداربكات، دةسةآلتيان
مل دةبَيت ناضاريي بة طؤإاوة، قؤناغةكة
شَيوةية بةو دةستووريان دانَين، ئةوة بؤ
خؤيان بةرذةوةندييةكاني تَييدا كة داإشت

بَيتء «دؤم وتةني كوردء راطرن، ثارَيزراو
بَلَيين هيض ناكرَيت بضنَيت»، كآلش بؤخؤي
اليةنيثؤزةتيظلةرةشنووسيدةستووردا
بةديدةكرَيت ئةوةي  بةآلم  بةديناكرَيت،
بنةمايةكي لة بير لةوةي بةر ئةوةية، تَييدا
قةوارةيةكي دروستبووني بؤ ثتةوبكرَيتةوة
حيزبي بةرذةوةنديي لة بير ديموكراسي،
كة خاَلَيكدا هةر لة كراوةتةوة، دةسةآلتدار
رةضاوكرابَيت، دةسةآلت بةرذةوةنديي
ديموكراسي خــةَلــكء ــي ــدي ــةرذةوةن ب

ثشتطوَيخراوة.
دةستوورى رةشنووسى لة رؤذنامة:
هاتووة عَيراق،  كوردستان- هةرَيمى 
ــى ــازادي مــافــى ئ هــةمــوو كــةســَيــك
ئازاديى ثَيويستة هةيةو رادةربإينى
مسؤطةربكرَيت، رؤذنــامــةطــةريــى
سوكايةتيى هاتووة بإطةدا لةهةمان
بؤ هاندان ئاينييةكانء ثيرؤزيية بة
كينة رقء برةوثَيدانى توندوتيذيىء
كوردستان خةَلكى ثَيكهاتةكانى لةنَيو
ئازاديى بإطةية ئــةم  ناطرَيتةوة،
بةرتةسك رادةربإين رؤذنامةوانىء

ناكاتةوة؟
تانةو سوكايةتيكردنء بَيطومان *
لَيي كةس نابةجَييةو كارَيكي تةشةرة
هةر مافي هــةروةهــا نابَيت، بَيدةنط
دةستدرَيذيي بة اليةنَيكة كة دذ تاكةكةسء
شتَيكي بووةستَيتةوة، مافةكاني سةر بؤ
كة هةموو كةسَيكيش روونة بةديهييةو بؤ
رؤذنامةوانيي، ئازاديي بيروإاو ئازاديي
سوكايةتيي بة كةس بة نادات ئةو ئازاديية
ثَيويستة لةسةر بكات، كؤمةأل ناو كةساني
رَيز رؤذنامةوانيشةوة بة مرؤظَيك هةر
ناو اليةنةكاني تاكء تايبةتمةندييةكاني لة
مةبةستةش ئةو بؤ بةآلم بطرَيت، كومةأل
بؤ هةبَيت تايبةت ياسايةكي  ثَيويستة
كَيشانةي جــؤرة ئةو  ضارةسةركردني
الستيكييةي شَيوة بةو  نةك  دَينةئاراوة،
بؤ ئاماذةي دةستووردا بإطةيةي لةو كة
بةديقةتةوة زؤر دةستوور دةبواية كراوة،
لةو ضاكتربوو بكرداية، باسي بارةيةوة لةو
ثاشان بكرايةو ياسا بؤ ئاماذة بإطةيةدا
دةربكرداية تايبةتي ياسايةكي ثةرلةمان
ثرسانة جؤرة ئةو لةطةأل مامةَلةكردن بؤ
ءآلتاندا زؤربةي لة روودانيان، لةكاتي
تانةو دذة (Defamation law) ياساي
بؤ دةستدرَيذيي سوكايةتيكردنء تةشةرو
ياسايةكي ئةطةر خؤ هةية، خةَلك مافي سةر

ياساي خؤ نيية، بووني كوردستاندا لة ءا
ثةيوةندة اليةنةي ئةم رؤذنامةوانيي كاري
دا (١٥) مــادةي لة رؤذنامةوانييةوة بة
دةستوورةكة ثَيمواية يةكالييكردووةتةوة.
بةشَيوةيةكي شوَيني ديكةشدا زؤر لة لَيرةو
جياجيا طرنطي  ثرسي لة باسي الستيكي 
جَيي كةموكوإينء ئةمانةش كة كردووة،
دةستوور داإشتني ليذنةي  لة رةخنةن
ياساناس كؤمةَلَيك كةسي ثسثؤإو لة كة
بووناية ءردبين زياتر دةبواية ثَيكهاتووة،
بخرَيتة هةروةها ثَيويستبوو داإشتنيء لة
بةر خةَلك كؤمةآلني شارةزايانء بةردةم

ثةرلةمانةوة. لةاليةن ثةسةندكردني لة
سنووري دةستوورةكةدا، لة رؤذنامة:
كوردستان هةرَيمي سياسيي جوطرافي
دووةمي بإطةي لة بةآلم دياريكراوة،
سياسييةكانى سنوورة  مادةدا  هةمان
جَيبةجَيكردني بة بةستراوةتةوة
ئايندةى لة ناإوونى (١٤٠)ةوة، مادةي
مادةية لةم كَيشةيةك  ناوضانة  ئةم
بإطةى لة لةكاتَيكدا دروستدةكات،
سنوورى بة ئاماذة مادةكةدا دووةمى

جوطرافى؟ نةك كراوة، سياسيى
مادةي ــي دووةم يةكةمء بإطةي  *
ناكرَيت ناكؤكن،  يةكتريدا لةطةأل  (٢)
ناكؤكء شــَيــوة ــةو ب ــووردا ــت دةس لــة 
طرنطء ءا ثرسَيكي لة باس ناإؤشنة
حكومةتي بةرثرسةكاني هةستياربكرَيت،
سةدام، رذَيمي  رووخاني ثاش عَيراقي 
ماليكي، نوري  تا عةلالوييةوة ئةياد لة
دزيووةتةوة خؤيان كرابَيت بؤيان تا
بة تايبةت مادةكاني جَيبةجَيكردني لة
نايانةوَيت ضونكة جَيناكؤكةكان، ناوضة
بةرثرسيارَيتييةوة ئةو ذَيرباري بضنة
عَيراق سياسييةكاني اليةنة زؤرينةي كة
لةباربردنء هةوَلي ــةنء دةك دذايةتي
ناكرَيت بؤية دةدةن، هةَلوةشاندنةوةي
ءةك مَيذوويي ثرسَيكي ضارةنووسي
جوطرافي سنووري دةستنيشانكردني
مادةيةكي بة ببةسترَيتةوة كوردستان
زؤري مشتومإي ناكؤكييء كة ياسايي
مادةي يةكةمي بإطةي لةكاتَيكدا لةسةرة،
هةرَيمي ناحييةكاني قةزاو ثارَيزطاو كة (٢)
ناوضانةشةوة بــةو ديــاريــكــراوة، تَيدا 
(١٤٠) مــادةي لةسةرةو ناكؤكييان كة
مــادةي لةطةأل ناكؤكة  دةيانطرَيتةوة، 
سنووري لة باس كة عَيراق دةستووري
هةرَيم حكومةتي  دةســةآلتــي هــةرَيــمء

بةشةكةي بة بةشَيكي ناوةو داني دةكاتء
ناو لةسةر ناكؤكي ناوضة بة ديكةشي

دةبات.
ئةو دةستنيشانكردني لةإاستيدا
هاتوون، يةكةمدا  بإطةي لة ناوضانةي 
قةزاي كاتَيكدا لة ثرسيارة، سةرنجء جَيي
جةسانء ناحيةي ـــةردوو ه ـــةدرةو ب
كوردنشينن، هةرسَيكيان كة زرباتية
قةوارةي ضوارضَيوةي ناو نةخراونةتة
بةآلم مادةيةدا، كوردستانةوة لةو هةرَيمي
زؤرينةي كة تلكَيف قةرةقوشء قةزاي
كلدانن ــووريء ــاش ئ دانيشتووانيان
ئةمةش هةرَيمةوة، قةوارةي ناو خراونةتة
خواستي بؤ حيساب كة  دةردةخات ئةوة
ثَيمواية كة نةكراوة، ناوضانة ئةو خةَلكي
سةرهةَلداني هؤي دةبَيتة رؤذدا لةدوا
ناوضانةو ئةو ثَيكهاتةكاني لةطةأل ض كَيشة
دةبواية بــةغــدادا،  حكومةتي لةطةأل ض 
بة تايبةت بإطةيةكي دةستوور ثرؤذةي
هةرَيمي ئَيستاي شارةكاني سنووري
ديكةدا بإطةيةكي لة تةرخانبكردايةء
بكرداية دابإاوةكان ناوضة بة ئاماذةي
ثةيإةوكردني لةسةر جةختكردن لةطةأل
لةثاش ــةدا، ــان ــاوض ن ــةو ل ــوور  ــت دةس
لكاندنيان كَيشةكانء يةكالييكردنةوةي
هةروةها كوردستانةوة، هةرَيمي بة
لة باس بةإووني دةستوور كة ثَيويستيشة
دانيشتوواني طشتيي راثرسيي بؤ ثةنابردن
ناإةزاييء سةرهةَلداني لةكاتي بكرداية

ناوضانة. لةو يةكَيك هةر لةسةر ملمالنآ
هاتووة، (٦)دا مادةى لة رؤذنامة:
ناكؤك دابنرَيت  ياسايةك هيض نابَيت 
نةطؤإةكاني حوكمة  لةطةأل  بَيت
دووةمى بإطةى لة هةروةها ئيسالمدا،
هيض ناشبَيت هاتووة،  مادةيةدا  ئةم
بَيت نــاكــؤك دابــنــرَيــت ياسايةك 
ئايا ديموكراسيدا، بنةماكاني لةطةأل
لةم بةديدةكرَيت طةورة كَيشةيةكي
كَيشةيةي ئةو بةهةمانشَيوةي مادةيةدا

هةية؟ عَيراقدا دةستوورى لة
ثيشةسازيي ثَيشكةوتني لةطةأل *
بوارة لة طشتيي ئازاديي ئةوروثا، لة
ثَيويستييةكي خواستَيكء بووة جياجياكاندا
توانايةك ءزةو هةموو ئةوةي بؤ طرنط
بؤية بةرهةمهَينان، لةثَيناو  بخرَيتةطةإ
لةثَيناو ضةمكَيك  ــو ءةك ديموكراسي
دةسةآلتي لة ئازادييء رَيطرتن دابينكردني
سةدةي سةرةتاكاني  لة  مةسيحيي ئاييني 
ــةوةي ئ ــاش ث هـــةذدةدا هــاتــةكــايــةوة،
بوارةكاني هةموو كؤنترؤَلي  كةنيسة
ئةوةش كردبوو، خةَلكي  كؤمةآلني  ذياني 
ئازاديي بؤ سةرةكيبوو هؤكارَيكي
ذنان بةشداريي بة رَيطةدان رادةربإينء
جياجياكاني بوارة لة ثياوان شانبةشاني
سةرهةَلداني هؤي بووة ئةوةش ذياندا،
سيستمي سياسييةكانء اليةنة سةنديكاو
ياساكانء داإشــتــنــةوةي  ثةرلةمانء
ئاييني ئةطةر تاكةكةس، ئازاديي لة رَيزطرتن
طوَيرةي بة دةدات طؤإان بة رَيطة مةسيحيي
ئيسالم ئاييني ئةوا سةردةم، مةرجةكاني
بة طؤإان  ثيرؤز) (نةطؤإء ئايينَيكي ءةك 
لةسةر جةخت بنةماكانيء لة دةزانَيت الدان
دةكات، شةريعةت سوننةتء بؤ طةإانةوة
لةطةأل يةكناطرنةوة جؤرَيك هيض بة كة
ءاتا ئيسالم نةطؤإةكاني ديموكراسيدا،
موحةمةد ءتةكاني قورئانء ثةيإةوكردني
ثيرؤز سةير دةقَيكي ءةك لة هةمانكاتدا كة
ساأل ثَينجسةد هةزارو ثَيش كة دةكرَين
كؤمةَلطةيةكي بؤ ــذراون داإَي لةمةوبةر
هيض بة عةرةب، نيمضةدورطةي لة خَيَلةكي
لةطةأل نيية هاوبةشيان خاَلي شَيوةيةك
دوو بطرة ديموكراسيء نةطؤإةكاني

يةكن. بة دذ اليةني
سةر لــة ــة ــادةي م ــةو ئ لــة راســتــيــدا
دةستةوة. ناداتة هيضيتر زياتر لةخؤتَيكدان
دةســتــووري لة هةَلةيةي ئــةو هةمان 
ــةوة، ــووةت ــارةب دووب هــاتــووة عَيراقدا 
هيضي زياتر سةرلَيشَيواندن  لة  ثَيمواية
سةرةكييش مةبةستي هةَلناكإَيتء لَي
سياسييء باآلنسي راطرتني تةنيا لَيي
ناو ئيسالمييةكاني اليةنة رازيكردني
سةرباري ديارة كوردستانة. ثةرلةماني

هةإةشةي ئيسالمييةكان اليةنة ئةوةش
فيدراَليي دادطاي لة دةكرد سكاآلكردنيان
ئاييني فةرميي بة طواية ئيسالم كة عَيراق،
نةناسَينراوة. ثَيويستة لة دةستووردا هةرَيم
كة ئيسالم ئاييني كة  بكةم  بةوة ئاماذة
لةاليةن نةطؤإ ثيرؤزو  ئايينَيكي  ءةك
كاتَيك دةناسرَيتء ئيسالمييةكانةوة
سةرضاوةي بة  ئيسالم دةستووريش
ئةو ءاتا دةخاتةإوو، ياساكاني بنةإةتي
هيض بة ناكرَيت ياسايانة دةســتــوورو
بنةما لةطةأل كة بطؤإدرَين شَيوةيةك
نةياتةوة. ئيسالم ثيرؤزةكاني نةطؤإو
ديموكراسي لةطؤإناني ءاتاي ءابَيت ئةطةر

هيضيتر ناطةيةنَيت. زياتر
هاتووة، دةستوورةدا  لةو رؤذنامة: 
دةنطدةراني زؤرينةي رةزامةنديي ثاش
راثرسييةكي لة كوردستان هةرَيمي
بةآلم بةثةسةندكراودادةنرَيت، طشتييدا
ثةسةندكردن بؤ ديارينةكراوة رَيذة

دةستوور؟ رةتكردنةوةى ياخود
نةك راشكاوانة زؤر مادةية ئةم *
بةَلكو ــؤي، خ مــادةكــة ئامانجي ــةر  ه
كرا كة ثةلةثروزَييةش لــةو مةبةست 
لةاليةن ثــرؤذةكــة ثةسةندكردني لة 
بؤ هةوَلدان ماوةبةسةرضوو ثةرلةماني
خةَلكةوة دةنطداني لةإَيي  تَيثةإاندني
سةرؤكي ثةرلةمانء هةَلبذاردني لةطةأل
دةســتــةواذةيــةي هــةرَيــم دةردةخــــات.
دةبينم نابةجآ زؤر دةنطدةران) (زؤرينةي
ءةك بنةإةتي ياسايةكي ثةسةندكردني بؤ
ناكرَيت كاتَيك  هيض ضونكة دةستوور، 
خةَلك كة زؤرينةي بكةين ئةوة  ثَيشبينيي
طريمان دةنطدان، لة دةكــةن بةشداريي
دةنطدةراني (٥٪)ي رَيذةي بةشداربووان
كاتة ئةو بوون، كوردستان خةَلكي ياسايي
(٥٪)دا رَيذةي زؤرينةي مادةية ئةو بةثَيي
كةمي زؤر كةمينةيةكي كة رةضاودةكرَيت
دةبَيت ئةوةش بةثَيي دةكات، هاوآلتييان
مةبةستةكة ثةسةندبكرَيت، دةستوور
مسؤطةركردني بؤ تةنيا كة ئاشكراية
بة شةرعييةتدانة ثرؤذةكةء تَيثةإاندني
ديكةي تةقةاليةكي ئةمةش دةستوور،
دةسةآلتةلةثاألهةوألءتةقةالكانيديكةيةوة
كة دةستوورَيكة ثرؤذةي تَيثةإاندني بؤ
كةوتووةتةوةو لَي زؤري مشتومإَيكي
شــارةزايــانء جــؤري ــؤراو ج رةخنةي 
كؤمةآليةتييةكاني توَيذة سياسييء اليةني
بؤ ــان ــةوةم ئ ــرةدا ــَي ل ئــاإاســتــةكــراوة.
خؤَلبكاتة دةسةآلت دةيةوَيت دةردةكةوَيت
شَيوةيةك هةموو بة خــةَلــك، ــاوي  ض
خؤي بةرذةوةندييةكاني ــدةدات هــةوَل
بةرذةوةنديي حيسابي لةسةر بثارَيزَيت
دانيشتووانةكةي. كوردستانء طشتيي
ثةنايانة ثَيضء بةو ثَيويستي ئةوا ئةطةرنا،
الي ئوسوَليي ياساييء رَيطةي نةدةكردء

روونة. هةمووان

هةرَيم  دةستووري د.سةآلحي طةرميان: رةشنووسي
كردووة طرنطةكان ثرسة لة باسي الستيكي بةشَيوةيةكي

طةرميان سةآلحي د.

لةدايكبووة كةركوك لة *
لة (١٩٩٦)ةوة ســالَــي لــة  

نيشتةجيَبووة. ئوستراليا
بــإوانــامــةي هــةلَــطــري  *
بواری لة  ية  (PhD) دكتؤرا

دةروونناسي.
بة ــــوردي ك ــة ل جــطــة   *
عةرةبيء ئينطليزيء  زماني
دةدوَيـــتء توركي  فــارســيء

ءةردةطَيإَيت.
دامةزريَنةري دةستةي *
ئةندامي «ضــاك»ء  ناوةنديي
ئةو ــةري ــوةب ــةإَي ب دةســتــةي 

ريكخراوةيةية.
ــديــي ــاوةن ن ســةرؤكــي  *
ئوسترالياية. كوردي رؤشنبيري

طةرميان د.سةآلحى



ســاَلــى ــة مــانــطــى ثــَيــنــجــى ل
باوكى ئةتاتورك، كةمال (١٩٢١)دا
ثةرلةمانى بة مؤدَيرن، توركياى
كاتةى ــةو ئ ــووى ــب ــت ــازةدروس ت
كةركوك، باكوورى «لة راطةياند:
توركى ضؤن هةروةك لَيية كوردى
جياكاريى كاتَيك هيض  ئَيمة لَييةء
لةماوةى بةآلم دذيان»، لة ناكةين
ئةو توركيادا رابردووى (٨٠)ساَلى
لةدةربإينى بوَيربواية ــوردةى ك
تووشى ــةوا ئ ــؤى،  خ ناسنامةى
لة طوندةكةىء داثَلؤسينء دةركردن

دةبووةوة. كوشتن لَيدانء
لةبةرامبةردا كوردةكانيش
كارى هةَلطةإانةوةو بة دةستيانكرد
وةك هيضيان بــةآلم ضةكداريى،
(١٩٨٤)ى ساَلى هةَلطةإانةوةكةى
كوردستان(ثةكةكة) كرَيكارنى ثارتى
زياتر تائَيستا كة  توندوتيذنةبوون. 
كة ـــوذراون ك (٤٠٠٠٠)كــــةس لة
كة ثةكةكةن، ئةندامى زؤربةيان
بةهؤىهَيرشةتيرؤريستييةكانيانةوة
دةوَلةتى لة زيانيان مليارةها دؤالر بة
وَينةى لةوةى ئةمة جطة داوة، توركيا
رووشاندء وآلتةى ئةو نَيودةوَلةتى
ببَيتة توركيا لةوةى لةمثةر بووة

تةواو. ديموكراسيى دةوَلةتَيكى
يةكةكانى لةدواى يةك حكومةتة
لةطةأل مامةَلةكردنيان  توركيا 
ثشتطوَيدةخست، كــورددا كَيشةى
لةاليةن ئةوةبوو، هؤكاريش تةنيا
نةوةستَينرَين، ذةنةإاَلةكانةوة هةَلؤ
كةشوهةوايةكى ئَيستا بـــةآلم
هيواى كة هاتووةتةكايةوة نوآ
درَيذخايةنى ضارةسةركردنَيكى
سةركردايةتي بــة هةَلطرتووة
رةجةب توركيا، وةزيرانى  سةرؤك
ــةرؤك س ــةو ئ ــان ــةرؤدغ ئ تةيب 
سياسيى داهاتووى كة وةزيرانةى
مةترسييةوة خستووةتة خــؤى

كَيشةيةوة. ئةم بةهؤى
لة مانطةداء ئةم لةسةرةتاى
ثةرلةمان، لة طرنطدا وتارَيكى
ــى ــك ــاوَي ض ـــة ئـــــةردؤغـــــان ب
ئةو ئازارى باسى فرمَيسكاوييةوة

كة دةكرد كوردانةى توركء دايكة
رؤَلةكانيانلةدةستدةدةنبةهؤىئةم
ناوخؤكةشى وةزيرى ناكؤكييةوة.
بة دةستيكردووة ئاتاالى بةشير
لةطةأل سياسييةكانء جموجؤَلةكانى
بةدةستهَينانى بؤ مةدةنييةكان كةسة
ثالنة ـــارةى ـــةب ل يــةكــدةنــطــيــى
حكومةتى رانــةطــةيــةنــراوةكــةى
مانطة، ئةم سةرةتاى هةر توركياوة.
هةميشة كة خؤشى ــان ــةرؤدغ ئ
باَلى بة ديموكراتى كؤمةَلطةى ثارتى
تؤمةتباردةكرد، ثةكةكة سياسيى
سةرؤكةكةى، بة ــةوت ك ــاوي ض

تورك. ئةحمةد
حكومةتى ثالنةكةى دةَلَين وةك
كَيشةى ضارةسةركردنى بؤ توركيا
البردنى لة دةبَيـت  بريتى  كــورد
بــةردةم بةربةستةكانى طشت
ــوردىء ك زمــانــى بةكارهَينانى
بؤ كوردييةكان ناوة  طةإانةوةى
كؤلَيذى كردنةوةى طوندةكانيانء
هةمواركردنى زانكؤكانء لة كوردى
ضةندين ــة ك ــانــةى يــاســاي ئـــةو 
زيندانةكان بةرةو  كوردى  طةنجى
دروشمى بةوةى تةنيا راثَيضدةكرد،

ثةكةكةيان دةوتةوة.

بزنسَيكى حكومةت «ئةمجارة
دةكات»  راستةقينة

باركةى هَينرى ــةى وت ئةمة
تــوَيــذةرة ئةمريكىء ئةكاديمى
ئيكؤنؤميستى بة كة كورددا لةبوارى

وتووة.
كوردنشينى طةورةى شارى لة
كوإةكةى كة ئاغاية موفيد باتمان
كة كوردةداية هةزارةها ئةو نَيو لة
طةرمةى لة بوون بَيسةروشوَين
نةوةدةكاندا، ساَلى لة كَيشةكةدا
هيوام «ئَيستا دةَلــَيــت: هــاوإايــةو
بكةم كوإةكةم سؤراغى كة هةية
بةمردوويى»، يان بَيت،  بةزيندوويى
ديفاكتؤى ثايتةختى دياربةكرى لة
زيندانييةكان كة كورديش هةرَيمى
ئيفادةيان لــةوآ  بؤيةكةمجار
دروشمَيك ضةند لَيوةردةطيرَيت،

كة دةبينرَيت شةقامةكان لةسةر
نةكيين) (قيرةج  نووسراوة تَيياندا 
دروشمانةى ئةو خؤَلمةإَيذن، واتة
ئةو لَيثرسراوى ضةندين ثَيشتر كة

طيراوة. لةسةر شارةى
ثالنةكةى بةشى فَيآلويترين
ضؤنَيتي لة بريتيية ــان، ــةردؤغ ئ
بةبآ ثةكةكة بة شــةإ راطرتنى 
لــةطــةأل ــت ــَي ب ــــةوةى ئـــامـــادة ئ
ســةرؤكــةزيــنــدانــيــكــراوةكــةيــان،
دانوستاندن ئؤجةالندا عةبدوَلآل
زيندانةكةيةوة لة هَيشتا كة بكات،
ثياوةكانء بةسةر كاريطةريى
ئاساييةوة كوردى خةَلكى مليؤنةها
هةندَيك لةئَيستاشةوة هةر هةية.
ــؤثــؤزســيــؤن ئ ــى ــان ــةك ــارت ــةث ل
ــان ــةردؤغ ئ ـــةدذى ثــالنــةكــةى ل
وةسفى وةستاونةتةوةو بة خيانةت
ثيشاندةدةن وا ئاماذةكانيش دةكةن.
حكومةتى دةتــةثــةوة ــى رَي لة  كة 
ضؤن هةر ثةكةكة، دةطاتة توركيا
فينةوة شين ــى رَي لة بةريتانيا 
ئايرلةندى. كؤمارى سوثاى طةيشتة
كَيشةية كاتةدا لةم روونةو ئةوةى
ئؤجةالنَيكى ناتوانرَيت كة ئةوةية،
دةربهَينرَيت. نةخشةية لةم كاريطةر
رَيطاى نةخشةى  نيازة بة ئؤجةالن 
هةرضةند ئاشتى. بؤ هةبَيت خؤى
تورك (٤٥٪)ى راثرسييةكان بةثَيى
لةم دةكــةن ئةرؤدغان ثشتيوانى
فَيَلَيكى هَيشتا بةآلم  هةنطاوةيدا،
ثةكةكة لةطةأل طفتوطؤ نيية ئاسان
لةو رازيبكةيت خةَلكةكةش بكةيتء

وآلتةدا.
سوثا ئَيستا كةمةوة بةاليةنى
هةرضةندة حكومةتة. لةثشتى
طشتيى سوثاى سةرؤكى فةرماندةى
تَيكدانى دذى باشبوغ ئيَلكةر توركيا،
طؤإينى توركياو خاكى يةكَيتيى
بةهؤى بةآلم دةستوورة، ئيتنيكى
بؤ كودةتاو ئؤثةراسيؤنة هةوَلةكان
دذى لة سةرنةكةوتووةكانيان

ذةنةإاَلةكانيان وَينةى ثةكةكة،
ئةوانةى ــةى زؤرب شــَيــوانــدووةو
لةطةأل بوون  مامةَلةكردن دذى  كة
كةيسى لة  ئَيستا كــورد، كَيشةى
بةهؤى دادطاييدةكرَين ئةرطةنةكؤندا
ذةنةراأل حكومةت.  دذى لة  ثيالن
ئةوةى نةشاردووةتةوة باشبوغيش
رَيطةى تةنيا سةربازيى رَيطةى كة

نيية. كورد كَيشةى ضارةسةرى
ئةمريكاش هَيزةكانى كشانةوةى
ديكةن يارمةتيدةرَيكى عَيراق لة
ضونكة تــوركــيــا، حكومةتى بــؤ 
غيابى ــة ل ــراق ــَي ع ــى ــان ــوردةك ك
بؤ ثاراستنيان دةطةإَينةوة ئةمريكادا
بةرامبةريشدا لــة  توركياء بــؤ 
-٣٠٠٠) نزيكةى جوَلةى دةتوانن
لةو كة ثةكةكة ــدارى ٥٠٠٠)ضــةك
سنوورداربكةن. جَيطيرن، ناوضةيةدا
دةتوانن عَيراق كوردةكانى هةروةك
ثَيدانانى ضةك لة يارمةتيدةربن
توركيا بؤ  طةإانةوةيان ثةكةكةو 

توركيدا. لَيخؤشبوونَيكى لةذَير
داهاتووى لة توركيا داهاتووى
زيــاتــر ـــان ـــةردؤغ ســيــاســيــى ئ
تووإةء نةوةيةكى لةمةترسيداية.
ثَيدةضَيت كة بةإَيوةية كورد راديكاَلى
بؤية نةكرَيت، كؤنتإؤأل ثةكةكةش بة
ئةردؤغان دةستثَيشخةرييةكةى
يةكَيتيى طوشارةكانى وةآلمى تةنيا
كَيشةيةكى بةَلكو نيية، ئةوروثا
ئةو ــؤى ــاوخ ن ــردووى ــةك ــةش ط
شانى لةسةر ضةندَيك وآلتةيةء
ئةم هاوثةيمانةكانيةتى ثةكةكةو
ئةوةندةش بَيت، سةركةوتوو  ثالنة
كارَيكى حكومةتة. شانى لةسةر
ــةردؤغــان ئ بــةآلم نيية، ئــاســان 
ديارة، ثَيوة بةردةوامى زةعيمةتى
وةك سةركةوتووبَيت ئةو ئةطةر
دةَلَيت، ثارَيزةر تانريكوَلوى سَيزطين
ثشتطيريى بة لَيشاو كوردةكان ئةوا
ضيتر وتةكانى ئةتاتوركيش دةكةنء

نامَينن. ثيرؤز زؤر
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بــةدواداضـــوون

تـوركـيــاءكـورد،

كـاتـىئـاشـتـى؟

ايكروت ةل دروك ايكروت ةل دروك

بولةنتكيَنَيش

طرنطترين شت لة دةستثَيشخةريية ديموكراتييةكة، كة بؤ مةبةستى
بة دروست زانياريى ثَيدانى لة بريتيية كوردة كَيشةى ضارةسةركردنى

ثرؤسةكة. بؤ ئةوان ثشتطيريى بةدةستهَينانى طشتيىء راي
ثاَلثشتييةكى ئةنجامدراون تائَيستا كة راثرسييةكان خؤشبةختانة،
لةطةأل ثيشاندةدةن،  حكومةت ثرؤسةكةى بؤ خةَلك ــةورةى  ط
ميللى ثارتى (جةهةثة)ء كؤمارى ثارتى هةوَلةكانى بةهؤى ئةمةشدا
ناسيؤناليزمء طوتارة لةإَيى كة ئَيستاكان ثرؤ ميديا (مةهةثة)ء
مةترسىدابةشبوونءجيابوونةوة باسكردنى بة شؤفينيزميةكانيانةوةء
جةماوةريى زؤر حكومةت ثرؤذةيةى ئةو ثاَلثشتييةكةى نةيانهَيشتووة
ئةركى ئةندازيارانى ئَيستا هانداوة، دذى لة بةشَيكى كؤمةَلطةيان بَيتء
كة دةكةن ثاَلثشتى دةستثَيشخةرييةكة كة  خةَلكانةية ئةو ثرؤسةكةو
كة تةنيا ثَييان بَلَين، ثرؤسةكةء لة هةية طومانيان ئةوانة تَيبطةيةنن كة
ناكؤييةكان. مانةوةى نةك دَيتةدى، ئاشتى ديموكراسييةوة لةإَيطةى
مةهةثةء جةهةثة دةيكةن بكةنةوة كة ئةوةى هةروةها دةبَيت روونى

نيية. ديكةيان ثَي ضارةيةكى هيض كة هؤكارةكةى ئةوةية
راثرسيى كؤمثانياى لةاليةن سةنتةرى كة راثرسيى نوَيترين بةثَيى
ميترؤثؤألسازكراوة:زؤرينةىخةَلكثاَلثشتىثرؤسةىدةستثَيشخةريية
لة طةرمةى مشتومإةكاندا كة راثرسييةكة ديموكراتييةكة دةكةن، بةثَيى
كة دةريدةخات ئةنجامدراوة، كوردييةوة دةستثَيشخةرى لةبارةى
خةَلكيش (٢١,٣٪)ى ثرؤذةكةن، لةطةأل تةواوةتى بة خةَلكى (٪٣١,٦)
توركيا هاوآلتييانى (٥٣٪)ى بةطشتيى دةكةن، بةشَيكى  ثشتطيريى

دةكةن. ثرؤسة ديموكراتيية ئةو ثاَلثشتى
لة رَيزطرتن لةبارةى خةَلكى دابةشبوونى ئةنجامةكانيش بةثَيى
راستة تةواوةتى ءَينةية بة ئةم بَلَيت دةبينينء ناشتوانَيت ثرؤذةكةوة
شتَيكى (٥٠٪)وة سةرووى لة رَيذةكة كؤتايى بوونى لَيكدانةوةى بةثَيى
(٪٢٠) بؤ (٪١٥) كة راستييةى ئةو لةبةرضاوطرتنى بة ئةمةش ثؤزةتيظة،
(٤٣٪)ى رَيذةى بوونى ئةمةشدا لةطةأل كوردن، توركيا دانيشتووانى
حكومةتء دةبَيت بؤية زؤرن، خةَلكانَيكى نييةو كةم ثرؤسةكة لةدذى

بن. رازيكردنياندا هةوَلى لة ثرؤسةكة ئةندازيارانى
جةماوةر ثشتطيريى (٪١٠٠) دةتوانيت نيية ثَيتوابَيت عاقآلنة بَيطومان
كَيشةيةككةبووبووية بؤضارةسةركردنىكَيشةىكوردبةدةستبهَينيت.
ضةندين ضيرؤكى ساَلى رابردوودا (٢٥) ماوةى لة تيرؤريستان هَيالنةى
ئَيستا ئةو رَيذةيةى دا. كؤمةَلطة جياوازةكانى ثيشانى طروثة تراذيديان
كاتةدا حكومةتيش لةم تةقديرة. جَيطةى دةكةن لة ثرؤسةكة ثشتطيريى
طومانةكانى ثرؤسةكة بتوانَيت كة هةية عةقآلنى طوتارَيكى بة ثَيويستى
كة ئةوةبكةين ضاوةإَيى نابَيت كاتَيكيش هيض بةآلم بإةوَينَيتةوة،
ببرَيت. حةساسييةتةكانى ئؤثؤزسيؤندا بة ئاقارى ثرؤسةكة ئاراستةى

طوتارطةلَيكى فاشيستين، ئَيستادا لة جةهةثة طوتارةكانى مةهةثةء
حكومةتء خواستى تةنيا ثرؤسةكة لة دةبينرَيت تائَيستا ئةوةى ضونكة
لة بةآلم ئاشكرانةكراوة، ثالنةكة لة شتَيك دةوَلةتةو هيض كةسَيكى ضةند
لةبرى دةيانةوَيت جةهةثة كة مةهةثةو دةردةكةوَيت، ئةوان طوتارةكانى

بمَينةوة. كَيشةكان ضارةسةريش لةبرى بَيتء بةردةوام جةنط ئاشتى
مةبةستةكةى سةرةتاوة لة كة جةهةثة مةهةثةو هةَلوَيستانةى ئةو
ضارةسةركردن»، نةك  «خوَينإشتن مانةوةى لة بريتيية  ديــارةء
خؤشبةختانة لةاليةنجةماوةرةوةثشتطيرييةكىئةوتؤىنييةهةربةثَيى
هةَلوَيستةكانى بة رازينين هاوآلتييان (٦٣٪)ى ثؤل راثرسييةكةى ميترؤ
بةهةمانشَيوة (٪٦٠) هةروةها بايكاأل، دَينيز  سةرؤكةكةى  جةهةثةو
ئةوانةشى بةشَيوةيةك باخضةلى  دةظلةت سةرؤكةكةى  مةهةثةو بؤ
نين، ثارتةكانيان  ئَيستاى بؤضوونى لةطةأل ثارتانةداوة  ئةم بؤ دةنطى
(٢١٪)ى مةهةثة (٣٣٪)و جةهةثة هةَلبذاردنةكاندا لةدوايين ضونكة

بةدةستهَيناوة.
ديموكراتى كؤمةَلطةى ثارتى جةماوةرى (٩٥٪)ى راثرسييةكة بةثَيى
(ئةكةثة) طةشةثَيدان دادو ثارتى جةماوةرى (٦٥٪)ى (دةتةثة)ء كوردى
مةهةثةو لة جةماوةرى بَيطومان ثرؤسةكة ثرؤسةكةدان دذةكانى لةطةأل
(٥٩٪)ى جةهةثةو (٦٧٪)ى شَيوةية بةم دةطرَيت، سةرضاوة جةهةثة
دةردةكةوَيت بؤ لَيرةدا ئةوةمان بةآلم نين، ثرؤسةكةدا لةطةأل مةهةثة
ئةطةر بة مةهةثة (٣١٪)ى جةماوةرى جةهةثةو جةماوةرى (٣٧٪)ى كة

ديموكراتييةكةدان. دةستثَيشخةريية نةبَيت لةطةأل تةواوةتيش
مةهةثةو دذةكانى روونة كة هةَلوَيستة سياسيش راظةكارانى الى
هةية لةسةر كاريطةريى كة كَيشةى كورد ضارةسةركردنى جةهةثة بؤ
دَلى جةماوةر لة بردنةوةى بؤ توركةوة كوردء بة هةر تاكَيكى توركيا
لة بَيت بةردةوام بَيوضان ثَيويستة ئةكةثة داهاتوودا، هةَلبذاردنةكانى
بؤ كة مةهةثة) (جةهةثةو ثارتة دوو ئةو كارةكانى بَيطوَيدانة ثرؤسةكة
طشت لة خوَينإشتن، بةردةواميى نادةنة طؤَي حيزبييان بةرذةوةنديى

ثيشاننةدات. ئاستةكاندا الوازيى
لةم ئةكةثة كة ثَييانواية، زؤر كؤمةَلَيكى  راثرسييةكةدا لة هةر
ئةو جةماوةرى ببنة داهاتوودا لة نيية دوور هيض كة دَلسؤزة ثرؤذةيةدا
(٧٣٪)ى بةدةستبهَينَيت. دةستثَيشخةرييةدا لةم سةركةوتن ئةطةر ثارتة
لةو مةهةثة، جةهةثة،(٢٢٪)ى ثارتى سةعادةت،(١٨٪)ى (٦٠٪)ى دةتةثة،

دَلسؤزو راستطؤية. ئةكةثة باوةإةدان كة
بؤ هــةوَلــةى لــةم بَيت  ـــةردةوام ب ئةكةثة ئةطةر كورتى  بة 
ئؤثؤزسيؤن، هةَلوَيستةكانى طوَينةدانة كوردء كَيشةى ضارةسةركردنى

بؤ ءآلت. هةم خؤى بؤ هةم دةستكةوت خاوةنى ئةوا دةبَيتة

بةسة طشتيى راي
ضارةسةركردن بؤ

لهؤنى هَيمن ئا:



دلفين سترؤس

لــةبــارةى  نوَييدا  راثؤرتَيكى  لــة 
كوردستان  هةَلبذاردنةكانى  بارودؤخى 
بةريتانى  تايمزى  فاينانشياَل  رؤذنامةى 
ليستى  ئةنجامةكانى  كة  لةوةدةكات  باس 
كوردستان  لة  هَيزى  باآلنسى  ــؤإان  ط
طؤإيوةو بووةتة تةحةدييةكةى  طةورةى 
حاكمةكةى  بنةماَلة»  «دوو  ــةردةم  ب

كوردستان:
سلَيمانى،  شارى  لة  كة  نوكتةية  ئةم 
بةربآلوة،  نوآ  ئؤثؤزسيؤنَيكى  ثَيطةى 
هاوشانة لةطةأل ئةو بَيئومَيدييانةى كة لة 
هةَلبذاردنةكانى مانطى ثَيشوودا بينراء لة 
ئةنجامدا بة سةرهةَلدانى بةرةنطارييةكى 
حاكمةكةى  خَيزانة  دوو  بؤ  راستةقينة 

ئةو هةرَيمة كؤتاييهات.
نوَيى  ثةرلةمانى  ثَيشووتر  هةفتةى 
يةكةمينجار  بؤ  كوردستان  هةرَيمى 
سياسيية  بةشداريى  بة  ــووةوة  ــؤب ك
كة  طــــؤإان  ريفؤرميستييةكانى 

(٢٥)كورسييان لة (١١١)كورسى هةية.
بريتيية  ئـــةوان  ــى  ــةرك ئ ئَيستا 
كةمثةينة  ئـــةو  ــةوةى  ــن ــت ــواس ط ــة  ل
سةركةوتووةيان كة لة دذى ثاوانخوازيى 
ثارتةكانى دةسةآلتدار طرتبوويانةبةر بؤ 
ئؤثؤزسيؤنَيكى كاريطةر لةو هةرَيمةى كة 

لةاليةن دوو بنةماَلةوة مؤنؤثؤَلكراوة.
تونديى  بة  هَيز  باآلنسى  ثَيشتر 
ديموكراتى  ثارتى  دةسةآلتى  لةذَير 
مةسعود  سةرؤكايةتيى  بة  كوردستان 
كوردستان  نيشتمانى  يةكَيتيى  بارزانىء 
عَيراق  ســةرؤكــى  سةرؤكايةتيى  بة 
ليستة  ئَيستاش  بوو،  تاَلةبانيدا  جةالل 
زؤرينةى  (كوردستانى)  هاوبةشةكةيان 

ثَيكدةهَينن. ثةرلةمان 
زياترة»  رَيكخستنى  بة  «ثَيويستيمان 

تؤفيق رةحيم كةسى  ئةمة وتةى محمةد 
بنكةكةيان  لة  ليستى طؤإانة كة  دووةمى 
تايمزى  فاينَينشياأل  بة  سلَيماني  لة 

راطةياند.
ئةوة  هيواى  نَيودةوَلةتيى  ضاودَيرانى 
دةخوازن؛ طؤإانكاريية سياسييةكان ببنة 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  يارمةتيدةرى 
كة  هةولَير،  بةغداو  نَيوان  خاكى  نةوتء 
بة طةورةترين هةإةشة بؤ سةقامطيريى 

ئةو وآلتة دادةنرَين.

هةرَيمى  حكومةتى  ئةولةويةتى 
بة  طةيشتن  لة  بريتيية  كوردستان 
لةمةإ  بــةغــدا  لــةطــةأل  رَيككةوتنَيك 
حكومةتى  كة  نةوتييةكان  كؤنتراكتة 
بةغدا دانى ثَيدا نانَيت، سةرةإاى ئةوةى 
هةولَير  نةوتةكةى  داهاتى  بإيارة  كة 

بضَيتةوة ناوةند.
بريتيى  طــؤإان  ئةولةويةتى  بــةآلم 
وةك  كَيشةناوخؤييةكانى  لة  دةبَيت 
طةندةَليىء لةهةمانكاتيشدا وةك محةمةد 

لة  رةخنةيان  رايطةياند:  رةحيم  تؤفيق 
غازى  نةوتء  بةرهةمهَينانى  ثةلةكردنى 
طةرمطردنى  هةيةو  هةرَيم  حكومةتى 
ثَيويست  بة  بةغدا  لةطةأل  تةنطةذةكان 

نابينن.
حاكمانة  ــؤرة  ج ــةم  «ئ ــى:  وت ــةو  ئ
ئةطةر  هةيةء  دوذمــن  بة  ثَيويستيان 
دوذمنَيكى  خؤيان  ئةوا  نةبَيت  دوذمن 
خراثتر دروستدةكةن». هةروةها وتيشى: 
بزانينء  خؤمان  سنوورى  ئَيمة  «دةبَيت 

ناتوانين لة بةغدا جيابينةوة».
طــؤإان  ــى  ــن ــةوت دةرك ثَيناضَيت 
لةبارةى  بهَينَيتةكايةوة  نوآ  شتَيكى 
كَيشةدارةكان،  ناوضة  مةترسييةكانى 
نةوتى  بة  دةوَلةمةند  شارى  بةتايبةتى 
بةرثرسى  مستةفا،  ــةالح  ف كــةركــوك. 
حكومةتى  دةرةوةى  ثةيوةندييةكانى 
نزيكة  كَيشةية  «ئةو  رايطةياند:  هةرَيم، 
هةر  كــوردةوة،  هةموو  عةقَلى  دألء  لة 
بكات  لــةســةر  ســازشــى  حكومةتَيك 

ثاَلثشتيى جةماوةرةكةى دةدؤإَينَيـت».
ئاسانى  ــة  ب ــت  ــَي ــوان ــات ن طــــؤإان 
بكات،  طشتيدا  ــى  ــان ذي ــة  ل طـــؤإان 
بؤ  دةنطيان  اليةنطرةكانى  هةرضةندة 
ناتالى،  دنيس  مةبةستةثَيداوة.  ئــةو 
نووسينَيكدا  لة  ئةمريكى،  ئةكاديمى 
دةنــووســَيــت:  سؤما  ــةى  ــام رؤذن لــة 
دوو  يةكَيتى  ثــارتــىء  لة  «هةريةكة 
كة  هةية،  كاريطةريان  مةكتةبى سياسيى 
ناتالى  سيستمةكةيانكردووة».  كؤنترؤَلى 
دةنووسَيت: «تاكو ئةو سيستمة تةقليديية 
طؤإانى  ــةوا  ئ الوازنــةبــَيــت  بمَينَيتء 

راستةقينة روونادات».
كةمخايةنيش  ماوةيةكى  بؤ  ئةطةر 
نةوشيروان  دةركةوتنى  ــةوا  ئ بَيت، 
ــؤإان،  ط ليستى  ســةرؤكــى  مستةفا، 
كوردستان  نةخشةى سياسيى  دةتوانَيت 

بطؤإَيت.
تةنيا هؤكارى  كازم؛  نيبراس  بةوتةى 
سياسيى  ئَيستاى  ثــَيــكــةوةبــوونــى 
جةالل  تةمةنى   لة  بريتيية  كوردستان 
يةكَيتى  «ئةطةر  دةَلَيـت،  ئةو  تاَلةبانى، 
كةركوكييةكان  ئةوا  طؤإان،  بؤ  توايةوة 
حكومةتى  لة  دةكةن  جيابوونةوة  داواى 
نةكةونة  ئةوةى  بؤ  كوردستان  هةرَيمى 
هةولَيرء  نــَيــوان  ناكؤكييةكانى  نَيو 

سلَيمانييةوة».
و. هيَمن لهؤنى

«لة رؤذَيكدا (١٥)سةعات كارةبامان هةية، (١٠) سةعاتيش ئازاديى 

قسةكردن، بةآلم (٢٤)سةعات طةندةَليى»
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فاينانشياأل تايمز: ئةركى (طؤأان) طؤأيني كةمثةينة 
سةركةوتووةكةيانة دذى ثاوانخوازى، بؤ ئؤثؤزسيؤنَيكي كاريطةر

لةثشت ءَيرانةوة لة بةغدا
ديفيد اغناتيوس

لة  ئاسايش  بارودؤخى  تَيكضوونى  لةثاأل 
بةغدا، هؤكارَيكى ديكةى نيطةرانيى لةئاراداية، 
كة  عَيراقيى،  هةواَلطرى  دةزطــاى  سةرؤكى 
هةموو ئةندامانى دةزطاكةى لةاليةن ءياليةتة 
ثَيكراوة،  راهَينانيان  يةكطرتووةكانةوة 
لةطةأل  درَيذخايةن  ملمالنَييةكى  ــةدواى  ل
دةستى  ماليكى،  نورى  ــران  ءةزي ســةرؤك 
لةكاركَيشايةوة، بةمةش ءآلت لة جةنطةكةيدا 
لةطةأل تيرؤرى تايةفى لة يةكَيك لة سةركردة 

طرنطةكانى بَيبةشبوو.
محةمةد شةهوانى كة لة ساَلى (٢٠٠٤)وة 
دةستى  عَيراقة  هةواَلطرى  دةزطاى  سةرؤكى 
لةكاركَيشايةوة، لةبةرئةوةى ثَييوابوو سةرؤك 
ءةزيران، نورى ماليكى، هةوَلى كةمكردنةوةى 
سيخوإة  بة  رَيطة  دةداتء  دةسةآلتةكانى 

ئَيرانييةكانيش دةدات بة ئازاديى كاربكةن.
ــطــرى  ــت دةزطــــاى هــةواَل ــدةضــَي ــَي ءاث
لةو  نةوةدةكانةوةو  لة  كة  (ئةمريكى)يش 
كاتةوةى شةهوانى ضووةتة دةرةوة لة نزيكةوة 
مةاليين  بةسةدان  دةكــاتء  لةطةأل  كاريان 
دةزطاكةى  ئةندامانى  راهَينانى  بؤ  دؤالرى 

خةرجكردووة، دووضارى شؤك هاتبَيت.
رووداوةكانى ئةم دواييةش ئةو بارودؤخة 
ثيايدا  عَيراق  كة  ئاشكراكرد،  سةختةيان 
هؤى  بووية  بارودؤخةى  ئةو  تَيثةإدةبَيت، 

دةستلةكاركَيشانةوةى شةهوانى.
كة  نيشانيدا  ئةمدوايية  بارودؤخى  كؤى 
عَيراق  دةسةآلتى  ئةمريكا  ثاَلثشتي  بةبآ 
دووضارى فشارى سةخت دةبَيتةوة بةتايبةت 
لةاليةن ئَيرانى دراوسَيوة رووداوى هةَلكوتانة 
سةر بانكى رافيدةينى حكومييش لة ناوةإاستى 
ئاماذةيةكى   ، حوزةيران  (٢٨)ى  لة  بةغدا، 

بةثةلةبوو.
ئةنجامدا  كارةيان  ئةو  ئةوانةى  واديارة 
عَيراقين.  ئاسايشى  بة  ســةر  ئةندامانى 
بانكةكةو  سةر  هةَليانكوتاية  ضةكدارةكان 
(٥,٦) مليار دينارى عَيراقيان دزى، نزيكةى (٥) 

مليؤن دؤالرى ئةمريكى. دواى ثَيكدادانَيك كة 
(٨) كوذراوى لَيكةوتةوة ضةكدارةكان رايانكرد 
ناو رؤذنامةيةك، كة عادل عةبدولمةهدى  بؤ 
كؤمارى  ســةرؤك  جَيطرةكانى  لة  يةكَيك 
وياليةتة  لة  كة  ناوبراو  بةإَيوةيدةبات  عَيراق 
نا  دانى  نزيكة،  ئةمريكاوة  يةكطرتووةكانى 
ئاسايشى  هَيزى  ئةندامى  دزةكان  لة  يةك  كة 
تايبةت بة ئةوة، بةآلم هةر تَيوةطالنَيكي خؤى 
رةتكردةوة، بةآلم طوماندةكرَيت باقى ثارةكةو 

هةندَيك لة ئةندامانى طروثةكة لة ئَيران بن.
شةهوانى  شتانةى  لةو  ديكة  يةكَيكى 
نيطةرانكردبوو، هةإةشةى سةر هَيزةكانيبوو 
حكومةتةكةى  ئةندامة.   (٦٠٠٠) ذمارةيان  كة 
 (١٨٠) بؤ  طرتنى  فةرمانى  تائَيستا  ماليكى 
ئةفسةرى هةواَلطرى دةركردووة بة بيانووى 
تَيوةطالنيان لة تاواندا، بةرةى شةهوانيش ئةمة 

بةرامبةر  لة  دةزانن  سياسيى  تؤَلةيةكى  بة 
لة  هةروةك  كارةكانيان.  ئةنجامطةياندنى  بة 
لة  هةواَلطرى  دةزطاى  دامةزراندنى  بةروارى 
(٢٠٠٤) بةشَيوةيةكى فةرميى، نزيكةى (٢٩٠) 
ئةفسةرى ئةو دةزطاية كوذراونء زؤربةشيان 
هةواَلطرى  دةزطاى  بةكرَيطيراوانى  لةاليةن 

ئَيرانييةوة كراونةتة ئامانج.
شةهوانى،  دةستلةكاركَيشانةوةى  دواى 
هةواَلطرى  دةزطــاى  سةركردايةتيى  ئَيستا 
كة  فازيل،  زوهَير  ليوا  لةدةستى  ئةوةتا 
ئاسمانى  هَيزى  لة  ثَيشووة  فإؤكةوانَيكى 
حسَين،  سةدام  ثَيشوو  سةرؤكى  سةردةمى 
بةآلم دةوترَيت هةندَيك لةوانةى لةطةأل فازيل 
بةرةو  طيانيان  ثاراستنى  لةثَيناو  كاردةكةن 
لةترسى  هةَلدَين،  سوريا  ميسرو  ئوردونء 
ئَيرانييةكانةوة  بةكرَيطيراوة  لةاليةن  ئةوةى 

عَيراق  لة  ئةطةر  تيرؤركردن  ئامانجى  بكرَينة 
بمَيننةوة.

 بة روودانى تةقينةوةى بارهةَلطرةكانيش 
لةبةردةم ءةزارةتى دةرةوةو ضةند دةزطايةكى 
ديكة لة (١٩)ى ئاب، هةرلةو مةرجء تَيكضوونى 
بارودؤخى ئاسايشى عَيراق طةيشتة لوتكة لةو 
ــوذراوو  ك  (١٠٠) لة  زياتر  تةقينةوةيةدا 
جارَيكى  لةهةمانكاتدا  هةبوو،  بريندار   (٥٠٠)
دروستبوويةوة  ئةوة  لةسةر  بةَلطة  ديكةش 
ئاسايشى  هَيزةكانى  لةاليةن  هاوكارييةك  كة 
تيرؤريستةكان  بة  ثَيشكةش  عَيراقييةوة 

دةكرَيت. 
دواى  زَيباري،  دةرةوة، هؤشيار  ءةزيرى 
تَيوةطالنَيك  «بوونى  رايطةياند:  تةقينةوةكان 
عَيراقيةوة  ئاسايشى  هَيزةكانى  لةاليةن 
لةسةرمان  ثَيويستة  ــازانــمء  ن دوور  بة 
بارودؤخى  لة  ببينةوة،  راستى  رووبةإووى 
ئاسايشى دوو مانطى رابردوودا تَيكضوونَيكى 

ئاشكرا هةبوو».
ثاى  لة  بكةين  كَي  سةرزةنشتى  كةواتة 
روودانى ئةم قةسابخانةية؟ بابةتةكة لة عَيراقى 
ثيالنطَيإانى  لَيكدانةوةى  لةبةردةم  ئةمإؤدا 

تايةفيدا كراوةية.
ماليكى  حكومةتةكةى  لةمبارةيةوة 
شيعةوة  هاوثةيمانَيتيةكى  لــةاليــةن  كة 
لة  يةكَيك  دانثيانانى  دةكرَيت،  سةركردايةتى 
بة  بآلوكردةوة  بةعسيية سوننةكانى  ئةندامة 
ناوى (وسام علي كازمي ئيبراهيم) كة طواية ئةو 
بارهةَلطرةكانةء  تةقاندنةوةى  ثالنداإَيذةرى 
بإى  رَيكخراوةء  سوريا  لة  ثالنةش  ئةو 
ثاسةوانَيكي  بةخشيوةتة  دؤالرى   (١٠,٠٠٠)
ئاسايشى تا لة خاَلةكانى ثشكنين تَيثةإببَيت، 
بوونى  ئاماذةبة  تاوانةكة  بةَلطةكانى  بةآلم 
راطةياندنى  بةثَيى  دةكةن  ئَيرانى  رؤَلَيكى 
عَيراقيى  هةواَلطريى  دةزطاى  سةرضاوةيةكى 
دةَلَيت:  ئةو سةرضاوةية  لة شةهوانى،  نزيك 
ثاشماوةى  بةسةر  (ســـى-٤)  نيشانةى 
ئةو  هاوشَيوةى  هةية  تةقينةوةكانةوة 
تةقةمةنيانةية كة دةستكردى ئَيراننء لة كوتء 
لة  ديكةش  شوَينى  ضةند  بةسرةو  ناسريةو 

لة  دؤزراوةنةتةوة  عَيراق  ديكةى  شارةكانى 
ساَلى (٢٠٠٦)وة تائَيستا.

ئةو سةرضاوةيةى دةزطاى هةواَلطرى ءتى: 
زؤر  ماليكى  ئَيرانء  نَيوان  «ثةيوةندييةكانى 
ءةزيرانى  سةرؤك  كة  بةشَيوةيةك  بةهَيزن، 
ئَيرانييةوة  تيمى  بة  ئَيرانيى  فإؤكةى  عَيراق 

بةكاردَينَيت لةكاتى طةشتة فةرمييةكانيدا.
بة  خؤى  هاوكاريى  ئَيران  دةشوترَيت 
ماليكى راطةياندووة بؤ بردنةوةى حيزبةكةى 
(حيزبى دةعوة) بة رَيذةى (٤٩) كورسى لةو 
هةَلبذاردنةى ثةرلةمان كة لة كانوونى دووةمى 
داهاتوودا ئةنجامدةدرَيت، ئةطةر بَيتء ماليكى 
هةستَيت بة ئةنجامدانى هةندَيك طؤإانكاريى 

لة حكومةتةكةيدا بةثَيى خواستى ئَيران.
ئاسايشى  بارودؤخى  تَيكضوونى  لةطةأل 
تةنيا  ئةمريكييةكان  هَيزة  عَيراقيشدا 
لةو  تةنانةت  دةمَيننةوة،  تةماشاضى  ءةك 
طروثى  ئةندامانى  لةوانةية  كة  ناوضانةشدا 
بؤ  موسأل،  ءةك  بن  ضاالك  تَيياندا  قاعيدة 
دةسةآلتَيكى  ئةمريكييةكان  كة  نموونة 
هةروةك  هةية،  بةسةريدا  سنوورداريان 
خَيرايي  بة  سوننةش  بة  سةر  تيرؤريستانى 
لةاليةن هَيزةكانى ئاسايشى عَيراقييةوة ئازاد 
دةكرَين لة بةرامبةر بإَيك بةرتيل كة دةطاتة 
سةرضاوةيةكى  بةثَيى  دؤالر   (١٠٠,٠٠٠)

عَيراقيى.
ئايا  كــة  ثرسيارَيكيشدا  وةآلمـــى  لــة 
لةثَيناو  ثَيويستة لةسةر هَيزة ئةمريكاييةكان 
ــوةردان  دةســت ئاسايشدا  طــةإانــدنــةوةى 
ــاى  دةزط ســةرضــاوةكــةى  ئةنجامبدةن؟ 
ءتى:  مةخابنةوة  بة  عَيراقيى  هةواَلطرى 
«واباشترة خؤيان بةدووربطرن تا ثارَيزراوبن» 
بارودؤخى  ئايا  لَيكرا  ثرسيارى  كاتَيكيش 
ءآلت ثاش (٥)ساَلى ديكة ضؤن دةبَيت كاتَيك 
ئازايانة  نامَينن؟  ئةمريكاييةكان  هاوكاريية 
دةبَيتة  عَيراق  «ئةوكات  ــةوة  داي ــي  ءةآلم

كؤَلؤنييةكى ئَيرانيى».

لة شةرقولئةوسةتى لةندةنيةوة
وةرطَيإانى: عةبدولَآل رَيشاوى

AP :فؤتؤ  تةقينةوةكانى ضوارشةممةى خوَيناويي لة بةغدا  
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بةدواداضــــوون

شاآلو فةتاح

دوايين هةوَلى بوون بة ميانطير
عَيراق  توركياو  نَيوان  ثةيوةندييةكانى 
بةدةوَلةت  بوونيانةوة  لةسةرةتاى  هةر 
بةخؤوة  زؤريان  داكشانَيكى  هةَلكشانء 
بووة  يةكَيك  سنووريش  كَيشةى  بينيوة، 
بةربةستى  هةميشة  كة  كَيشانةى  لــةو 
بةرزكردنةوةى ئاستى ثةيوةندييةكان بووة، 
سنوور ض لة كؤنداو وةك كَيشةى وياليةتى 
موسألء ض لةئَيستادا وةك كَيشةى داَلدةدانى 
بةآلم  عَيراقدا،  لة  ثةكةكة  سةربازانى 
ضةندين  عَيراق  توركياو  ديكةوة  لةاليةكى 
كؤياندةكاتةوة،  هاوبةش  بةرذةوةنديى 

وةك طواستنةوةى وزةو ئاسايش. 
ــة  ــي ــدي ــةرذةوةن ــكــردنــى ب ــؤ زامــن ب
هاوكاريى  هةوَليانداوة  هاوبةشةكانيش 
يةكتر بكةن، دواهةوَليش لةاليةن توركياوة 
بؤ ميانطيريكردنة لةنَيوان سورياو عَيراقدا، 
تَيكضوونى  ثةيوةندييةكانيان  ئةوةى  دواى 
تؤمةتباركردنى  لَيدوانء  بينى.  بةخؤوة 
لةاليةن  باَليؤزةكان  كَيشانةوةى  يةكدىء 
هةريةكة لة حكومةتى بةغداو ديمةشقةوةء 
ئاسايش  ضةسثاندنى  بؤ  ئةمريكا  ويستى 
لةنَيوان ئةو دوو اليةنةدا، واى لة توركيا كرد 
ناوبذيوان  رؤَلى  بكاتء  دةستثَيشخةريى 
ئةمةش  بطَيإَيت.  وآلتةدا  دوو  ئةم  لةنَيوان 
وآلتَيكى  كة  ميانطيريية  هةوَلى  دوايين 
لة  توركيا  وةك  ناوةإاستى  خؤرهةآلتى 

كَيشة ناوضةييةكاندا بيبينَيت.

توركياو بةهَيزكردنى ثَيطةى خؤى
لة خؤرهةآلتى ناوةإاستدا

ئاستى  لةسةر  توركيا  ثةيوةندييةكانى 
ئيجابى  كراوةنةوةيةكى  بــةرةو  دةرةوة 
هةنطاويان ناوة، لةدواى هاتنة سةر حوكمى 
نَيوان  ثةيوةندييةكانى  ئــؤزال  تؤرطؤت 
باشى  بــةرةو  عةرةبى  جيهانى  توركياء 
ثةيوةندييانةدا  لةم  ريشةيى  طؤإانى  ضوو، 
دادو  حيزبى  حوكمى  سةر  هاتنة  لةدواى 
نَيوان  ثةيوةنديى  حيزبة  ئةم  دَيت،  طةشة 
توركياو جيهانى عةرةبى بةهؤى بازرطانى 
بةشَيوةيةكى  كلتوورييةوة  ثَيشكةوتنى 
بةهَيز طةشةثَيداوة، هةر بؤ نموونة توركيا 
سوريا  لةطةأل  سةربازيى  ئؤثةراسيؤنى 
لةطةأل  توركيا  سةربازانى  ئةنجامدةدات، 
خاكى  دةضنة  نَيودةوَلةتى  ئاشتيى  هَيزى 
توركيا  ثَيشتر  لةكاتَيكدا  ئةمة  لوبنانةوة، 
راستةوخؤ هيض ثةيوةندييةكى بة لوبنانةوة 

نةبوو.
خؤى،  وَيناى  جوانكردنى  بؤ  هــةر 
هَيرشةكانى  كة  بوو  وآلت  يةكةم  توركيا 
لوبنان  ســةر  بؤ  ئيسرائيلى  (٢٠٠٦)ى 
دذايةتى  بةتوندى  دواتريش  كردو  ئيدانة 
سةر  بؤ  كــرد  ئيسرائيلى  هَيرشةكانى 
وةك  توركيا  هؤيةشةوة  بــةم  غــةززة، 
ميانطيرو ناوبذيوان لةنَيوان لوبنانء سوريا 
ئةوةى  دواى  بةتايبةت  مامةَلةدةكات. 
لةطةأل  زؤرباشى  ثةيوةندييةكى  توركيا 

هةريةك لةو دوو وآلتةدا دروستكردووةو 
طروثء  لةسةر  كاريطةريى  وايكردووة 
اليةنة جياوازةكان (بةتايبةت لوبنان) هةبَيت، 
دةرةوةى  وةزيــرى  هؤيةشةوة  بةم  هةر 
دةكات  توركيا  هَيزةكانى  سةردانى  توركيا 

لة باشوورى لوبنان. 
ئيسرائيلء  لةنَيوان  ميانطير  بة  بوون 
هةوَلةكانى  لة  ديكةية  يةكَيكى  سوريادا 
سياسيى  نفوزى  بةهَيزكردنى  بؤ  توركيا 
ديكةى  وآلتانى  حيسابى  لةسةر  خؤى 
ناوضةكة، بةآلم ئةو هةوَلةيان شكستى هَينا، 
دةرةوةى  وةزيرى  ئةوةى  دواى  بةتايبةت 
رَيطةى  لة  كة  ئاشكرايكرد  ئيسرائيل 

توركياوة طفتوطؤ لةطةأل سوريا ناكةن. 
بة  ديكةى  هةوَلى  ضةندين  توركيا 
قوبرسدا  بالكانء  ئةوروثا،  ئاإاستةى 
رَيى  لة  زياتر  هةوَلةكانى  بــةآلم  هةية، 
لةو  ئاسايشةوة  ثاراستنى  هَيزةكانى  ناتؤو 
ناوضانة ئةنجامدةدات، ئةوروثاش هةميشة 
ترسى لةزيادبوونى نفوزى توركيا هةبووة، 
زيندووكردنةوةى  بؤ  هةوَلدان  بةثاساوى 
ئيمثراتؤرييةتى  حوكمإانى  ــةآلتء  دةس
كة  وآلتانةى  لةو  بةتايبةت  عوسمانى، 

توركزمانى تَيداية. 

تَيكضوونى ثةيوةندييةكانى
نَيوان سورياو عَيراق

كة  عَيراق  دواييةى  ئةم  تةقينةوةكانى 
بووة هؤى كوشتنء برينداركردني زؤرَيك 
لة كةمبوونةوةى  لة هاوآلتييان، ئةمة جطة 
كة  ماليكى  نورى  حكومةتةكةى  بة  متمانة 
ثةيمانى ثاراستنى ئاسايشى بة هاوآلتييانى 
عَيراق دابوو لةدواى كشانةوةى هَيزةكانى 
دروستكردبوو  ئةوةى  متمانةى  ئةمريكاو 
عَيراق  ثؤليسى  ئاسايشء  هَيزةكانى  كة 
ناوخؤيان  ئاسايشى  ثاراستنى  تواناى 
هَيزةكانى  مانةوةى  بة  ثَيويست  هةيةو 

ئةمريكا ناكات. 
ديكةدا  بةديوَيكى  تةقينةوةكان 
واشنتؤنى نيطةران كرد، ضونكة بةردةواميى 

عَيراق  كة  دةطةيةنن  ئةوة  تةقينةوةكان 
كة  ئةوةية  ماناى  ئةمةش  نيية،  جَيطير 
جَيبةجآ  بةرثرسيارانة)  (كشانةوةيةكى 
جَيطيرييةكى  نةيتوانيوة  ئةمريكا  نةكراوةو 
لة  ئامانجةكانى  دروستبكاتء  سياسيى 

عَيراقدا بهَينَيتةدى. 
لةاليةن  تةقينةوةكانيش  دواى  هةر 
حكومةتى عَيراقةوة ضةند اليةنَيك بةتَيكدانى 
ئةو  لةنَيو  تؤمةتباركران،  عَيراق  ئاسايشى 
هةبوو،  شَيرى  ثشكى  سوريا  اليةنانةشدا 
ضونكة سوريا نشينطةى بة حيزبى بةعسى 
ئةندامانى  بةخشيوةو  عَيراق  هةَلوةشاوةى 
بة  وآلتــةدا  لةو  ضاالكييةكانيان  حيزبةكة 
لَيدوان  تةنانةت  بةإَيوةدةبةنء  ئاسانى 
دةدةنء سةرؤك وةزيرانى ئَيستاى عَيراق 

بة (خيانةتكار) ناوزةد دةكةن.
حكومةتى  تةقينةوةكان،  لةدواى  هةر 
ثةناطةى  بة  تؤمةتباركرد  سورياى  عَيراق 
بةعسى  ئةلقاعيدةو  اليةنطرةكانى  طروثة 
طروثانة  ئةو  رايطةياند،  عَيراقء  ثَيشووى 
تةقينةوةكةى (٨/١٩)يان ئةنجامداوة. نورى 
ماليكى، سةرؤك وةزيرانى عَيراقيش داواى 
لة حكومةتى سوريا كرد كة طومانكارةكان 
دةستطيربكات، عةلى موسةوى، راوَيذكارى 
لَيدوانَيكيدا  لة  ماليكيش  نورى  سياسيى 
دزةكردنى  لة  سكاآل  «عَيراق  رايطةياند 
وآلتة  سنوورى  لة  ضةكدارةياخيبووةكان 
هةرئةمةش  دةكــات».  عةرةبييةكانةوة 
خؤى  باَليؤزى  سوريا  ئةوةى  هؤى  بووة 
عَيراقيش  باَليؤزى  كَيشايةوةو  عَيراق  لة 
هؤى  بووةتة  ئةمةش  كشايةوة،  سوريا  لة 
لةنَيوان  نةطونجاو  كةشَيكى  دروستكردنى 

ئةو دوو وآلتةدا.

ئةمريكاء ئَيران ئاشتى دةخوازن
بةتايبةت  جيهانيى  كـــاردانـــةوةى 
تَيكضوونى  بةرامبةر  ئةمريكاوة  لةاليةن 
عَيراق  سورياو  نَيوان  ثةيوةندييةكانى 
دةباغى  عةلى  هـــةروةك  ــوو،  ب ئيجابى 
عَيراق  حكومةتى  رةسميى  وتةبَيذى 

رايطةياند، ئةوة كارى ئةمريكا نيية لةكَيشةى 
خؤهةَلبقورتَينَيت،  عَيراقدا  سورياو  نَيوان 
بةآلم  دةمَينَيتةوة،  بةبَياليةنى  واشنتؤن 
رَيطةى  لة  عَيراق  سورياو  كة  هيواخوازة 
ديالؤطةوة كَيشةكانيان ضارةسةر بكةن. لة 
كَيلى،  يان  رؤذنامةنووسان  بؤ  لَيدوانَيكدا 
دةرةوةى  ــى  وةزارةت رةسميى  وتةبَيذى 
مةبدةئَيكى  وةك  «ئَيمة  رايطةياند،  ئةمريكا 
طشتيى، ثَيمانواية ديالؤط باشترين رَيطةية 
بؤ ضارةسةركردنى كَيشة دوواليةنةكان». 

سوريا  عَيراق  كة  ــةوةى  ئ لةبارةى 
كة  ئةوانةى  ثاراستنى  بة  دةكات  تؤمةتبار 
تةقينةوةكان ئةنجامدةدةن، كَيلى رايطةياند، 
بؤ  عَيراقدا  حكومةتى  لةطةأل  «كاردةكةين 
ئةوةى ثالندانةرانى ئةو تةقينةوة سامناكانة 

بدؤزينةوة». 
لةبارةى دةستخستنة ناو كاروبارى ئةو 
نَيوانيانةوة،  كَيشةى  بةهؤى  وآلتةوة  دوو 
كَيلى رايطةياند، «ئةوة كَيشةيةكى ناوخؤيى 
ئَيمة  ــةآلم  ب ــة،  ــةي وآلت دوو  ئــةو  نــَيــوان 
هيواخوازين كَيشةكان بة ديالؤط ضارةسةر 

بكرَين». 
نزيككردنةوةو  بؤ  ئةمريكا  هةوَلةكانى 
بةهَيزكردنى ثةيوةندييةكانى نَيوان سورياو 
عَيراق  داطيركردنى  لةدواى  بووة  عَيراق 
ديكةوة  لةاليةكى  (٢٠٠٣)وة.  لةساَلى 
هَيزة  فةرماندةى  ئؤدَيرنؤى  راى  ذةنةراأل 
سةربازييةكانى ئةمريكا لة عَيراق رايطةياند، 
ئةوان هَيشتا طومانيان لة رؤَلى سوريا هةية 

لةبارةى ئةم كَيشةيةوة. 
هةر لةبارةى كَيشةكانى نَيوان عَيراقء 
وةزيرى  موتةكى،  مةنوضةهر  سورياوة، 
لة  رةخنةطرتنَيك  وةك  ئَيران  دةرةوةى 
سوريا، داواى ئةوة دةكات، كة دراوسَيكانى 
عَيراق رؤَلَيكى ثؤزةتيظ ببينن لة ثرؤسةى 
موتةكى  عَيراقدا.  جَيطيركردنى  سياسيىء 
عَيراقييةكةيدا  هاوتا  لةطةأل  لَيدوانَيكداء  لة 
كؤنفرانسَيكى  لــة  ــارى  ــب زَي هؤشيار 
عَيراق  «ناجَيطيريى  دةَلَيت،  رؤذنامةوانييدا 
سةر  بؤ  دةبَيت  كاريطةريى  بةتةواوةتى 

دراوسَيكانى  هةموو  ثَيويستة  ناوضةكةو 
لة  ببينن  ثــؤزةتــيــظ  ــَيــكــى  رؤَل ــراق  ــَي ع
كَيشةكان  ضارةسةركردنى  بؤ  يارمةتيدان 
لةدواى  لَيدوانةى موتةكى  ئةم  لة عَيراقدا»، 
لَيدوانء  ثةيوةندييةكانء  تَيكضوونى 
عَيراق  ســوريــاو  تؤمةتباركردنةكانى 
دواييةى  ئةم  تةقينةوةكانى  بةهؤى  دَيت 

عَيراقةوة. 

ئةردؤغان لةنَيوان ئةسةدو ماليكيدا
لةدواى  كَيشةيةدا  لةم  توركيا  رؤَلى 
تةيب  رةجةب  تةلةفؤنييةكةى  ثةيوةنديية 
بة  توركيا  وةزيرانى  سةرؤك  ئةردؤغان، 
سةرؤك  سورياو  سةرؤكى  لة  هةريةكة 
وةزيرانى عَيراقةوة دةبَيتة رؤَلَيكى رةسميى 

وةك ميانطير. 
ئةردؤغان  تةلةفؤنيدا  ثةيوةندييةكى  لة 
كَيشة هةرَيمييةكانى نَيوان سورياو عَيراقى 
ماليكى، سةرؤك  نورى  لة  لةطةأل هةريةكة 
وةزيرانى عَيراقء بةشار ئةسةدى سةرؤك 
بة  ئاماذةى  باسكرد،  سوريا  وةزيرانى 
نَيوان سورياو  ثةيوةندييةكانى  خراثبوونى 
توركيا بةتايبةت ثاش كَيشانةوةى هةريةكة 
لة باَليؤزى سوريا لة بةغداو باَليؤزى عَيراق 
لة ديمةشق. بةثَيى هةواَلَيكي سايتى (وؤَلد 
بوَلَيت ئين) لةو ثةيوةنديية تةلةفؤنييةدا هةر 
خراثبوونى  بةرئةنجامى  لة  اليةنةكة  سآ 
لةسةر  رَيككةوتوون  ثةيوةندييةكان 
لةنَيوان سورياو عَيراقدا  ميانطيريى توركيا 
بة سةردانى ئةحمةد داود ئؤغلؤى وةزيرى 
لةطةأل  طفتوطؤكردن  بؤ  توركيا  دةرةوةى 
عَيراقء  سورياو  بةرثرسانى  لة  هةريةكة 
وابإيارة  ئؤغَلوش  داود  سةردانةى  ئةم 
لةاليةن هةريةك لة بةشار ئةسةد سةرؤكى 
سوريا، لة ديمةشقء نورى ماليكى سةرؤك 
وةزيرانى عَيراق، لة بةغدا ثَيشوازى لَيبكرَيت، 
لة  هاوتاكانى  لة  هةريةكة  لةطةأل  ثاشان 
(هؤشيار  عَيراق  موعةليم)و  (وةليد  سوريا 

زَيبارى) كؤببنةوةو طفتوطؤ بكةن. 
لةبارةى سةردانةكةي داود ئؤغَلوشةوة 
ئؤفيسى وةزارةتى دةرةوةى توركيا رؤذى 
هةينى (٨/٢٨) رايطةياند، سةردانةكة رؤذى 
زيادكردنى  بؤ  (٨/٣١)دةبَيت،  دووشةممة 
لة  توركيادا  دراوسَيكانى  لةنَيوان  متمانةية 
ئاشتى  ئةوةى  بؤ  ناوةإاست،  خؤرهةآلتى 
لةو ناوضةيةدا جَيطير بَيت. لةمبارةيةشةوة 
يارمةتى  كة  هةوَليداوة  هةميشة  توركيا 
بةرةوثَيشضوونى  لة  ــدات  ب ناوضةكة 
ثةيوةندييةكان. داودئؤغَلو بةتةنيا سةردانى 
وابإيارة  بةَلكو  ناكات،  وآلتــة  دوو  ئةم 
لةهةمان رؤذداء سةردانى كؤمارى توركيا 
لة باكوورى قوبروس بكات. هةروةها دواى 
سةردانَيكى  بة  قوبروسيش،  سةردانةكةى 
تاوتووَيكردنى  بؤ  ميسر  بطاتة  رؤذة  دوو 

ثَيشكةوتنة هةرَيمييةكانى ئةم دوايية. 

زانيارييةكانى ئةم راثؤرتة لة سايتةكانى 
ئين،  بوَلَيت  وؤَلد  ثرَيس،  فرانس  (ئاذانسى 
زاوية)ةوة  زةمان،  تودةيس  ئةلعةرةبيية، 

وةرطيراون.

توركيا، ميانطيرةكةى خؤرهةآلتى ناوةأاست

هاوإآ عةبدولَآل

سوريا  حكومةتى  عَيراق  بةرثرسانى 
دواييةى  ئةم  لةتةقينةوةكانى  تَيوةطالن  بة 
عَيراق تاوانباردةكةن، ئةوةش بووةتة هؤى 
ثةيوةندييةكانى  ئاَلؤزبوونى  تَيكضوونء 
نَيوان هةردوو حكومةتء هاوكات، ئةمريكاو 
توركيا بوونةتة ناوبذيوانى نَيوان هةردووالو 
داواى ئاساييكردنةوةى طرذييةكانى نَيوانيان 

دةكةن.
دواى كشانةوةى هَيزةكانى ئةمريكا لةناو 
جارَيكى   ٢٠٠٩/٦/٣١ لة  عَيراق  شارةكانى 
تةنيا  سةريانهةَلدايةوةو  تةقينةوةكان  ديكة 
لةم مانطةدا زياتر لة سةدان هاوآلتي عَيراقى 
بةهؤي ئةو تةقينةوانةوة بوونةتة قوربانيى، 
ئةوةى ئاراميى عَيراقى هةذاندو بةرثرسانى 
كرد،  نيطةران  تووإةو  عَيراقى  حكومةتى 
بةغداو  ٨/٢١)ى  ٢٠ء  (١٩ء  تةقينةوةكانى 
سةدان  نزيكةى  بةهؤيانةوة  كة  بوون،  بابل 
بةرثرسانى  لَيكةوتةوة.  كوذراوى  بريندارو 

حكومةتى عَيراق راستةوخؤ وآلتانى دراوسآ 
سةرةكى  هؤكارى  بة  سوريا  بةتايبةت 
ئةمنيى  بارودؤخى  خراثبوونى  لة  دةزانن 
طروثة  ثشتيوانيكردني  بة  ديمةشق  عَيراقء 
لةو  داوايان  تؤمةتباردةكةنء  ضكدارييةكان 
دةستيان  بةعسييانةى  ئةو  كردووة  وآلتة 
هةبووة لةتَيكدانى ئاراميى عَيراقدا، تةسليم بة 

عَيراق بكاتةوة.
حكومةتى  (٨/٢٥)دا  لــة  ــش  ــري دوات
ديمةشق  لةشارى  خؤى  باَليؤزى  عَيراقى 
هةنطاوةش  ئةو  دواى  بانطهَيشتكردةوة، 
حكومةتى سوريا باَليؤزى وآلتةكةى لة بةغدا 

طةإاندةوة. 
نورى  ــردوودا  راب هةفتةى  كؤتايي  لة 
لة  ماليكى، سةرؤك وةزيرانى عَيراق داواى 
ئةوانة  كرد،  سوريا  حكومةتى  بةرثرسانى 
كارى  كة  بــكــةنــةدةرةوة  وآلتةكةيان  لة 
لةو  ئةنجامداوة،  لةعَيراق  تَيكدةرانةيان 
بارةيةوة وتى: «لَيكؤَلينةوةكان طةيشتوونةتة 
ئةو دةرئةنجامةى كة ئةو تةقينةوانةى شارى 
بةغدا دةستَيكى ديارى دةرةكييان ثَيوةديارةو 

لةناوةوةى وآلت كارى لةم شَيوةيةناكرَيت، 
لة  شَيوةيةى  لةم  كارى  دةتوانَيت  عَيراقيش 
سوريا بكات، بةآلم ئَيمة ئاشتىء ئاراميمان 

بؤناوضةكة مةبةستة نةك كارى تَيكدةرانة».
وتةبَيذى  ـــاغ،  دةب عةلى  ــات،  ــاوك ه
لةحكومةتى سوريا  داواى  عَيراق  حكومةتى 
هةبووة  دةستيان  كةسانةى  ئةو  كردووة، 
بةغدا،  شارى  دواييةى  ئةم  لةتةقينةوةكانى 
وتى:  عَيراق،  حكومةتى  بة  تةسليمبكرَينةوة 
وةزارةتــي  عَيراق  وةزيراني  «ئةنجومةني 
لة  داوا  ئةوةي  بؤ  راسثاردووة،  دةرةوةي 
دادطايةكي  تاكو  بكات،  ئاسايش  ئةنجومةني 
نَيودةوَلةتي بؤ داطاييكردني تاوانباراني جةنط 
ئةنجامدةري  ثيالنداإَيذةرو  كة  ثَيكبهَينَيت 
مرؤظايةتيء  دذي  لة  جةنطن  تاوانةكاني 
هاوآلتيياني مةدةنيي عَير اقي لة ضوارضَيوةي 
فةرماني  هاوكات  نيودةوَلةتييةكاندا،  دادطا 
داوة،  ناوخؤ  دادو  ــي  وةزارةت هــةردوو  بة 
ثةنابةرة  ئةو  طةإانةوةي  تاوةكو دؤسييةي 
عَيراقييانة رَيكبخةن كة لة رووي تاوانةكاني 

تيرؤر دا داواكراون».

عةباس بةياتي، ئةندامي ليذنةي ئةمنء 
بةرطريي لة ئةنجومةني نوَينةران رايطةياند، 
لة  (١٠٠)كةس  ناوي  لة  ليستَيكي  حكومةت 
هةبووة  دةستيان  ئةوانةى  بةعسييةكانء 
لة  ئَيستا  كة  (تيرؤريستييةكان)  كردةوة  لة 

سوريا دةذين، ئامادةكردووة.
ليذنةى  بإيادةرى  ــدوزى،  رةوان فرياد 
ئاسايشء بةرطريى لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
وآلتانى  دواييانةدا  لةم  رايطةياند:  عَيراقيش 
توند  بةشَيوةيةكى  عَيراق  دةورووبــةرى 
بؤ  هةية  ثالنيان  وةستاونء  عَيراق  دذى 
تيرؤريستييةكانء  طروثة  ثشتيوانيكردنى 
ثَيدةدةن،  زؤريان  ثارةيةكى  بةعسييةكانء 
بةتايبةتى وآلتانى (سوريا، سعودية)، رؤَلى 
كردةوة  ئةنجامدانى  لة  هةية  سةرةكييان 

تيرؤريستييةكاندا.
دواى تَيكضوونى ثةيوةندييةكانى بةغداو 
ديمةشق، بةرثرسانى ئةمريكا داوا لة هةردوو 
كَيشةكانةوة  لةبارةى  كة  دةكةن  حكومةت 

ثةنا بؤ طفتوطؤ ببةن.
ئيان كيلي لة وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكا 

رايطةياند: ئَيمة وةك بنةمايةكي طشتيي، لةو 
بإوايةداين كة هةموو كَيشةيةك ثَيويستي بة 
ئةو  هةية،  ئاشتييانة  ضارةسةري  طفتوطؤو 
عَيراق  سورياو  نَيوان  نيطةرانييةي  كَيشةو 
كَيشةي نَيوخؤيي ئةو دوو وآلتةيةو ثَيويستة 

هةردووال بة طفتوطؤ ضارةسةري بكةن.
دةيةوَيت  توركيا  حكومةتى  هاوكات، 
رؤَلى ناوبذيوان ببينَيت بؤ ئاساييكردنةوةى 
ئةو  بؤ  بةغدا،  ديمةشقء  ثةيوةندييةكانى 
توركيا  وةزيــرانــى  ســةرؤك  مةبةستةش 
ــةردووالوة  ه بةرثرسانى  بة  ثةيوةنديى 

كردووة.
ــرى  ــات، بــإيــارة ئــةمــإؤ وةزي ــاوك ه
دةرةوةى توركيا بطاتة شارى بةغداو لةطةأل 

بةرثرسانى حكومةتى عَيراق كؤببَيتةوة.
نووسينطةى  بةياننامةيةكى  بةثَيى 
رةجةب تةيب ئةردؤغان سةرؤك وةزيرانى 
توركيا، ثةيوةنديى بة نورى ماليكى، سةرؤك 
سةرؤك  ئةسةد،  بةشار  عَيراقء  وةزيرانى 
كؤمارى سورياوة كردووةو داواى لَيكردوون 

لةبارةى كَيشةكانيانةوة طفتوطؤبكةن.

عَيراق داواى تةسليمكردنةوةى بةعسييةكان لة سوريا دةكات

هؤشيار زَيبارىئةحمةد داود ئؤغلؤوةليد موعةليم
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بة ئَيمة كؤمةَلطةي رؤذنــامــة:
دادةنرَيت. خَيَلةكي زؤر كؤمةَلطةيةكي
خَيَلةكيبوون ضةند تا لَيرة تؤ، راي بة
سياسةتةكان لةسةر كاريطةريي

هةية؟
بةهؤي نموونة بؤ هةية، كاريطةريي *
زؤر ذمارةيةكي دةبينيت  خَيَلةكييةتةوة 
خزمةكاندا نَيوان لة هاوسةرطيريي
دةخوازَيت، ئامؤزا ئامؤزا روودةدات،
لة خةَلك  دابإاني خَيَلةكييةتةو  ئةم 
تةنيا لةناوخؤياندا  كة دةرةوة جيهاني 
بة طؤإان وادةكــات  دةكةن، خوازبَيني
ثةيوةنديية نةيةتء بيركردنةوةدا سةر
بةهَيز توندء ترادسيؤنييةكان خَيزانيء
دةبَيتة راستيدا لة ئةمة ــت. رادةطــرَي
جَيماني دواكةوتنء دروستبووني هؤي
كاتَيك دةضَيت لة ناو ئةمةش كلتووريي،
خةَلكي دةستثَيدةكةيتء جوآلنةوة كة
من نموونة بؤ ــاوةوة، ن دَينة  دةرةوة
لَيرة ساَلَيك هاتووم ئةمريكييةكمء
وانة سةالحةدين زانكؤي لة بمَينمةوةء
زياتر خةَلك دةبينيت كاتَيك بَلَيمةوة،
ئَيوةش خةَلكي ئَيرةء بؤ ناوةوة دَينة
ئةوروثاء لة دةخوَينن  دةرةوة  دةضنة
زياتر سةرنجةكان كاتَيك ئةمريكا، لة
دَينة زياتر دةرةكيش فيكري دةبــنء
كةمدةبَيتةوة، خَيَلةكييةتة ئةم ئَيرة،
لةكاتَيكدا بوَيت.  ماوةيةكي رةنطة  بةآلم
كــةمــكــرايــةوةء كــاريــطــةريــيــةكــانــي
تــةحــةداوة، ــر ذَي كةوتة خَيَلةكييةت
كؤَلبووةوة لة خَيَلةكيبوونت ئةوةندة
كاتَيك قورسة، زؤر  طةإانةوةي  ئيدي
قورسة زؤر كــرا، عةلماني بة وآلت

بيطةإَينيتةوة. بتوانيت
بؤ ضيية ثَيشنيازت  رؤذنــامــة: 
بؤئةوةي ذنــةكــان ثةرلةمانتارة 

كاريطةربن؟
بخوَيننةوة، بكةنء ديراسة ثَيويستة *
لةطةأل ثةرلةمانتارةكاني تَيكةآلويي دةبَيت
سوود دروستبكةنء دراوسَيدا وآلتاني
وةربطرن، وآلتانة ئةو ئةزمووني لة
نابَيت تَيثةإيون. قؤناغدا  بةهةمان كة
حيزبةكانيان ويستي طوَيرةي بة كوَيرانة
بؤ شتَيك ض  بزانن دةبَيت دةنطبدةن. 

خؤيان بؤ دةبَيت باشة،  وآلتةكةيان
بة يان بإؤين، بةثةلة ئايا بإياربدةن.
دةدةم، كلتوور ئازاري ئايا هَيواشي؟
ئةوةى بؤ يةكسةر دةنطبدةم بَيتء ئةطةر
كةسةي ئةو بؤ  دابنرَيت كوشتن  سزاي
لة ــاأل (١٨)س تةمةن خوار كضَيكي كة
ئةمة ئايا ــت. ــوذَي دةك ــةرةف  ش ســةر 
بة دةبَيت يان قورسة؟ زؤر سزايةكي
ساَلي تا بَلَيين، بإؤينء قؤناغَيكدا ضةند
شةرةف لةسةر  كوشتني (٢٠١٢)طرفتي 
نةتةوة ــةواوي ت كــارة بــةم نامَينَيت.

كارة ئةم ضؤن ضاوةإوانييةوة. دةخةيتة
طفتوطؤ بارةيةوة  لةو دةبَيت دةكةيت؟ 
كؤببنةوةء بةيةكةوة دةبَيت بكةن.
دَيتة كة بــةآلم هةبَيت، سةكؤيةكيان 
ثَيموانيية دةنــطــدان،  مةسةلةي سةر 
بَلَين بنَينء وةال خؤيان عةقَلي  دةبَيت 
ثَيمواية دةنطدةدةين، ليست وةكو ئَيمة
كة واباشة  ثةرلةمانَيك  ئةندام  هةر 
عةقَلي بَيتء سةربةخؤ  بيركةرةوةيةكي 

بةكاربهَينَيت. خؤي
ثةرلةمانَيك  ئةندام ئةطةر  رؤذنامة:

اليةن لة مَيينةيةتييةكةي  لةبةر  كة
دَلي بة ثَيدراوة، دةنطي خةَلكييةوة
داهاتوو جاري ثَيدةضَيت نةكات، ذنان

بيباتةوة؟ 
دةبَيت ئافرةت ثَيموانيية، من هَيشتا *
لةبةرئةوةي بفرؤشَيت،  خؤي  ئيرادةي
ليستةكةي سةر خستويةتيية ثارتَيك
بةآلم باشة، زؤر ليستةكةية لةسةر خؤي،
حيزبةكةي، كؤيلةي ببَيتة دةبَيت ئايا
خستويةتيية حــيــزبــةكــةي ضونكة 
رؤبؤتَيكي دةبَيتة ئةوكات ليستةوة؟
ديكةي ئةنداماني هةموو وةكو بَيعةقألء
دةنطدةدات. شَيوة بةيةك ليستةكةي
ثَييداوة خوا كة عةقَلةي ئةو دةبَيت ئةو
خؤي ويذداني زيرةكيء بةكاريبهَينَيت.
كةسَيك هيض بؤ نا  ئةطةر بةكاربهَينَيت، 
ديراسةي باشترة نابَيت، ســوودي
خؤي عةقَلي بةثَيي بكاتء مةسةلةكة
هيض نا ئةطةر دةنطبدات، هةَليسةنطَينَيتء
متمانةء بَيكةَلكة. نييةء داهاتوويةكي
لةبةرئةوةي تةنيا مةدؤإَينة خؤت بووني
لَيرةدا ئا ليستةكةوة. خستوويانيةتة
دةردةكةوَيت، راستةقينة ديموكراسيي
تؤ ليستةكةوة، خراوةتة ناوت تؤ زؤرباشة
بةرثرسيارَيتيي ئَيستا بةآلم بةختةوةري،
بةوثةإي هةست بةكاربهَينةء خؤت
دةكرَيت هَيندةي بكةو بةرثرسيارَيتيي
رةنطة بةكاربهَينة،  ويذدانت عةقألء 
ئةطةر بةآلم بكةيت، شتَيك كارة بةم
ذيرانة خؤت بووني بةرثرسيارَيتيتء
ئةوة شايستةي هيض ئةوا بةكارنةهَينيت،

ثَيبدات. دةنطت كةسَيك هيض نيت
هــةيــة ــة ــةل ــةس رؤذنـــامـــة: م
ثرةنسيثةكاني لةطةأل يةكنايةتةوة
وةكو دياريكراودا، سياسيي ثارتَيكي
هاوإا رةنطة عةشائيري ثارتَيكي
ذنء تةواوي يةكسانيي لةطةأل نةبَيت

بكةيت؟ ضي دةتوانيت تؤ ثياو.
هةل. دةَلَيين ثَيي ئَيمة هةلة، ئةمة *
رووبةإوو ئةخالقيت تةحةدايةكي لَيرةدا
ئايا بَلَيت، ذنةكة ئةوةية كاتي بووةتةوة،
بكةمء فةرامؤش خؤم دةبَيت ئَيستا من
ضي بكةء ضي بَلَيت ثَيم خَيأل رَيطةبدةم
مل ئايا بةشكؤيةدا، ثؤستة لةم مةكة.
ئَيستا لةكاتَيكدا خَيَلةكةم، بؤ بكةم كةض
نيية، ئايا خَيَلةكيي كة لة ذينطةيةكدام من
دةبمء سةربةخؤ كةسَيكي رادةيةك تا
لةو سوود بيربكةمةوةء رةخنةطرانة
هةمةء كة ــرم وةردةط نايابةم ثؤستة

بمء بةخَيَلَيك سةر من رةنطة دةَلَيم،
ئَيستا من بةآلم هاتبم، خَيَلَيكةوة لة
من نيية، خَيَلةكي كة ذينطةيةكدام لة
ئةندامَيكي نةك ثةرلةمانم ئةندام ئَيستا
بةآلم نةبَيت، خؤش ثَيت تؤ رةنطة خَيأل،
ثةرلةمانتار وةكو ثةرلةمانتارمء من
جاري دةكرَيت دةكــةم. هةَلسوكةوت
هةتا لَيرةم بةآلم ثَينةدةيت، دةنطم داهاتوو
طوَيرةي بة ثَيوةرء دةكةمة خؤم عةقَلي
ئةمة دةزانم نادةم. دةنط ثارتةكةم دَلي
كارَيكي ناَلَيم دةوَيتء زؤري بوَيرييةكي
ضووة هةفتة كؤتايي كة رةنطة ئاسانة،
بوَير ئةطةر بةآلم بكوذرَيت،  ماَلةوة
ئةطةر درؤية، ديموكراسييةكةت نةبيت
وآلتَيكي بة  ببَيت دةيةوَيت  كوردستان 
ذن ئــةوا ديموكراسيي،  راستةقينةي 
كؤمةَلطةية ئةم بَلَيت،  بتوانَيت  دةبَيت
من ثةرلةمانتارمء ئَيستا يان نا، خَيَلةكيية
ناطرَيت. سةرضاوة خَيَلةوة لة ثةرلةمان
ناكات، ثةرلةمان كؤنترؤَلي خَيَلةكييةت
ئةندام كارةكاني ثةرلةمانمء ئةندام
رؤيشتمةوة ئةطةر دةكةم، ثةرلةمانَيك
كة دواتر ذني بمكوذن، بكةنء بةردبارانم
دةتوانَيت باشتر دةطرَيتةوة من شوَيني

بكات. ثةرلةمانتار هةَلسوكةوت وةكو
دوايين دةبَيت وابزانم رؤذنامة:
ضي ــت ــةوَي دةت ثــرســيــارم بــكــةم،
داهاتوودا ثةرلةماني لة كة ببينيت

رووبدات؟
رووبدات؟ دةكةم ضي ثَيشبينيى *
ثةرلةماني لة ديالؤطَيك دةكةم ثَيشبيني
هةرطيز تائَيستا كة رووبدات، ئةمجارةدا
راستطؤيانة دةكةم ثَيشبيني نةبينراوة.
بكرَيت لةسةر طفتوطؤي شتانة ئةو
لةسةر طفتوطؤيان راستطؤيانة كةثَيشتر
(٣٩)ثةرلةمانتار دةكةم ثَيشبيني نةكراوة.
ئَيوةن، ثةرلةماني طةورةي سَييةكي كة
مَيزي سةر  بخةنة مةسةلةكان  زؤر  بة
ــةإووي رووب ــةدةنء  ن كؤأل طفتوطؤء
بكةن. ضارةسةريان ببنةوةء كَيشةكان
نايةَلَيت ضيتر تةندروستةء طرنطةء ئةمة
بةإةكاندا ضمكي ذَير لة مةسةلةكان
نــاوَيــرن ثةرلةمانتاران بمَيننةوة،
شتي ضةندين هةَلبَين.  لةمةسةلةكان 
هةليان بؤ ثَيشتر كة نوآ سةرهةَلدةدةن
سةرهةَلبدةن، ئةوةي  بؤ  نةإةخسابوو
بؤ طةورةية دةسثَيكَيكى خاَلي ئةمة
مةسةلةكان بؤ ضارةسةرَيك ئــةوةي

بدؤزينةوة.

ئةمريكا: ظةنطاردي زانكؤى ثأؤفيسؤرَيكي

دةنطبدات دَلي ليستةكةي ثةرلةمانَيك بة ئةندام
نيية كةس بؤ كةلَكي بَيعةقَلةو رؤبؤتَيكي

لةسندوقي قــةرز عَيراق حكومةتي
راوَيذكاري دةكاتء نَيودةوَلةتي  دراوي
بةوةدةكات، ئاماذة عَيراقيش ناوةندي بانكي
داراييةكاني كَيشة تَيثةإاندني بؤ قةرزةكة

عَيراقة.
راوَيذكاري ساَلح، مةزهةرمحةمةد د.
بؤ رايطةياند عــَيــراق  نــاوةنــدي بانكي 
عَيراق داراييةكاني، كَيشة تَيثةإاندني

سندوقي  لة دؤالر مليؤن  ٨٠٠ مليارَيكء
وةردةطرَيت. نَيودةوَلةتي دراوي

وتيشي:«قةرزةكةتايبةتةبةطةشةكردنء
عَيراق». ئابووري بةرةوثَيشضووني

لة بةوةشكرد ــامــاذةي ئ مــةزهــةر، 
دراوي ســنــدوقــي دواكـــؤبـــوونـــةوةي
سةرجةم ئامادةبووني بة نَيودةوَلةتي
بةثَيداني نيشاندرا رةزامةندي ئةندامةكاني

بةعَيراق  دؤالر مليؤن ٨٠٠ مليارَيكء بإي
ئةوةشلةثَيناوتَيثةإاندنءضارةسةركردني
(ركود) بةهؤي كة عَيراقة داراييةكاني كَيشة
جيهاني طرتووةتةوة متبوونة داراييةي ئةو

رووبةإووي عَيراق بووةتةوة.
سندوقةكة لةوةشكرد، باسي مةزهةر

دؤالري  مليار  ٢٨٣ راكَيشاني بإياري

كة وآلتانةي ئةو بدرَيتة بؤئةوةي داوة
بوونةتةوة. زيان رووبةإووي

جةختي ناوةندي بانكي راوَيذكاري
سندوقي ثارةيةي ئةو ئةوةكردةوة لةسةر
داويةتي قــةرز بة نَيودةوَلةتي  دراوي
ئابووري كَيشةي دةتوانرَيت عَيراق بة
سندوقةكةش ضارةسةربكرَيتء ثــَي
وآلتاني بداتة ديكة قةرزي لةبةرنامةيداية
بؤ نَيودةوَلةتي دراوي سندوقي ئةندامي
كَيشة داراييء ئابوورييةكانيان. تَيثةإاندني
نَيودةوَلةتي دراوي سندوقي هةرضةندة
ــةِرووي ل ئازادييةوة ثرؤسةي ــةدواي ل
عَيراقي زؤري هاوكارييةكي داراييةوة
بةقةرز زؤري  ثــارةي برَيكي  ــردووةو ك
لة عَيراق ثشكي بةآلم  داوة، عَيراق  بة 

١٪ ة.  كةمتر سندوقةكةدا
ناوةنديى بانكى راوَيذكارى لَيدوانةكانى
مؤن، كي بــان كة لةكاتَيكداية عَيراق
يةكطرتووةكان نةتةوة  طشتي  سكرتَيري
تائَيستا ٢٠٠٣ةوة ساَلى لةدواي رايطةياند:

 ١٦٥ بإي عَيراق طةشةثَيداني لةسندوقي
بةعَيراق. دراوة دؤالر مليار

بة كة عَيراق  طةشةثَيداني سندوقي 

يةكطرتووةكان نةتةوة ١٤٨٣ي بإياري
ثارةي هةَلطرتني بة تايبةتة ــةزراوة دام
كة ثارانةي ئةو عَيراقء نةوتي زيــادةي

بةخؤراك بةرامبةر نةوت لةبةرنامةي
بلؤككراوةكاني ثــارة لةطةَل ماوةتةوة

عَيراق.

راثؤرتَيكيدا لةضوارضَيوةي مؤن، كي بان
يةكطرتووةكاني نةتةوة بة ثَيشكةش كة
كة ــةوةدةكــات ب ئاماذة تَييدا كــردووة

مليارو٤٠٠  ١٠ ــإي ب لةسندوقةكةدا
بةرامبةر نةوت لةبةرنامةي دؤالر هةزار

هةزار دؤالري  ٥٠٠ مليارَيكء بةخؤراكء
ماوةتةوة. تَيدا عَيراقي بلؤككراوي

ئاماذة نةتةوةيةكطرتووةكان سكرتَيري
بؤئةوةشدةكاتهةرضةندةبةرةوثَيشضوون
لةعَيراقدا دارايي ياساى جَيبةجَيكردني لة
نةوتي وةزارةتـــي لةاليةن ـــداوةو رووي
سةر خراوةتة ضاودَيريي عَيراقيشةوة
بةآلم هَيشتا نةوتييةكان، بةرهةمة فرؤشتني
بةرهةمهَينانء باآلنسي راطرتني  ياساى
عَيراق نةوتي دةرةوةي ناردنة دابةشكردنء
بةثَيي بةآلم جَيبةجَينةكراوة، بةتةواوةتي
لةساَلي ضاوةإواندةكرَيت زانيارييةكان
سيستمة ئةو نةوت  ــي  وةزارةت ٢٠١١دا 

بكات. جَيبةجَي بةتةواوةتي
دةبَيت ثَيشيوابوو ــؤن، م كي ــان ب
عَيراقي حكومةتي  لةطةَل بةهاوكاري 
سندوقي كارطَيإيى ــيء داراي ضاودَيري

بكرَيت. عَيراق طةشةثَيداني

قـةرزدةكــات راق عيـَ



عومةر بةرهةم

شةهيدانء ــي وةزارةت  (٨/٢٦) رؤذي
خةمآلندني ثإؤذةي ئةنفالكراوان كاروباري
كــوردي طةلي جينؤسايدي زيانةكاني
بة مادييةكان تيايدا كؤي زيانة كة راطةياند،

دؤالر خةمَلَينراوة. مليار (٨)
ثــإؤذةكــانء طشتيي ــوةبــةري بــةإَي
شةهيدانء ـــي وةزارةت لة وةبةرهَينان
ثإؤذةي ئامادةكردني سةرثةرشتياري
راطةياند: بةإؤذنامةي قةرةبووكردنةوةكة،
وةزارةتــةكــةيــان يةكةم قؤناغي ــو  وةك
ئاطاداركردووةتةوة، عَيراقي حكومةتي
ناوضة بة ماديي زياني دؤالر مليار (٨) كة
قؤناغي لة طةيشتووة، جينؤسايدكراوةكان
اليةنة قةرةبووي ثإؤذةيةكي دووةميشدا
ثَيشكةشي جينؤسايد ثإؤسةي مرؤييةكاني

دةكرَيت. بةغدا
ــةري ــوةب ــةإَي ب ــاأل رةحـــمـــان، ــةظ ه
ئامادةكردني سةرثةرشتياري طشتييء
ناوضة ــةوةي  ــردن ــووك ــةرةب ق ـــإؤذةي  ث
كة كرد، بةوة ئاماذةي جينؤسايدكراوةكان
ثإؤذةية ئةو ئامادةكردني بؤ وةزارةتةكةيان
شــارةزاي ثسثؤإء  ضةندين  بة  ــذي راوَي
لةإووي كردووةء نَيودةوَلةتيي عَيراقيء
باشي ئامادةسازيي زانستييةوة ياساييء
(د.كازم ئةو شارةزايانةدا نَيو لة كراوة، بؤ
ئةَلمانيا لة ثسثؤإانةي لةو يةكَيكة حةبيب)
بؤ ثَيداضوونةوةي عةرةبةء دادةنشَيتء

ثإؤذةكة كردووة.
دوو بة بةستووة  ثشتي ثــإؤذةكــة 
دادطاي بإياري يةكةميان،  ياسايي:  بنةماي
(٢٠٠٧/٩/٤)داو لة عَيراقة تاوانةكاني باآلي
جينؤسايدكراوة كورد  كة  تةسديقكراوة
بةعسدا، دةسةآلتي سايةي لة عَيراقدا لة
ثةرلةماني سةرؤكايةتيي بإياري هةروةها
لة كة ،(٢٠٠٧/٤/١٤) رؤذي لة  عَيراق 
دةنط بةكؤي  ئةنفالدا ساَليادي (٢٠)ةمين 
شةهيدانء وةزارةتـــي داواكــاريــيــةكــي 
كة تةسديقكرا، ثةسةندكراء ئةنفالكراوان
دووضاري جينؤسايد عَيراقدا كورد لة طةلي
داواي عَيراق طةلي ثَيويستة  بووةتةوةء
قةرةبوويان بكةنء  كــورد لة لَيبوردن

بكةنةوة.
دةستووري ١١٢)ي (١١١ء مادةي بةثَيي
عَيراقء نةوتي داهاتي  لة بةشَيك  عَيراق،
تةرخانبكرَيت دةبَيت سروشتييةكان سامانة
لة كة ناوضانةي ئةو قةرةبووكردنةوةي بؤ
رابردوو حكومةتةكاني سياسةتي ئةنجامي

طةيشتووة. ثَي زيانيان

ئةركي بة  «وةزارةتةكةمان هةظاأل وتي:
عَيراقي اليةني هةَلساوةء خؤي ياسايي
كردووةتةوة، ئاطادار قةرةبووة بإة لةو
كة عَيراقيي، حكومةتي سةر دةمَينَيتةوة
بإي لةسةر  رةزامــةنــديــي كــةي ضــؤنء 
ئةوةي بؤ دةكات دةستنيشانكراو ثارةي
ئةنفالكراو كيميابارانكراوء  خةَلكي  مافي

نةفةوتَيت».
هةروةها ثإؤذةكة سةرثةرشتياري
بة زؤر راثؤرتةكة كة خستةإوو؛ ئةوةشي
زيانةكاني دياريكردووة اليةنى ماديي ورديي
بوارةكاني لة نَيودةوَلةتييةكان ثَيوةرة بةثَيي
خوَيندنطةء نيشتةجَيبوونء تةندروستيء
طشتيي. خزمةتطوزاريي كشتوكاَليء كةرتي
قةرةبووكردنةوةكة ثإؤذةي بةطشتيي

هةرسَي بة دةبَيتء الثةإة (١٣٠) نزيكةي
ئينطليزي) عــةرةبــي، (كـــوردي، زماني 
كَيشةي بؤ قةرةبووةكان نووسراوتةوةء
بة يةكة هــةزار  (٢٠) بة نيشتةجَيبوون
دؤالر هــةزار  (٤٠) مليؤنء (يــةك) بإي 
هةريةكةيان كة طوند، (٨٠) بؤ خةمَلَينراوة
لة هةروةها لةخؤدةطرَيت، خانوو (٢٥٠)
يةكة (٨٠) فَيركردندا ثــةروةردةء بواري
كؤمةَلطةي دروستكردني  بؤ دياريكراوة 
(٨٠٠) بإي  بة طوند  (٨٠) لة ثةروةردةيي

مليؤن دؤالر.
بإي ثإؤذةكةدا لة تةندروستي كةرتي
تةرخانكراوة، بؤ دؤالري مليؤن (٨٨٠)
بؤ ثــارةكــة  (٢٦٪)ي  ــــةوةي ل جــطــة 
(٢) بإي كشتوكاَلييةء بووذاندنةوةي

دياريكراوة، بؤ دؤالري مليؤن (٨٠) مليارء
طشتييةكان خزمةتطوزاريية هةروةها
كة ديــاريــكــراوة،  بؤ ثــارةكــةي (٤٠٪)ي 
بؤ دؤالر مليؤن (٢٠٠) مليارء   (٣) دةكاتة
رَيطةوبانء كارةباء خزمةتطوزارييةكاني

طوند. (٨٠) لة بوارةكاني ديكة
توَيذينةوةء بةإَيوةبةري رؤستي، نادر
كاروباري شةهيدانء وةزارةتي لة ئامار
بإياري «وردةكاريي وتي:  ئةنفالكراوان،
حكومةتي لةاليةن ثارةية ئةو خةرجكردني
ثشت يان كاتة ئةو ــت، دةدرَي عَيراقةوة
يان ميكانيزمي ئَيمة بة ثإؤذةكةي دةبةستن

دةطرنةبةر بؤ خةرجكردنةوةي». ديكة
قةرةبووكردنةوةي رايطةياند: نادر
بةشَيوةي جينؤسايدكراوةكان ناوضة

ناإاستةوخؤ راستةوخؤء بذاردنةوةي
هاوضةرخء طوندي دروستكردني بة دةبَيت،
ــإؤذةي ث قوتابخانةء نةخؤشخانةء

طشتيي. خزمةتطوزاريى كشتوكاَليء
قةرةبووكردنةوةي جَيبةجَيكردنء
ماوةي بؤ جينؤسايدكراوةكان ناوضة
مادييةكان زيانة تةنيا تيايدا ساَلةء (٥)
شةهيدانء كةسوكاري بةآلم خةمَلَينراوة،
ضونكة ئةو ثارةية وةرناطرن، ئةنفالكراوان
لة تاوانةكان باآلي دادطاي ياساي  بةثَيي
دادطاية لةو واريسانة ئةو دةبَيت عَيراق
طيانييةكاني زيانة لةسةر بكةن تؤمار سكاآل
ثَيوةرة بةثَيي كاتة ئةو جينؤسايدكردن،
كةسانة ئةو قةرةبووي نَيودةوَلةتييةكان

دةكرَيتةوة.
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حكومةتى عَيراق ئةستؤي دةخرَيتة ثرؤذةى قةرةبووكردنةوةكة

دةخةملَيَنرَيت دؤالر مليار (٨) بة كورد جينؤسايدي مادييةكانى زيانة

هةرَيمي لةنَيوان  رَيككةوتن هةرضةندة 
هةية ئَيراندا ئيسالمي كؤماري كوردستانء
ئؤتؤمبَيلي ناوةوةي  ضوونة بة رَيطةدان  بؤ
اليةني تائَيستا  بةآلم بارهةَلطر، بضووكء
بة رَيطة نينء رَيكةوتنة ئةو ثابةندي ئَيراني
ناو بؤ بضووك ئؤتؤمبَيلي  ناوةوةي  ضوونة

نادةن. ئَيران خاكي
بةِرَيوةبةري عوسمان، موحسين ليوا
نشينطةي ثاسثؤرتء رةطةزنامةو طشتي
«ماوةيةكي راطةياند: رؤذنامةي  بة سلَيماني
ئَيراني اليةني ئةوةداين لةهةوَلي ئَيمة زؤرة
عَيراقي ئؤتؤمبَيلي كة  بةوةي بكةين رازي
سنوورييةكانةوة لــــةدةروازة بتوانَيت
تائَيستا بةآلم ئَيرانةوة، خاكي بةِرةسمي بضنة

نةبوون». رازي ئَيراني اليةني
رَيكةوتن ماوةيةكة «هةرضةندة وتيشي:
كة ئَيراندا هةية كوردستانء لةنَيوان هةرَيمي
(شةخسي) ئؤتؤمبَيلي بارهةَلطرو ئؤتؤمبَيلي
بةشَيوةيةكي هــةردووالدا لةنَيوان بضووك

هــةرضــةنــدة ــي هــاتــووضــؤبــكــةن، رةســم
رَيطةمانداوة ئَيمة رَيكةوتنةكةوة لةسةرةتاي
بضووكيش ئؤتؤمبَيلي بارهةَلطرو ئؤتؤمبَيلي
تائَيستا بةآلم كوردستانةوة، هةرَيمي بَينة
رَيطةداني بة نةبوون رازي ئَيراني اليةني
ناوخاكي بؤ هةرَيم شةخسي ئؤتؤمبَيلي

ئَيران.
اليةني رؤذنامة،  زانيارييةكاني بةثَيي 
ناوةوةي ضوونة بؤ كردووة داوايان ئَيراني

 ٤٥٠ بإي دةبَيت بضووك ئؤتؤمبَيلَيكي  هةر
هةرَيميش بةرثرساني وةربطيرَيتء دؤالر
بكرَيتة ثارةية بإة ئةو لةوةدةكةن باس

طشتي  ــةري ــوةب ــةِرَي ب ــةآلم ب دؤالر   ٣٠٠
ئةومةسةلةية بةوةدةكات ئاماذة نشينطة
ئيدارييةو تةكنيكيء هؤكاري هةرضةندة
رازيكردني لةهةوَلي ئةوان دووساَلة ماوةي
ليوا بةَالم ئَيراندان حكومةتي بةرثرساني
ئَيراني اليةني رازيكردني ثَييواية موحسين

قورسةو هةروا ئاسان نيية.

نَيوان رَيكةوتننامةكةى تائَيستاش

ثَيناكرَيت كارى ئَيران هةرَيمء

حةمةالو سالَح محةمةد ئا:

هةَالوسان ِرَيذةي  لةسةر راثؤرتَيك عةرةب، يةكَيتيي ئةنجومةني 
عَيراقيش ناوةنديي بانكي ِراوَيذكاري عةرةبي بَالودةكاتةوةو لةوَالتاني

دوضاري هةَالوسان بَيتةوة. عَيراق ديكة دةزانَيت جارَيكي دووري بة
رايطةياند: عَيراقي، ناوةنديي بانكي  ِراوَيذكاري  محةمةد، مةزهةر د.
وتةكاني بَيتةوة، هةآلوسان دوضــاري  عَيراق تر  جارَيكي مةحاَلة
راثؤرتَيكي بة  دةبةستَيت ثشت عَيراق ناوةنديي بانكي ئةوبةرثرسةي 
ئابووري بةتَيكراي هةَالوساني تايبةتة كة يةكَيتيي ئابووري، ئةنجومةني

عةرةب. لةوَالتاني
زؤرةي هةَالوسانة ئةو لةبةرامبةر بةوةشكرد؛ ئاماذةي مةزهةر،
زؤربةي بووةتةوةو عةرةبي وَالتاني لة زؤر  ذمارةيةكي رووبةإووي
كةمترين دووضاري عَيراق بةآلم طرتووةتةوة، عةرةبي وَالتاني كةرتةكاني

بووةتةوة. زيان
تَييدا ئاشكراكردووةو رابردووي مانطي هةآلوساني رَيذةي راثؤرتةكة
بؤ ئاماذةيةكة ئةوةش (٪٨,٧) طةيشتووةتة لةعَيراقدا هةَالوسان ِرَيذةي
دةكرَيت كة بةهؤيةوة دارايي، سياسةتي سياسةتي نةختينةو سةركةوتني
قؤناغَيكي عَيراق بة كةئَيستا بةتايبةت ِرووبدات ئابووري طةورة طرفتي

طوزةردةكات. ئةمنيدا هةستياري
دارايي سياسةتي بةثالني ئاماذةي ناوةنديي، بانكي راوَيذكارةكةي
سياسةتي ستراتيذيةتي بة بةستووة ثشت كة كرد، عَيراق ناوةنديي بانكي

داِرَيذراوة. بانكي ناوةندييةوة لةاليةن ساَلَيكة ضةند نةختينةييء
بة تايبةتة كة وآلتاني عةرةبيدا يةكَيتيي لة راثؤرتةكةي ئةنجومةني
هةآلوسان تةشةنةسةندني بة ئاماذة ئابووري هةآلوساني ئاستي رَيذةو

كراوة. عةرةبيدا وآلتي لةضةندين

نابَيتةوة» هةآلوسان دووضاري ديكة جارَيكي «عَيراق

ئةنفالكراوةكان كةسوكارى



طؤإانكارييةكان كة بةشَيوةيةك  اليداوة
بن. زياتر (٪١٠) نابَيت

كة  ــةوة، ــةن ــدةك ــي ـــةروةك روون  ه
ئةوةية بؤ بودجة بؤ ديزاين تةرخانكردنى
كةموكوإيى جَيبةجَيكردندا لةكاتى كة
بكرَين، ثَيويست وةك ئيشةكان نةبَيتء

ديزاين بطؤإدرَيت. (٨٥٪)ى نةك
طشتيى بةإَيوةبةرى كةمال، توانا
رَيذةى ئةو سلَيماني، ئاوةدانكردنةوةى
ثشتإاستدةكاتةوةو طؤإانكارييةلةبيناكةدا
طؤإانكارييةكانيش كة روونيكردةوة،
كة بإطانةية «ئةو وتى: بةشَيكنء ضةند
نةبووة ديزاينةكةدا لة  واتة لةبيركراون،
كة بإطانةي  ئــةو ئةسانسؤرو  وةك
نموونة بؤ زيادكردووة، بؤمان خؤمان
باخى طؤإةثانء جَيبةجَيكردنى ديزاينء
نةبووة، ثإؤذةكةدا لة كة بيناكة، تةنيشت
بيناية ئةو شايةنى  ئةوةى لةبةر  بةآلم
بإى هةية  بإطةش كردووة، بؤمان بووة 
كراوة هةَلة بة كة طؤإدراوة كةرةستةكان
طؤإانمان هةية بإطةش ديزاينةكةدا، لة
سيستمى وةك كــردووة، جؤرةكاندا لة 

طةرمييةكةى». ساردييء
لةو زؤر كة خستةإوو ئةوةشى
ديزاينةكةى دؤالرة زياتر بؤ هةزار (٥٠٠)
دةركةوتنى دواى بةآلم تةرخانكراوة،
هةزار (٢٩٠)» كةموكوإييةكان هةَلةو

ثَيدراوة». دؤالرى
نووسينطةى لة سةرضاوةيةكيش
زانكؤى سلَيمانى، راوَيذكارى ئةندازياريى
ثإؤذةكةو لة خؤى بَيئاطايى هةرضةندة
لة ثَييواية، دةربــإى، طؤإانكارييةكانى 
لة ثإؤذةيةك ديزاينى جَيبةجَيكردنى كاتى
ئاراوة، ناوضةيةكىديكةطؤإانكاريىدَينَيتة
شوَينى ثَيداويستييةكانء بةثَيى ئةوةش
دةطــؤإدرَيــت، كةشوهةوا جوطرافيىء
تايبةتمةندى ناوضةيةك هةر ضونكة
تايبةتمةندييانة ئةو  بةثَيى  هةيةو خؤى

دةطؤإَيت.
ــان ــإؤذةك ث ــارةى ثــَيــنــةدانــى ــةب ل
زانكؤ، ــارى ــذك راوَي نووسينطةى بة 
زانكؤش «هةرضةندة وتى: سةرضاوةكة
تةندةرانةدا لةو بةشداريى دةتوانَيت
ئةو حكومةتء سياسةتى بةآلم بكات،
ضَيككردنةوة بؤ زؤرجار وايةو اليةنانة
ئاماذة بةثَيويستى بةآلم المان»، دةهَينرَينة
دةكات ثإؤذةكان ديزاينى ضَيككردنةوةى
دةَلَيت: ثسثؤإةوةء اليةنَيكى لةإَيى

دةكرَيت لةسةر ئيمزاى كاتَيك «ضونكة
اليةنة». ئةو ئةستؤى دةكةوَيتة هةمووى

خوَيندكارى كةريم، شَيخ عةتا بةآلم
رةخنة بيناكاريى،  ئةندازيارى لة دكتؤرا 
ثإؤذانة ئةو ديزاينى ثَيدانى ضؤنَيتى لة
كؤمثانياى بة شَيوةية بــةو دةطــرَيــت
كةموكورتيىء ئؤباَلى دةدرَيتء دةرةكى
ئةستؤى دةخاتة شكستهَينانةكانيشى
دامةزراوةكانى ئةندازيارانء يةكَيتيى
حكومةتى «ثَيويستة دةَلَيت: حكومةتء
كارى كة دةزطــايــانــةى ئــةو  ــمء  هــةرَي
لةطةأل هاوكاريى ــةن دةك ثــإؤذةكــان 
يا راوَيذكاريى خؤماَلييةكانى سةنتةرة
بكةن، زانكؤكان راوَيذكاريى نووسينطةى
هةية لةتواناياندا  اليةنانة  ئةو ضونكة
ثَييان بكةنء  ثإؤذانة كارو ئةو ديزاينى 

دةكرَيت».
ـــاذة بــةثــَيــويــســتــى ـــام عـــةتـــا، ئ
ضاودَيريكردنى ديزاينء ضَيككردنةوةى
ليذنةيةكى لةاليةن ــات دةك ثــإؤذةكــة
دةزانَيت بةثَيويستيشى  ثسثؤإةوة، 
ديزاينةر كؤمثانياى راوَيذكارى  نوَينةرو
ئامادة ثإؤذةكةدا جَيبةجَيكردنى لةكاتى

لةكاتى بيروإا  ئاَلوطؤإكردنى بؤ  بَيت
لةبارةى ثَيويستدا، طؤإانكارييةكى هةر
بيناى ديزاينى طؤإانكارييةكانى ثارةو
زؤر ثارةية «ئةو وتى: داديشةوة، خانةى
فةرمانطةى حكومةتء لةاليةن كة زؤرة
دراوة، ديزاينة بــةو جَيبةجَيكارةوة
بةو طؤإانكارييةكان ئةوةش سةربارى
بكرَيت، قبووأل نيية ئةوة قابيلى زؤرة رَيذة
كة دةكــرَيــت، ئــةوة بؤ ديزاين ضونكة 

جَيبةجَيبكرَيت». ثَيويست وةك ثإؤذةكة
شـــارةزا ــارى ــدازي ــةن هـــةروةك ئ
بؤ سلَيمانى سةنتةرى لة بةديع سؤران
ئةوةى لةطةأل ئةندازياريى، راوَيذكارى
ديزاينى تَيضوونى نرخى طرانيى بة ئاماذة
كة رووندةكاتةوة، ئةوة دةكاتء ثإؤذةكة
هيض شَيوةيةك بة طؤإانكاريية رَيذة  ئةو
ــةإووى ل بةوثَييةى ناكرَيت، قبووأل
(٪١٠) تا طؤإانكاريى ئةندازيارييةوة
ديزاين «تَيضووى وتى:  ئةو  رَيثَيدراوة،
دةبَيت، ثإؤذةكة بودجةى (١,٥-٣٪)ى
زؤرةوة بةاليةنى دةبوواية ثَيةش بةو
بؤ بكراية تةرخان دؤالر هةزار  (٣٦٠)
جطة دؤالر، هةزار (٥٠٠) نةك ديزاينةكةى

ئةوةية بةرامبةر بينايةك ديزاينى لةوةش
(٩٠٪)ى النيكةم  ثَيبكرَيتء كارى كة

جَيبةجَيبكرَيت».
ديزاينى بـــوارى ثسثؤإةى  ــةو  ئ
دةخاتة كةموكورتييةكان ئةندازياريى
لَي ثإؤذةكةى شوَينةى ئةو ئةستؤى
ديزاينى دةزانَيت  بةثَيويستى دةرضووةو 
منافةسةى بةشَيوةي ــة ثــإؤذان ــةو  ئ
دةربضَيتء اليةنَيك كؤمثانياو بؤ  ئاشكرا
ليذنةيةكى تةواوبوونيشيدا لةكاتى
ضَيكى بــوارةكــان  سةرجةم ثسثؤإى
بخرَيتة ضَيككردنةوةى  بآ نةك بكةنةوة، 
ئةو «ثَيش جَيبةجَيكردنةوة، ــوارى ب
كاتةكةى بودجةو  زيادكردنى زيانانةو 
ليذنةية فلتةرى ئةو جَيبةجَيكردندا لة

بكات». ضارةسةرى
رووندةكاتةوة، ئةوةش بةديع، سؤران
بؤ ثإؤذةكة تَيضووى بإى زيادكردنى
هةزار (٨٠٠) مليؤنء   (١٢) لة هَيندة دوو
دةردةخات، ئةوة مليؤن، (٢٤) بؤ دؤالرةوة

هةَلةية. ديزاينةكة (١٠٠٪)ى كة

هةَلبذاردندا لةكاتى
كرايةوة بةتةواونةكراويى

بوو سةرسووإمان جَيطةى ئةوةى
كردنةوةىثإؤذةكة بوو لةكاتىبانطةشةى
كوردستانء ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى
اليةنة هةرضةندة هةرَيمدا، سةرؤكايةتى
لةو كة دةكةن، باس لةوة ثةيوةنديدارةكان
تائَيستا بةآلم ثإؤذةكة تةواوبووة، كاتةدا
سةرؤكايةتى بة تةسليم تةواونةكراوةو
كاتَيكدا لة نةكراوة، سلَيمانى ــاى دادط
بينايةدا لةو كاركردن بؤ زؤر ثَيويستى
بيناى شوَينى نةطونجاويى بةهؤى هةية
ساَلى لة  تةنيا كاتَيكدا لة ئَيستا، دادطاى 
نزيكةى سلَيمانى ثارَيزطاى لة رابردوودا

تؤماركراوة. ياسايى داواى هةزار (٤٠)
دةكات، بةوة ئاماذة  كةمال،  توانا
ثَيشتر تةواوبووةء ثإؤذةكة ئَيستا كة
مابوو ثَيداويستى ثارضةو هةندَيك تةنيا
هاتوونء ـــةوة ءآلت دةرةوةى لة كة 
ســنــوورةكــانء بــةهــؤى قــةرةبــاَلــغــى
دواكةوتبوون، ماوةيةك طواستنةوةوة
دايدةنَين»، طةيشتووةو «ماوةيةكة بةآلم
كةموكوإييةكان كة خستةإوو، ئةوةشى
لة ئةوتؤ كارَيكى ضــارةســةركــراونء
دانانى سةرقاَلى ئَيستا  نةماوةو  بيناكةدا
ســاردكــةرةوةن» طةرمكةرو سيستمى
شتى داواى داد) (خانةى خؤيان مةطةر
هةندَيك بكةن، ضونكة خؤشمان بؤ زيادةى
كة كردووة، جوانكاريمان  طؤإانكارييء 

بَيت». بيناية ئةو شياوى
بيناكة كردنةوةى ءتانةو  ئةو بةآلم

نزيكةى تَيثةإبوونى دواى كة لةكاتَيكداية
تائَيستا كردنةوةيدا بةسةر دوومانط
نةكراوةو داد خانةى  بة تةسليم  بيناكة
رؤذنامة كامَيراى بة كة (٢٠٠٩/٨/٢٦) تا
بيناكةدا بةشَيكى ضةند لة طيراوة وَينةى
هةرضةندة لةوةش جطة دةكرَيت، كار
دراوة دينار مليار (١) لة رةزامةنديى زياتر
بةآلم تةئسيسكردنى، كةلوثةلء كإينى بؤ
تةسليم بيناكة نةكإدراوةو بؤ كةلوثةلى

نةكراوة. فةرمانطةى داد بة
سةنديكاى سلَيمانى لقي سةرؤكى
دواكةوتنى لــة رةخــنــة ـــزةران، ثـــارَي
كاتى لة  كردنةوةى ثإؤذةكةو ءادةى 
بة دةطرَيتء هةَلبذاردندا بانطةشةى
لةمةوبةر دةزانَيت ضةند ساَلَيك ثَيويستى
«دواخستنى ــَيــت: دةَل دروستبكرايةو
كة نيية، تَيدا ئازايةتى هيض ثإؤذةكة
كةموكوإييانة ئةو ماوةيةو ئةو دواى
هةَلبذاردندا هةَلمةتى لة شَيوةيةو بةو
بوو ثَيويست بكرَيتةوة، ضونكة ثإؤذةكة
باسى بكراية». (٩٠)ةكاندا لة ساآلنى ئةوة
داراييةوة ءةزارةتــى لة كة  لةوةشكرد،
كةلوثةلء كإينى بؤ تةرخانكراوة بودجة
تةئسيسكردنى، بيناكةء ناو كةرةستةى
مواسةفاتى دادطا «بيناى ءتيشى: بةآلم
نيية». بينايةدا لةو كة هةية، خؤى تايبةتى
لة كة ثَيشتريشدا، لَيدوانَيكى لة
سةرضاوةيةك بآلوكراوةتةوة، رؤذنامة
ــاألء ــةشــغ ئ لـــة بـــةإَيـــوةبـــةرَيـــتـــى
كاتى لة سلَيمانى ئاوةدانكردنةوةى
بانطةشةى كاتى لة بيناكةدا  كردنةوةى
كة خستةإوو؛ ئةوةى هةَلبذاردنةكاندا
هَيشتا سلَيمانى لة  داد  خانةى «بيناى
سيستمى لة هةريةكة نةكراوةو تةواو
طةرميىء ــىء ســاردي ــاو  كــارةب ــاوو  ئ
سيستمى ئاطركوذاندنةوةو تةلةفؤنء
بةو نةبووةو تةواو ضاودَيريى  كامَيراى
كردنةوةكةى رَيوإةسمى هؤيةشةوة
ئةو بةإَيوةضوو»، بيناكة  دةرةوةى لة
زانى، ئةوة بةهؤكارى تةواونةكردنةشى
راطةياندن كةناَلةكانى بةرثرسانء كة
كردنةوةكةشى بيناكةوةو ناو نةضوونةتة
زانيوة، هةَلبذاردن ثإوثاطةندةى بة
وادةيةوة لةو  دةَلَيت:  ئةو  وةك  ضونكة
ثإوثاطةندةيةك وةك بيناكة «كردنةوةى
بةكارهاتووةو كوردستانى ليستى بؤ
بؤ ثَيويستة ديكةى ضوارمانطى نزيكةى
بكرَيت». تةواو تةواويى بة بيناكة ئةوةى
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سلَيمانى تةواونةكراوة؟ بـيـنـا نـويَيـةكــةى خانـــــةى دادى بـؤضي

زيادكردنى

تَيضووى بإى

دوو ثإؤذةكة بؤ

(١٢) لة هَيندة

(٨٠٠) مليؤنء

دؤالرةوة هةزار

مليؤن، (٢٤) بؤ

دةردةخات، ئةوة

(١٠٠٪)ى كة

هةَلةية ديزاينةكة

موعتةسةم شكار فؤتؤ: تَيدادةكرَيت  ئيشى بيناكة هَيشتا كردنةوةى لة رؤذ ٤٧ دواى



جةمال سةنطةر

(٢٠٠٩/٧/٩) رؤذي
لة يةكَيتى سةركردةكانى 
(خانةى بيناى مةراسيمَيكدا
كردةوة، سلَيمانى)يان لة داد
ثرؤذةيةكى وةك بؤئةوةى
هاوبةشةكةيان حكومةتة
سةروبةندى لة ثارتى لةطةأل
خةَلكي ثيشانى هةَلبذاردندا
بدةن،بةآلمئةمثرؤذةيةتائَيستا
نزيكةى دواى تةواونةكراوةو
هَيشتا كردنةوةى لة مانط دوو
دةزطاكانى تَيدادةكرَيتء كارى
سلَيمانى سووديان دادوةريي لة

لَيوةرنةطرتووة.
سلَيمانى لقي ســةرؤكــي
ثارَيزةرانيشدةَلَيت: سةنديكاى
تايبةتمةندى دادطا  «بيناى
بينايةدا لةو  كة هةية،  خؤي

نيية».
ــارةزاو ش ئةندازيارَيكي
ـــى ســةنــتــةرَيــكــي خـــاوةن
لة ئةندازياريي بةناوبانطى
«زيادكردنى دةَلَيت: سلَيمانى
دوو بؤ ثرؤذةكة تَيضووى بإي
(١٠٠٪)ى كة دةريدةخات هَيندة،
هةَلةبووة». ثرؤذةكة ديزايني

بيناكة ثَيكهاتةى
(خانةى سلَيماني دادطاي نوَيى بيناي
سلَيمانى دةكةوَيتة دةروازةى شارى داد)
ساَلي لة شارةكة، خؤرئاواى ئاراستةى بة
ئامادةكراويي بة ديزاينةكةي (٢٠٠٤)ةوة
كورديية (شارَيكى كرماشانةوة لة
كؤمثانيايةكةوة لةاليةن ئــَيــران) لة 
لةاليةن ديزاينةكةى تةنيا ءةرطيراوةو
هةرَيم (ئيدارةى سلَيمانى)يةوة حكومةتى
تةرخانكراو دؤالري بؤ هةزار (٥٠٠) بإى
(٨٠٠) مليؤنء   (١٢) ثإؤذةكةش كؤى
رووبةرى تةرخانكرا، بؤ دؤالرى هةزار
دووجايةو مةتر هةزار (٧٠) ثإؤذةكة
(٤) بيناكة  بةبينا،  كراوة هةزارى   (٣٢)

ثارك، ـــرزةوى، ذَي (نهؤمى لة نهؤمة
هؤَلى (٣) دادطا،  هؤَلى  (٢٨) ضَيشتخانة،

ثَيكدَيت. ذوور) (١١٥) كتَيبخانة، ديكة،
بة دةســت (٢٠٠٥/٣/١)ةوة لــة
بةثَيى ثإؤذةكةدا،  لة كراوة كاركردن 
جَيبةجَيكردنةكةى ماوةى طرَيبةستةكةى
ساَلى (٢٠٠٧)دا بوو، دةبوو لة (٤٢٦) رؤذ
سةربارى بةآلم بكراية، تةواو بيناكة
لة دياريكراو بودجةى  بإى  زيادكردنى
دؤالرةوة هةزار (٨٠٠) مليؤنء   (١٢)
ساأل دوو دواى دؤالر، مليؤن  (٢٤) بؤ
بانطةشةى كاتى لة خؤىء وادةى لة

ثإؤذةكة تةواونةكراويى بة هةَلبذاردنداو
ثارَيزةرَيك ئةوةشدا لةطةأل كرايةوة،
تايبةتى مواسةفاتى  دادطا «بيناى دةَلَيت: 

نيية». بينايةدا لةو كة هةية، خؤى

هةَلةكان كةموكورتييء
ثَيدَينَيت شكستى

ثإؤذةكة جَيبةجَيكارى بةرثرسانى
نكؤَليىلةوةناكةن،كةلةسةرةتاوةطرفتء
ديزاينةكةيدا هةبووة، لة ثإؤذةكةو هةَلة
زيادبوونى سةرةكى هؤكارى بة ئةوةش
ــنء ــةوت دواك ــةى ثــإؤذةكــةو ــودج ب
خؤيدا، ءادةى لة دادةنَين تةواونةبوونى
كة دةكةنةوة لةوةش  جةخت  هةروةها
ديزاينةكةدا لة كةموكوإييةكان زؤربةى
لةو بينايةكى  لة كة  بةشَيوةيةك،  بووة 
ثَيويست تةوالَيتى ئةسانسؤرء شَيوةيةدا
لة كةموكوإييةكان لة  جطة دانةنراوة،
طةرمكردنء ساردةكةرةوةء سيستمى

كةرةستة. ثَيويستى بإى ديارينةكردنى
ئــةو وادةكــــــةىء دواكــةوتــنــى
بودجةى زيادكردنى كةموكوإييانةو
شكستى هَيندة، دوو بؤ ثإؤذةكةش

دةردةخةن. ثإؤذةكة
طشتيى بةإَيوةبةري كةمال، توانا
سلَيمانيش، ئاوةدانكردنةوةى رَيطةوبانء
لة بيناية ئةو كة دةبوو ناكات لةوة نكؤَلى

بكراية. تةواو (٢٠٠٧)دا ساَلى كؤتايي
مليؤنء (١٢) ثــإؤذةكــة سةرةتا
بوو، تةرخانكرا بؤ دؤالرى هةزار (٨٠٠)
ثإؤذةكةء لة كةموكورتيي بةهؤي بةآلم
ساَلى ضةند مــاوةى لة ديزاينةكةيدا، 
(١٨) بؤ كرا بإة ثارةكةى زياد رابردوودا
دؤالر، مليؤن (٢٤) طةيشتة دواتر مليؤنء
ثَيويستييانةى ئةو دابينكردنى بؤ ئةوةش
ديزاينء لة كــراوةء زياد ثإؤذةكة  بؤ 
كات كة ئةو نةبووة، دةرخستةء تةندةردا

كراوة. ثإؤذةكان دةزطاى لة
كةموكورتييةكانء كةمال، توانا
ئةستؤى دةخاتة دواكةوتنةكة هؤكارى
ديزاينىثإؤذةكةوثَييواية:«كةموكوإيىء
ثــإؤذةكــةدا ديزاينى لة زؤر هةَلةى
ضَيكى نةتوانراوة كات ئةو كة هةبووة،
نةكةوتوون، فرياى بكرَيتء  بؤ ئةوتؤى
ثةلكردن ثةلة بةهؤى رةنطة ئــةوةش
كةوتنة ثإؤذةكةو جَيبةجَيكردنى  لة
لةوةش جطة بَيت، كاركردنةوة  بوارى
بؤ نةبووة ئةوتؤ شارةزاى  كارمةندى
ضَيككردنةوةى»، ئةوةش رووندةكاتةوة،
بؤ كــاتــةى بــودجــةو  ــةو ئ بةثَيى  كــة 

سةرةتادا لة دياريكراوة، جَيبةجَيكردنى
بؤ كراوة شتدا هةندَيك لة ضاوثؤشيى
ءةك بةآلم بكرَيت، تةواو بيناكة ئةوةى
هةبووةء زؤر «هةَلةى باسيدةكات؛ ئةو

ءةرنةطيراوة». ءردةكاريى
راوَيذكارى  دةزانَيت ثَيويستيشى  بة
ئةوةى بؤ بهَينراية  ديزاينةر كؤمثانياى 
بكرَيتء ضاك كةموكوإييةكان هةَلةو
لةطةأل راوَيذ بةثَيى ثَيويستة شتانةى ئةو
نةكراوةو ئةوة «بةآلم بكرَيت،  ئةوان
لة ديزاينةكة ئامادةكارى كؤمثانياى

ساحةكةدا نةماوة».

ئاوةدانكردنةوة طشتيى بةإَيوةبةرى
كاتى لة كة ــةوة، دةكــات ــةوة  ل جةخت 
كةموكوإيى دةركةوتووة جَيبةجَيكردندا
ئــةوةش هةية، ديزاينةكةدا لة زؤر
بيناى ديزاينكردنى كة  دووثاتدةكاتةوة،
تواناى كؤمثانياى بة لةو شَيوةية طةورةى
طةورةو ديزاينى ضةندةها كة دةوَيــت
نموونةى ئةو كردبَيت، بابةتانةى لةو
كة هَينايةوة، بةوة  كةموكوإييةكانى 
دروستكراوة، ئةسانسؤرةكان شوَينى
لةو بةشَيك نييةء تَيدا ئةوةى باسى بةآلم
ئةوةبووة بؤ زيادكرا  بؤى  بودجةيةى
كة نيية، تَيدا طةورةى موةليدةى هةروةها
بكاتء بيناكة كارةباى ثَيدانى تةحةمولى

بؤ دابنَين. ناضاربوون ئةوةشى
كةموكوإييانة ــةو ئ ــارى ــةرب س
طةرمكردنةوةى ساردكردنء سيستمى
بةوثَييةى طرفتةكانة بةشَيكى بيناكة
بةكارهاتووة، تَييدا كؤنى سيستمَيكى
باشترء جوانترو سيستمى «ئَيستا كة
نرخ، هةمان  نزيكةى بة هاتووة ضاكتر 
لة كةموكوإييانةن لةو هةندَيك ئةوانة

ديزاينةكةدا».
طرفتةكان هؤكارى كةمال، توانا
ثإؤذةكة، ديزاينى ئةستؤى دةخاتة
ءتووَيذء سةرةتا  ثَييواية لةوةى  جطة
لةطةأل نةكراوة ديزاينةكة لة لَيكؤَلينةوة
دةكرَيت، دروست بؤ بيناكةى اليةنةى ئةو
ديزاينةكة كة دةكــاتــةوة، روونيشي
مواسةفاتء رووى لــة ــةبــووة هــةَل
كةرةستةكان تَيضوونى بإى بإطةكانةوة
تَيضووة، زياترى حيسابكراوةء كةمتر
دياريكراوة لةوةى زياتر زؤر نموونة بؤ
سةرفكراوة، تَيدا شيشى كؤنكرَيتء
لةو هةندَيك توانيمان «ئَيمة ءتيشى:
كة بكةين ضارةسةر كةموكوإييانة
مواسةفاتى هةندَيكيشى هــةبــوون،
ــردووة»، ــادك زي بؤمان بــوو خؤمان 
كة لةطةأل نةشاردةوة هةروةك ئةوةشى
كةموكوإييانةدا هةندَيك ضاككردنى ئةو
ضارةسةري نةيانتوانيوة  هةية  طرفت

بكةن.
رةشيد، بورهان ديكةوة لةاليةكى
سةنديكاى سلَيمانى لقي سةرؤكى
ئةو ضؤنَيتى رةخنة لة جؤرء ثارَيزةران،
سلَيمانى دادطاى بؤ كة دةطرَيت، بيناية
مةحكةمة «بيناى ثَييواية: دروستكراوةو

نيية».

بورهان، بؤضوونى بة ئةوةى لةطةأل
ثارَيزطاى بيناى  ديزاينةكةى بيناية  ئةو
ئةوةش ــا، دادط نةك بَيت، كرماشان
ناطونجَيت، كة بؤ دادطا دووثاتدةكاتةوة
كةموكوإييانةوة ئةو  بةهؤى ئةوةش
ــةوةى ئ ءةك هةية بيناكةدا لــة كــة 
تةوالَيتى سَيتى سَييةمدا نهؤمى «لة
دادطا بؤ بيناية «ئةو ءتيشى: تَيدانيية»،
ئايندةدا لة ثَيويستة ضونكة ناطونجَيت،
دابمةزرَيتء سلَيمانى لة زؤر دادوةرى
ئةوةندة جَيى بةآلم داشدةمةزرَينرَين،

نابَيتةوة». بينايةدا لةو دادوةر
نكؤَلى كةمال توانا خؤشيةوة الى
شوَينى هةندَيك لة كة ناكات، لــةوة
نةبووةو دةَلَيت: تةوالَيت ثَيويستدا سَيتى
تةوالَيتى سَيتى دادوةرةكــان «ذوورى
ديزاينةكة لة ئــةوةش كة  نةبوو،  تَيدا
ءةرطيراء رةزامةنديى دواتر نةبووة،
سَيتى بوو تَيدا مةجالى هؤآلنةى ئةو
نةكرا». هةندَيكى بةآلم كرا، بؤ تةوالَيتى

زةوييةكةى طرفتى
كةموكوإييانةى ئــةو ســةربــارى
بةهؤى هةية، ثإؤذةكةدا ديزاينء لة
لةو كَيشة ثَيشوةختةوة ديراسةنةكردنى
لةسةر بيناكةى كة هةبوو، زةوييةشدا
اليةن حــةوت موَلكي دروستكراوةو
كؤتاييةكانى لة تا  كة  بةشَيوةيةك  بوو،

يةكاليى كرانةوة. كَيشانة ئةو كارةكةدا
لةوة خؤى  بَيئاطايى كةمال، توانا 
زةوييةكةى اليةنَيك ض كة دةردةبإَيت،
دةكاتةوة دووثاتى بةآلم دياريكردووة،
بةشَيكى ضةند  تَيدابووةو طرفتى  كة
ضةند كؤمثانيايةكء ضةند موَلكى
بةروبوومة دةزطــاى موَلكى بةشَيكى
بووةو شارةوانى دارايىء نةوتييةكانء
بردينء زؤرى كاتَيكى «ئةوةش ءتى:
رةزامةنديى تا ءيست زؤرى ماوةيةكى
بدرَيتةوة زةويــيــةكــة  ــرا ــي ءةرط بــؤ 
بةو كؤتايى ساَلَيك ضةند بة شارةوانىء

هات». كَيشةيةش
شوَينى نةطونجاويى  ــارةى  ــةب ل
لةو قةرةباَلغى دروستبوونى بيناكةو
قةرةباَلغى «بةَلَي ءتى: توانا ناوضةيةش،
كراوةء ئةوة شتَيكة بةآلم سةر، دةكةوَيتة
بةآلم بكرَيتةوة، لَي بيرى ثَيشتر دةبَيت
بةو سلَيمانى شارى شوَينةكانى زؤربةى

شَيوةيةية».

جَيبةجَيكار؛ كؤمثانياى
ديكةية طرفتَيكى

طشتيى بــةإَيــوةبــةرى هةرضةندة
زؤربــةى سلَيمانى ئاوةدانكردنةوةى
ئاراستةى رةخنةكان كةمتةرخةميىء
دةكاتةوة، ثإؤذةكة ديزاينةرى كؤمثانياى
كؤمثانياى كة ــةإوو، ــات دةخ ــةوةش ئ
كارةكانى سستى بة جَيبةجَيكاريش
دواكةوتنةكة هؤكارَيكى  راثةإاندووةو 

بووة.
كؤمثانياى «تةنيا دةَلَيت: كةمال توانا
لة كة دةزانم، كةمتةرخةم بة ديزاينةكة
ئةوكات بةآلم كردوويةتى، دا (٢٠٠٤) ساَلى
بة رةنطة ءانةبووة ضَيكى بكات، ثسثؤإى
ئةطينا لةطةأل نةكرابَيت مامةَلةى طونجاويى
بكرَيتء هةندَيك بانط دةتوانرا كؤمثانياكة
بكرايةتة بكرايةو ضاك كةموكوإييةكان لة
ئينجا دروستء توندوتؤألء ثإؤذةيةكى
هؤكارَيكى لةوةش جطة بكراية، تةندةر
كة ئيشةكةدا، لة  بووة ثةلةكردن  ديكة
زؤرترين دةويسترا بةطشتيى ئةوكات
بؤ بوارى جَيبةجَيكردنةوة بخرَيتة ثإؤذة

ئاوةدانكردنةوة». بوارى بة خزمةت
كارى سستى بة ئاماذة  ــةروةك ه
ءتيشى: دةكاتء جَيبةجَيكاريش كؤمثانياى
زياترى راستةوخؤى كاركردنى بة «ئةطةر
تايبةتى رَيوشيوَينى طرتنةبةرى خؤمانء
كؤمثانياى بةرامبةر نةبوواية خؤمان
ئةنجومةنى رةزامةنديى كة جَيبةجَيكار،
ئاوةدانكردنةوةمان ءةزارةتى ءةزيرانء
تةواو ثإؤذةكة ئَيستاش ءةرطرتبوو،

نةدةبوو».

طؤإدراوة ديزاينةكةى (٨٥٪)ى
زؤرة، ــارة ث ــإة ب ــةو ئ تَيضوونى
خةرجكراوة داد خانةى بيناى لة كة
ديزاينة هةَلةكانى كةموكوإيىء بؤ
كة لةكاتَيكدا دةطةإَيتةوة، سةرةتاكةى
بؤ دؤالرى هةزار (٥٠٠) بإى سةرةتا
جَيبةجَيكردنيدا لةكاتى بةآلم تةرخانكراوة،
ــراوةو ك كةموكوإييةكان بة هةست
ديزاينةكةى (٨٥٪)ى طؤإانكارييةكانيش
بوارى ثسثؤإانى وتةى بة طرتووةتةوة،
زؤرى سةربارى ئةندازياريش ديزاينى
خةرجكراوة ديزاينةكةدا لة ثارةيةى ئةو
ستانداردةكان لة طؤإانكارييةكان زؤريى
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كاركردن بة دةست (٢٠٠٥/٣/١)ةوة لة
ماوةى ثإؤذةكةدا، بةثَيى طرَيبةستةكةى لة كراوة
ساَلى لة دةبوو بوو، رؤذ (٤٢٦) جَيبةجَيكردنةكةى

سةربارى بةآلم بكراية، تةواو بيناكة (٢٠٠٧)دا
مليؤنء (١٢) لة دياريكراو بودجةى بإى زيادكردنى

دؤالر، مليؤن بؤ (٢٤) دؤالرةوة هةزار (٨٠٠)
تةواونةكراوة هَيشتا

دةكرَيت كارى تَيدا هَيشتا كرايةوةو ثَيش ئَيستا مانط دوو

سلَيمانى تةواونةكراوة؟ بـيـنـا نـويَيـةكــةى خانـــــةى دادى بـؤضي



بَيبةزةيي كاريطةريي (طةندةخؤريي)ء  كَيشةي
كؤمةَلطة) بة(كؤمپانيزةكردني كؤمپانياكانةوة،
هَينابووة قوَلي  كؤمةآليةتيء سياسي كَيشةي زؤر
ديموكراسييةتَيكي بةرةو ديموكراسييةت گوإآ.
كردبوو. رَيإةوخواز خؤي رووكــةش فؤإمالء
بةرامبةر لة بوون هةقيقي هةإةشةيةكي خوَيندكاران
سياسةتي (ديموكراسييةتي سياسي كة سيستمَيكي
لةمةزندةي دةسةآلت پراكتيزةدةكرد، فؤإمال)ي
دواي بــاوانــةي بةها ــؤرمء ن بــةو ــوو، ب ئــةوةدا 
ئيدي بةإَيوةبةرَيت. كؤمةَلطة دةتوانَيت جةنطةوة
وةك چةمكةكاني قةيرانةوييةدا، كةشءهةوا لةم
رةخنةء زانينء عةقآلنييةتء ريالستيء ئازادييء
مرؤڤي تاكإةهةندء مرؤڤي پيشةسازييء كؤمةَلگاي
(خؤپةرستي) ئيگؤئيزمي شمةكخوازيء طةندةخؤرء
جةنگي ساآلني دواي درَيژايي بة بوون چةمكانة ئةو
سياسيي فةلسةفيء رةخنةي تَيزي جيهاني، دووةم

بوو. ئةَلمان چاالكي رؤشنبيراني
دةرهاويشتةكانيسيستميكاپيتاليستيءكَيشةي
عوسابييةتي ليبراَلييةتء  تازةكانء نؤرمة  بةهاء
خؤرهةآلتء دووبةشي  بة ئةَلمانيا كةرتبووني 
لَيپسراوَيتييان ء پَيشوو نةوةكاني كَيشةي خؤرئاواو
سؤسياليزمء ناسيؤنال هةَلبژاردني  بةرامبةر
تَيزةكاني بؤ  ملكةچيان هيتلةرء رةدوكةوتني 
ئاسةوارةكاني جولةكةء پاكتاوكردني رةطــةزء
داگيركردن، جةنگء باجةكاني  ئةَلمانيانء  لةسةر
بوون هةَلواسراوانة پرسيارة ئةو هةمووي ئةمانة
گفتوگؤيان ديكة جارَيكي (١٩٦٨)دا لةپةراوَيزي
بؤ رادةكَيشا (هَيَلةطةرمةكانيان) لَيدةكراو
بوارةكاني فراوانكردني كؤمةَلطةء مؤدَيرنيزةكردني

ديموكراسي. ئازادييء
هةبوو بيروإا جياوازي كة بوو لةكاتَيكدا ئةمة
فرانكفؤرت قوتابخانةي فةلسةفي سةراني نَيوان لة
جوآلنةوةية تَيزي ئةو لةخؤيدا پشتةوَينةي خؤي كة
لةتاو ديگؤل ژةنةإاأل كاتَيكدا (لة نمونة بؤ بوون، 
پاريس شةقامةكاني شةإكةراني خوَيندكارانء
لةو هةر ئةَلمانيا،  بادني بادن ناوچةي بؤ  هةآلت
چوارهةزار لةبةردةم ماركؤز) (هَيربَيرت كاتةدا
(مَيژووء بةنَيونيشاني باسَيكي خوَيندكاردا
پَيشكةشكردء كؤمةآليةتي) گؤإانكاريي باآلبوونء

دةكرد... نوآ) (مرؤڤي لةدايكبووني لة باسي
نووسينَيكيدا لة هابرماز ديكةوة لةاليةكي
ئامانجةكانء تاكيكء دةربارةي تَيز (شةش بةناوي
ئؤپؤزيسَيؤن)دا الواني هةَلوَيستي  شيكردنةوةي
(شوإشَيكي لة ئاگاداردةكاتةوة خوَيندكاران
جياوازي كة  لَيدةكات داوايان تةوباويء خةياَلي)ء
نَيوان لة  واقيعدا، دنياي تيؤرةء نَيوان لة  بكةن
ببةستن پشت كة لَيكردن داواي  هةقيقةتدا. خةونء
لةسةر هةبَيت كاريطةرييان نــوآء ميدياي بة 
كاريطةرةكاني توَيژة ئةكتيڤء رؤشنبيراني
لة رةخنةي هابرماز ديكة بةمانايةكي كؤمةَلطة،
دةگرتء توندوتيژ شوإشگَيإانةي رؤمانسيةتي
فؤإمولةكردنء عةقآلنيزةكردنيء زياتر داواي
رَيطةي لة دةكرد، داواكارييةكاني بيرخوازيكردني
دؤزينةوةي داواي رةخنةگرانةوة، عةقآلنييةتي
تَيزانة ئةم دةكرد. گرنطةكاني مَيژوويينة رةهةندة
چةپةكانةوة APOو ئاپؤ اليةنگراني لةاليةن
رةخنةگرانةي وةآلمدانةوةي گفتوگؤء چةندةها

گرتبوو. لةخؤ
لةمةإ  لــَيــكــدانــةوة جوانترين ــةوانــةيــة ل  
كآلوس دَيإةي  چةند لةم  شؤإشؤچكةي(١٩٦٨)
باسةكةمان كؤتايي رستةي ببةتة چإبَيتةوةء لَيطةڤي
كةدةَلَيت:خوَيندكارانويستيانبةرگيپإؤليتاريايةكي
خةونيان كرَيكارانيش ببپؤشن، ئاڤانگراد باآلييء
كؤمةَلطةوة سؤسياليزةبووني بةسؤسياليستيء
قوناغَيكي پَيناسةي  (١٩٦٨) بةروارة ئةم دةبيني،
نَيو كؤمةَلطةي بؤ ژيانة گواستنةوةي هةَلسوكةوتء

پؤستپيشةسازيي... پؤستمؤدَيرنء
سةرچاوة:

بؤخؤي، (١٩٦٨)مَيژوويةكة لَيطةڤي:  كآلوس ٭
هاوچةرخ. مَيژووي سياسيء گؤڤاري

 ist Geschichte.  ١٩٦٨ ,Claus Leggewie  
-٢٢  Aus Politik und Zeitgeschichte (B

بإوانة هةروةها ٢٠٠١/٢٣
 http:www.dhm.de٭

شپيگل  گؤڤاري . تَير ماسيةكي مؤر: راينهارد  ٭
١٩٩٨ /٢٠

 Reinhard Mohr , Der satte Fisch. DER
SPIEGEL ١٩٩٨/٢٠٭

ئةَلماني بة بإوانة ٭
 Jörg von  ١٩٦٨  -  SZ DISKOTHEK  

Bilavsky, www.titel-forum.de
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ـــبـةر حكـومـةتـيسيـَ بؤ گـؤأان، ئةزموونَيكبؤ

مَيذووي  لة کةمَيک ئةطةر  
تؤتاليتارةکانء حکومةتة نوَيي
عةرةب وآلتاني ثانعةرةبيزمةکاني
وردبينةوةء رابردوو سةدةي لة
مؤدَيرنانة زانستيانةو هزرَيکي بة
بإوانين، تَيي بکةينةوةو شي
ئةو ــي ــداران ــةآلت دةس دةبينين
مَيذووي ــذايــي درَي بة وآلتانة
ديدة ئاست  لة رابردوو  سةدةي 
ئؤثؤزسيؤني ــانء  ــاوازةک ــي ج
بة هةميشة  کؤمةَلطةکانيان ناو 
ثالنطَيإيء نؤکةرايةتيء تؤمةتي
نا ـــارودؤخـــي ب هــةســتــيــاريــي 
ئــاســت لـــة وآلت  لــةبــاريــي
مةبةست دةرةوة، مةترسييةکاني
خؤيان عةرةب سةراني قةولي بة
جيهانيي)ة زايؤنزمي (ئيمثرياليزمء
نة سةرئةنجام دةمکوتکراون.
طؤإانکاريي عةرةب کؤمةَلطةکاني
نة ـــــداوة، رووي جــديــي تــيــايــدا
ضارةسةر فةلةستين کَيشةي
زيندانةکانيان هةميشة ــراوه، ک
بووة سيخناختر بووةو طةورةتر
حيزبء طروثء ناو تاکةکاني لة
لةطةأل ديدي کة جياوازةکان، ديدة 
بة نةبوونه، ــاوإا ه دةســةآلتــدا
وآلتاني لةناو ئَيستا ثَيضةوانةوة
کؤمةَلطةيةک ضةند ـــةرةب، ع
عةقَلي قةيرانء  لة ثإ دةبينين 
سةرتاثاي کــة توندوتيذيي، 
باشترين داطيرکردووة،  تاکةکاني 
ئاشکراي ديارو طةشةي نموونة،
سياسييء ئيسالميي توندإةويي

عةرةبيية. شؤفَينيزمي هزري
وةک  ـــة ـــةم ئ لــــَيــــرةدا  
بؤ دةهَينمةوة بةَلطةنةويستَيک
ئةنجومةني هةَلبذاردني داهاتووي
هةرضةندة کةرکوک،  ثارَيزطاي 
(٧/٢٥) هةَلبذاردني ثإؤسةي
کةموکوإييةکانشيدا، هةموو لةطةأل
ستايشة دَلخؤشيء جَيي بَيطومان
ليستة رکةبةرةکانء حکومةتي بؤ
کوردستان جةماوةري هةرَيميء
لةناو کةرکوک بةآلم بةطشتيي،
تايبةتمةنديي دابإاوةکاندا ناوضة
زؤر ــة واي ضاكتر هةية، خــؤي
لة ــيء ــن ــي وردب ــة وريـــايـــيء ب
تةکدا لة مامةَلةي خؤبووردنةوة

بکةين.
سةرشاني ثَيويستي لَيرةدا
وشيارييء بة اليةکمانة هةموو
ئةو لةسةر ئيش زانستيانةوة
کة بکةين، ثرسيارانة طومانء
طروثةکاني حيزبء  تاکء  لةالي

ورووذاوة. کةرکوک شاري ناو
هةَلبذاردني  لة بةشداريي ئايا  
ليستء لةاليةن کةرکوک ثارَيزطاي
يةک بة کوردستانييةکانةوة حيزبة
هةنطاوة تةنيا هاوبةش، ليستي
لةو هةَلبذاردن بــردنــةوةي بؤ 
خوَيندنةوةکاني ديدو ئايا شارةدا؟
کوردستانييةکاني حيزبة تاکةکانء
يــةک کـــةرکـــوک، ــاي ــزط ــارَي ث
بؤ هةية خوَيندنةوةيان ــدو دي
کةرکوک؟ داهاتووي هةَلبذاردنء
ليستء ديدة ئةو ئةي ئةطةر واية
ضؤن ناوبنَيين؟ ضي جياوازانة
هاريکاريمان شَيوةي بکةينء کار
خاَلة هاوبةشةکانمانء بَيت؟ ضؤن
ئيش ضؤن ضين؟ جياوازييةکانمان
هةَلبذاردني تاقيکردنةوةي بکةينء
دةوَلةمةندترو کوردستان هةرَيمي
کــةرکــوک؟ لــة  بکةين جوانتر 
مةترسييةکاني بيانووي ئايا
داهاتووي ئَيستاو لةسةر دةرةوة
نيشتمانييةکاني بةرذةوةنديية
ناضارمان کوردستان، هةرَيمي

هةَلبذاردني لة بةشداريي بؤ دةکات
ليستي يةک بة کةرکوک داهاتووي
مةترسييةکان نابَيت يان هاوبةش؟
ديدو بؤ ياساغکردني بيانوو بکةينة
طةر هةَلبذاردن؟ بؤ جياواز ليستي
بإيارياندا کةرکوک کوردستانياني
بةشداريي جــيــاواز ليستي بة 
لة هــاوبــةش ثنتي ئايا بــکــةن،
ئةطةر دةمَينَيت؟ نَيوانياندا
ضةند ضييةو هؤکاري نةمَينَيت
بةسةر دةشکَيتةوة نَيطةتيظانة
ثنتي ئةطةر کوردستاندا؟ هةرَيمي
ئايا کامانةن؟ هةبَيت، هاوبةشيش
لة تةنيا  کةرکوکه خةَلکي ئةوة
دةسةآلتداراني ئةداي  ئةنجامي
جــيــاوازو ديــدي ــة، بــة ــارةک ش
دةکةن ئيش جياوازةوة ليستي
يان هةَلبذاردن؟ لة بةشداريي بؤ
کارکردنة جياوازي ديــدي ئةم
تةندروستي دةرهاوشتةيةکي
ثرسيارو هةرکَيشةو بؤ کؤمةَلطةية
سيستمي دةبَيت کة طومانَيک؟
عةقأل خاَله هاوبةشةکاني ديالؤطء
دةستنيشان جياوازةکان ديــدة
ثارَيزطاريء مةبةستي بؤ بکات،
ئاست لة هةَلوَيست يةکطرتوويي
هةرَيمي نيشتمانييةکاني ثرسة

کوردستان.
سةر دَيمة کورتي بة زؤر
لة ــةرةوةو  س ثرسيارانةي ئةو
بمانةوَيت طةر دةَلَيم؛ سةرةتادا
داهاتووي هةَلبذاردني لة براوةبين
هةر لة بةر  ثَيويستة کةرکوک، 
لة دوورکــةويــنــةوة هةنطاوَيک 
ليستَيکي تؤمةتخستنةثاأل هةر ديدو
بووني کة کوردستاني، جياوازي
طؤإةثاني لة هةية راستةقينةي
ديالؤط، بة دةستبکةين کةرکوکء
هاوبةشة خاَلة  خؤمانداو لةنَيوان 
دةستنيشان نيشتمانييةکانمان
رايــبــطــريــنء ــنء بـــةرز ــةي ــک ب
ــي ــدي ــةرذةوةن ب ــة ســــةرووي ل
طروثةوة، ليستء حيزبايةتيء

بکةين. جديي بؤ کاري
ــت  ــرَي دةک ــة هــةمــانــکــاتــدا  ل
حيزبء تايبةتمةندييةکاني
ثارَيزراوبَيت، جياوازةکان ليستة
بةرذةوةنديية خزمةتي لة ناکرَيتء
نيشتمانييةکاني هــةرَيــمــي
مةترسييةکاني نيية، کوردستاندا
ئةو ضونکة بطرين، ناديدة دةرةوة
هةإةشةي ئَيستا تاکو مةترسيانة
هةرَيمي سةر بؤ هةية جدييان
تاقيکردنةوةکةي، کوردستانء
مةترسييةکاني بيانووي بة بةآلم
ــطــري رَي ــت، ــَي ــاب ن دةرةوةش 
بين جــيــاوازةکــان  ليستة  ــدو  دي
طرنطيدان ضةندة کةرکوک، لة
دةرةوة مةترسييةکاني ــة ب
ئةرکي هةنووکةييهء ثَيويستييةکي
رؤشنبيرانء طشت  سةرشاني
جياوازةکانة، ديدة حيزبء ليستء
ئةرکي يةکةم ثلةي بة ئةوةندةش
هةرَيمي حکومةتي دةسةآلتداراني
ديالؤط بة طرنطيدان بؤ کوردستانة
جياوازةکاني ديدة  ليستء  لةطةأل

کةرکوک. طؤإةثاني
رَيطةيةک  تةنيا  بَيطومان   
کةنارةکاني بة بمانطةيةنَيت هةبَيت
هــةَلــبــذاردنــي ــة ــن ل ســةرکــةوت
کةرکوک، ثارَيزطاي  داهاتووي 
ديــالــؤطء قــبــوَلــکــردنء يةکتر 
بةرذةوةنديية دةستنيشانکردني
هــةرَيــمــي نيشتمانييةکاني 

کوردستانة.
ليستي ديــدو  بووني کةواتة
ئةنجومةني هةَلبذاردني بؤ جياواز

ماناي ــوک، ــةرک ک ــاي ــزط ــارَي ث
بؤ نيية ــاواز ــي ج هةَلوَيستي
هةرَيمي نيشتمانييةکاني ثرسة
تــؤمــةت ــان، بــةَلــکــو ــت ــوردس ک
دةمکوتکردنء بةخشينةوةو
لةنَيوان دياَلؤط قبوَلنةکردني
ثرسة جياوازةکاندا،  ديدة ليستء 
نيشتمانييةکانيهةرَيميکوردستان
دواإؤذي ثرسيارةوةو ذَير دةخاتة

دةکات. مةترسيدار
قبوَلکردني  ديــالــؤطء ــةوة ئ  
رةسةنةکاني ثَيکهاتة يةکتري
جياوازةکانيانة، ديدة کةرکوکء
کوردستانء هةرَيمي کةرکوکء
کةنارةکاني بة دةطةيةنَيت عَيراقيش

ئاراميي. ئاشتيء بووذاندنةوةو
لة هاوبةشةکانمان ــة خــاَل

شتَيك طشت ثَيش کــةرکــوکــدا
لةسةر سووربوونة ثابةندبوونء
لة (١٤٠) مادةي جَيبةجَيکردني
بة داننان عَيراقدا، دةستووري
رةسةنةکاني ثَيکهاتة مافةکاني
ئيرادةي لة رَيزطرتن کةرکوک،
کةرکوک، شاري خةَلکي بإيارداني
لة ضاكتر خؤيان شارةکة خةَلکي
باشترواية دةطةن، ئازارةکانيان
حيزبيي ئيدارييء دةسةآلتةکاني
بةإَيوةي شارةکة  دَلسؤزاني 
حيزبيية مةرامة بؤ نةک بــةرن،
بَيتء هــةرکــةســَي تةسکةکان
بةرذةوةنديية لة  ثــارَيــزطــاري
بزانَيت ثَيويستر بة حيزبييةکةي
ئيدارييء ثؤستي کةرکوک، لة

ثَيبدرَيت. حيزبيي

کةرکوکء

جياواز! ليستي (مؤتةکةي)
محةمةدخورشيد

طؤِرانة بة ثَيويستى شةنطال

شةنطالي خَيري

هةذارييء بآلوبوونةوةي ضةوسانةوةء لة جطة
هةزاران بة ئاسايش، ئةمنء نةبووني بَيكارييء
دةناَلَينن، تاريكيدا لة خوَيندكار  كاسبكارو طةنجء
شةنطال طشتيء بة ئَيزديان  جياجياكاني  ناوضة
نة كارةبا نة  ئاو نة لةتاريكيدا، دةناَلَينن تايبةتي  بة
تةندروستييء خزمةتطوزاريي نة باش ثةروةردةي
ئاسايش، ئةمنء نة ئاوةدانيي شــارةوانــيــيء
تيرؤرستانء دةروازةي بووةتة لةهةمانكاتدا
ئيدارةي بَيتاوانء خةَلكانَيكي خوَينى رشتني مةيداني
تةزكيةي بة تةنيا دامةزراندنيش بةرتةسك، حيزبي

تاريكي ئةمة ئةي ناخوات. سةوزيش هاوثةيماني تةزكيةي زةردةو
هةناسةيةكي ئَيزدييةكان (ى.ن.ك) ناو  ريفراندؤمي سةرةتاي لة نيية؟
سةركةوتني دواي بوون، ضاوةإَيي طؤإانكاري نوآ هةَلمذيء قوَليان
خةَلكَيكي باش، بةإَيذةيةكي كوردستان هةرَيمي لة طوإان ليستي
مؤمةكةي رووناكي  بة هةستيان دةسةآلت لة تووإةن  كة ضاوةإوان
طشت لة ناوضةكانيان نةمَيننء تاريكيدا لة ضيتر ئةوةي بؤ كرد طؤإان
لة روويان بن، رووناك طةشء خزمةتطوزارييةوة ذيانء بوارةكاني
كردةوة، مؤمةكة بؤ نةوشيروان كردء باوةشيان كاك طردةثيرؤزةكةء

ثيرؤزة. ئَيزديان ثَيي ميتؤلؤذياي بة رووناكي ئاطرء ضونكة
توَيذةكانداية ضينء طشت  بةرذةوةنديي لة  طؤإان بزووتنةوةي
شةبةكء كاكةييء ئَيزديء وةك ئايينةكان، كةمةنةتةوةو بةتايبةتي
ئاشوريء (كلدؤ  مةسيحييةكان كوردستانء عةرةبي توركمانء 
طؤإان بزووتنةوةي لة ثشتطيري طشتيان ثَيويستة بؤية ئةرمةن)،
بؤ عيراقدا. سةرانسةري لة بةَلكو كوردستان، لة تةنيا نةك بكةن،
ثَيويستي بكاتء خؤي  مةعنةوي كةسايةتي  بة هةست  طةنج ئةوةي
دامةزراندني كاركردنء  هؤشياريء دةرفةتي نةبَيتء تر  كةساني بة
طؤإاندا، لةثَيناوي بكات خةبات ثَيويستة حيزبي، تةزكييةي بةبآ هةبَيت
سةدان بة  كة بشكَينن كؤمةآليةتيية ئابَلوقة ئةو خؤيانة مافي  ذنانيش
مافَيكيان نيية هيض كالسيكيدا دةضةوسَينةوةء بيروباوةإي لةذَير ساَلة
نةبَيت خؤي رةواي مافي ئَيزدي ذني بؤ ناوماأل، كؤياليةتي  لة جطة
بؤ نةكات؟ سياسي ثإؤذةي لة  بةشداري بؤ  شارستانيدا، ذياني لة
عةرةبكردنء بة شوَينةواري بكرَينةوةء  ئاوةدان  طوندةكانتان ئةوةي
دةسةآلتدارانةوة لةاليةن زةوييةكانتان ضيتر نةمَينَيتء تةبعيسكردن
هةموومان لةسةر ثَيويستة هةبَيت، هاوآلتيبوونتان مافي داطيرنةكرَينء
نةخير طؤإان، مؤمي بؤ بةَلي بَلَيين ئايني، نةتةوةييء ئةركَيكي وةك
لةثَيناوي بكةين  خةبات كارء طشتمان ئيداريي، طةندةَلي تاريكيء  بؤ
نةفرؤشرَين ئَيزدييةكان نةكرَيتء بة ياري بؤئةوةي ضيتر تاك، ئازاديي
بةميري بةخشين مووضةو ئؤتؤمبيل يان ئيمتيازاتي ثوستَيك بة بةرامبةر
ئَيزديان، ضينايةتي كةسايةتييةكي تري هةر شَيخ يان بابة ئَيزديان، يان
ضاوةإواني ئَيزدييةكان يةكسانبن،  تاكةكان هةَلبوةشَيتةوةء  هةإةمي
شاخء لة داطيرسَينن مؤمةكة ئةوةي بؤ طؤإانن بزووتنةوةي فةرماني
ماَلة لة سَيمَيلدا  تلكَيفء بةعشيقاء شَيخانء شةنطالء دةشتةكاني 

رووناكييان ثآ نةطةيشتووة. تاريكةكاندا كة تائَيستا
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سياسيي چةمكَيكي تةنيا گؤإان چةمكي
سياسييةكان بكةرة تةنيا  كة نيية رووت
لةخؤيدا خؤي بةَلكو بكةن، لةسةر كاري
كاتَيك كلتووريية.  جةوهةرَيكي  هةَلگري 
لة باس  دةبَيت دةكةين گــؤإان لة باس
بكةين، كؤنينة فؤإمة ئةو هةموو گؤإيني
كاري كؤمةَلگةدا جياجياكاني كاية لةنَيو كة
ئةوةية، لَيرةدا مةبةستم دةكــات. خؤي
گؤإان تةنيا كة دةكةين  گةورة  گوناهَيكي
ليستَيك خؤشنودةكاني سَيبةرة بةر بدةينة
گؤإانكاريية ئةو  سةرجةم پارتَيك،  يان
چةمكة ئةو كة لةيادبكةين كلتوورييانة
كاتَيك بزاوتةكان هةَليدةگرَيت. خؤيدا لةگةأل
پَيش كة تؤكمة سياسيي دَيإي بة دةبن
رؤشنبيريي كلتوورييء مَيژوويةكي ئةوة
دروستبووني دواي پَيكهَينابَيت. خؤي بؤ
دروستبووني دواي سياسيي، رستةي
نوآ كاية لة نابَيت سياسيش، بكةري
هَيناوةتة ئةوي كة دا بإَيت كلتوورييةكان
ئةويش شةپؤلةكة دةنا شةپؤلةكةوة، نَيو
چاوةإواني ئةگةر دةبــات. خؤيدا  لةگةأل
لةبنةچةوهء سياسي پارتَيكي بكةين ئةوة
ئةوا ليبراَليزةبكات، كؤمةَلگة تةنيا بة
جؤري لة تَيگةيشتن لة دةبين هةَلة توشي
سياسةتء نَيوان پةيوةنديي ميكانيزمي
لةسةر كاركردن بةبآ گــؤإان كلتوور.
گؤإان بؤ كاركردن بةبآ كلتوور، زةمينةي
ئةدةبء فةرهةنگء بوارةكاني هةموو لة
باوي عةقَلييةتي گشتيء چَيژي گؤإيني

ناكات. گةشة كؤمةآليةتي،
ئةم خزمةتي لة كورتة پَيشةكيية ئةم
خوَيندكاراني راپةإيني ئاوتؤبيؤگرافيايةى
راپةإينَيك ئةَلمانياداية، فةإةنساء (١٩٦٨)لة
ليبراَليزة زياتر خؤرئاواي دةموچاوي بوو
سنوورة ئازادييء چةمكي  زياتر كــرد،
بة كرد خؤرئاواي تَيپةإاند، باوةكاني

كراوة. ليبراألء خؤرئاوايةكي
كرؤنؤلؤژييه  ئةو تةنيا نووسينةدا  لةم
دةخةمةإوو زةمةني) (گَيإانةوةيةكي
دووتــوَيــي لة ســاأل چةندةها پَيش كة 
بةنةوةكان سةبارةت  درَيژدا  نووسينَيكي 
لة زؤر ــةداخــةوة ب بــآلومــكــردبــووةوة،
بآلوبوونةوةي خراپيي لةبةر خوَينةران
كامة نةماوه لةيادم  ئَيستا  كة  گؤڤارةكه،
گرنگي نةبينيبوو. بابةتةيان ئةو گؤڤارة ،
پَيشكةشكردني من الي كإؤنؤلؤژيية  ئةم
بتوانَيت خؤي خوَينةر  كة  نموزةجَيكة
ئةزمونةكاني نَيوان لة بةراوردكارييةك
نووسينة ئةم تاوتوَيبكات. دنيادا خؤيء
بؤ هةوَلدانَيكة روانگةيةوة، لةم تةنيا
نَيوان لة بةراورديي  تواناي وةگةإخستني 
دواييةي ئةم هةَلبژاردنةكاني ئةزموني
لة ئؤپؤزسيؤن پةيدابووني كوردستانء
گةرمييةوة بة كة بةتايبةت كوردستاندا،
لة كة  دةكرَيت سياسي لةخةياَلَيكي باس 

دةبينَيتةوة. سَيبةردا خؤي حكومةتي
(١٩٦٨) ماي شؤإشؤچكةي كرؤنؤلؤژي
پَيشكةش نموونةمان باشترين فةإةنسادا لة
طةإةالوژةكانء سةرةتاي لةسةر دةكات
كَيشةكان قورسةكاني  خاَلة دؤزينةوةي 
بةريةككةوتنةكاندا لة سةختبوونيان كة
كة بَلَيين  ئةوةش دةبَيت دةبينَيتةوة. خؤي 
جياواز نةوةي دوو نَيوان هَيَلةطةرمةكاني
كَيشةي ساأل لةدواي ساأل بةإؤژء  رؤژ
بةجؤرَيك سةريةك، دةكردة كةَلةكة نوَيي
ئاستَيك طةيشتنة جياوازييةكان ئيدي كة
حكومةتي ناسيوناليستي مارشي چيتر كة
ژةنإاألديگؤلءپاراستنينةتةوةيفةإةنسي
كاريطةريي دةرةوة، هةإةشةكاني لة
نةك داهــاتــوو، ــةوةي ن ســةر بؤ  نةبوو 
سةدةي شةستةكاني نةوةي  لةبةرئةوةي
المسةالييء كچاني ــوإانء ك رابــردوو
ئاوةها چؤن وةك هةر بوون، ئاژاوةچي
(كؤنةپارَيز)ء كؤنزةرڤاتيفةكان لةاليةن
دةكران، وةسف پيرةكانةوة ناسيوناليستة
نوآ نةوةيةكي ئةمان بةَلكو نةخَير،
نوَي، ژيانَيكي نوآء مؤتيڤَيكي بة بوون
جةنگ ئاسةوارةكاني هةموو دةيانويست

كؤمةآليةتي سياسيء باوي عةقَلي نَيو لة
پَيداني درَيژة بكةن. دةركَيش سةردةمة ئةو
خةونةكاني لةطةأل چيتر كؤنةخوازيية ئةو
جةنگ، داواي ئةوروپاي نةدةگونجا، ئةواندا
بة خةون بة زاخاودرابوو بوو ئةورپايةك
لةطةأل ــش دواإؤژي خةوني دواإؤژةوة،
ديگؤلييةكانء دةسةآلتي  درَيژبوونةوةي
كؤنةپارَيزةكاني ناسيوناليستء ژةنةراَلة
ناخؤشء كابوسَيكي دةبووة فةإةنسادا
ئةو چيتر ئــازاديــي، هةناسةتوندييةكي
نةيدةتواني ئيداريية سياسيء سيستمة
كــةشــوهــةوا ــةرةء ــب ــَي ــةأل ئـــةو س ــةط ل
نةوةي كة بگونجَينَيت كؤمةآليةتييةدا
هؤشمةندييةكي دةبيني. پَيوة خةوني نوآ
بةرگرييء هؤشمةنديي جَيطةي ديكة
دةگرتةوة، ناسيوناليي نةتةوةييء گوتاري
ريفؤإمي بةدواكاريي هؤشمةندييةك
ـــةروةردةء پ بــوارةكــانــي لة بنچينةيي 
فراونكردني زياتر خوَيندني باآلء سياسةتي
كؤلَيژء لة مآ نَيرو  پةيوةندييةكاني 

سةريهةَلدةدا. بةشةناوخؤييةكاندا
باآلخانة لة تةقليدييةكان كة هَيشتا زانكؤ
بةوبةإَيوةبردنء مابوونةوة، كؤنينةكانياندا
لةطةأل كؤنةپارَيزة تةقليديية مامةَلة
خوَيندكاران جَيطةي ناإةزايي خوَيندكاراندا،
مؤدَيرنيزةكردنء نوَيي خةوني كة بوون
خةمَيكي بووة كؤمةَلطة ليبراَليزةكردني
ــي ــردن داواك بـــةإؤژ رؤژ طــةورةيــان،
شَيوزاي لةسةر ــي ــاإةزاي ن ريــفــؤإمء
ئةوةبوو پةرةيدةسةند، زانكؤيي سيستمي
طةإةالوژةكان (١٩٦٨)دا ماي مانگي لة
تةشةنةيسةند، لةوآ لَيرةء دةستيانپَيكردء
ــةي(١٩٦٨) ــك ــؤچ ــؤإش ش ــة ــو ل ــاوةك ت
پَيكهَينا، خؤي  بؤ مَيژوويي دةموچاوَيكي 
هةموو بةَلكو فةإةنسا، لة تةنيا نةك
نَيو شةإء لةطةأل خؤيدا هَيناية نوَيي نةوةي
لةدواييدا كَيشمةكَيشمةكانيةوة. ئيدياء
درزتَيكةوتنة لة يةكَيك بة راپةإينة ئةم
ئــةوروپــايــيء مــَيــژوويــي گرنطةكاني 
ئةوروپاي بةوةي دةژمَيردرَيت، جيهانيش
پَيداچوونةوةء سةر هَيناية ديكة جارَيكي
ــرنــيــزةكــردنــي ــةوةء مــؤدَي ــوون ــب ــوَي ن

بوارةكاندا. لةهةموو خؤيان كؤمةَلطةكاني
نوَييانة ئيديا ئةو طةرمةكان)، (هَيَلة
هَيَلة ئةو  دياريكردني سةرةتاي كة  بوون
لة دوو نةوةدا، نَيوان لة جياكارييانة بوون
بةشَيوةيةك جيهانبينيدا، ئيدياء دوو نَيوان
خؤي دةسةآلتدا فؤإمي لة يةكَيكيان كة
كة ديكةيان ئةوي بةرجةستةكردبووء
فؤإمي لة ــوون ب (منداَلةكان) ــةوةي ن
فيكريء خــوَيــنــدكــاريء ــةوةي ــوآلن ج
رؤژنامةي گؤڤارء سيمينارء بآلوكراوةء
باوكةكانيان دةسةآلتي خؤيان بة تايبةت
پإگومانةوة، پرسياري خستةبةردةم
طــةرم) (هَيَلي كــوآ لة ئازيزانم ــةآلم ب
دةستپَيدةكات. پَيكدادان لةوَيندةرآ كَيشرا
دةركةوتني ســةرةتــاي ــان ــةإةالوژةك ط
نؤرمء كة كؤمةآليةتين هؤشمةندييةكي
كؤمةآليةتيء ئةخالقي ــؤإاألء م بةهاء
بةردةم دةخةنة كؤمةآليةيتي ئيدياي باوي
تازةي بةهاي نؤرمء لة  تازة چوارچَيوةي
هةوَلدانَيكة ئةمةش نوآ، پَيناسةي جياوازء
بةخؤيان. بدةن نوآ شوناسَيكي بؤئةوةي
نةوةء نوَيي فؤإمَيكي  ــان  طــةإةالوژةك
طةردونَيكي لة بوون نوَييةكان بيروإا

دةمارگيردا. تووإةء
شؤإشؤچكةي(١٩٦٨) كإؤنؤلؤژيي

بوو: خوارةوة بةمشَيوةيةي
ئــةوةي دواي ــــاي(١٩٦٨):  م مانطى
زانكؤي خوَيندكاراني خؤپيشاندانَيكي
هةستان خوَيندكاران قةدةغةكرا، سؤربؤن
ماوةيةكي بؤ زانكؤيان  بــةطــةإةالوژةء 
پؤليس تاوةكو داگيركرد، دوورودرَيـــژ
لة زياتر زانكؤوةء ناو  بَيتة ناچاربوو
ئَيوارةكةي بةندكران، خوَيندكار دووسةد
دانيشتوواني زؤربةي كة (التين) طةإةكي لة
ــةإةالوژة ط بــوون، زانكؤ خوَيندكاراني
كةس سةد شةش بةگشتي  دةستيپَيكرد، 

بةندكران.
رَيكخراوة كرَيكارانء سةنديكاكاني
هاوكارييء پيشةييةكان  جةماوةرييء 

دواكارييةكاني بؤ  خؤيان  پشتگيريي
داواي خوَيندكاران نيشاندا. خوَيندكاران
لةزانكؤكاندا، دةكرد راديكاَليان ريفؤإمي
بيگرة وتــنــةوةءة وانـــة ــوازي ــَي ش لــة 
فراوانكردني زياتر پــإؤگــرامء تاوةكو
بؤنمونة نــَيــرومــآ، پةيوةندييةكاني 
بةشةناوخؤييةكاني تَيكةَلكردني داواي
زياتر داواي دةكــردء خوَيندكارانيان 
سَيكسواَلييةكانيان پةيوةنديية فراوانكردني
نةك مؤدَيرن بنچينةيةكي لةسةر دةكرد

كؤنةخواز.
ــادء زي كــرَيــي داواي نةقابةكان  *
بيمةكاني جؤري گوزةرانء باري باشكردني
تةندروستييان كؤمةآليةتيء بَيكارييء
طةإةالوژةكان هةموواليةكةوة لة دةكرد،
باوي زةمةني چيدي دةستيانپَيكردبوو، 
ــةن زةم ــد، ــةدةجــوآلن ن ـــة ژيــانــي رؤژان
بوون طــةإةالوژةكــان جــوآلوي زةمةني
فؤإمولةكردنةء ــاريء داواك فؤإمي كة 
كؤمةَلطةيان ــةوةي ــردن ــازك ــوةب ــَي ش

لةخؤگرتبوو..
يةك لة زياتر ــاي(١٩٦٨): م (١٣)ي  *
خؤپيشاندانَيكي بةشداريي كةس مليؤن
لةو گرنگ رووداوي دوو  كرد، طةورةيان
دةكرد طةإةالوژةكاني زياتر نَيوةندةدا
فؤإمولةكراوء داواكاريي مانگرتنء بة
پَيدةبةخشيء شةرعيةتي گوتارَيكي تايبةتي

پَييدةخشي. سياسيي
يةكةميان: ئةوةبوو كةسةرؤك وةزيراني
(Pompidou)پؤميدؤ فةإةنسا،  حكومةتي 

باسي لةئازادكردني بةندكراوةكان كرد.
نةقابةكانء بةشداريكردني دووةميان:
لةخؤپيشاندانةكةدا، بةتايبةتي  كرَيكاران
طةإةالوژةيةكي لة مةسةلةكة بةمةش
گوزرايةوة خوَينطةرمةوة نوَيي نةوةيةكي
ئةويش طةورةتر، فراوانترء بوارَيكي نَيو بؤ
كؤمةأل توَيژةكاني چينء دواكارييةكاني
ژيان. باري چاكسازيي مؤدَيرنيزةء بؤ بوو
ئؤتؤمبَيل پــَيــكــدادانء مةترَيزء   *
پاريسي ناوچةكاني  زؤربــةي سوتاندن
پالني ديگؤل) چارلس (ژةنةراأل گرتبووةوة،
خؤپيشاندانانة بة سوپا ئةو كة دادةنا ئةوةي

بكاتةوة. خامؤش
پةناي ســوچء ــوارء دي هةموو لة   *
جؤراوجؤر دروشمي پاريسدا شــاري
كونءكةلةبةرَيكدا هةموو لة هةَلواسرابوو،
گشتي بة هةموو بآلودةكرايةوة، بةياننامة
داوايريفؤإميبنةإةتيياندةكرد،سيستمي
طةندةَليء بة كؤمةَلطةيان بةإَيوةبردني
رؤحي لةطةأل نةگونجاو  كؤنةپارَيزء 
كرآء زيادكردني لةقةَلةمدةدا. سةردةم
خوَيندنء بنةإةتي لة سيستمي چاكسازيي
تةوةري ئازاديي پةراوَيزةكاني فراوانكردني
كة بوون  مَيزگردانة گفتوگؤء هةموو ئةو 
نوَينةري رؤشنبيرانء زانكؤء خوَيندكاراني

سازياندةدا. نةقابةكان
(چاكسازييء وةكــو ــي دروشــم  *
رةسمييةكان، پيشةيية (رَيكخراوة ريفؤإم)ء
دةسةآلت گرتنة بؤ (فانتازي قةحبةخانةن)
دةوَيت، جيهانمان (ئَيمة واقيع)ء دةبَيتة
چةندةها ئةمةء دةمانةوَيت) ئَيستاش هةر
نــاوةإؤكــةكــانــي كــة ــي ديــكــة ــم دروش
دةسةآلتخوازيي بــة كؤتاييهَينانبوو 
بة پيرةكان دةسةآلتي جةنگ، پيرةكاني
شةإي كة  بَلَيين ئةوةش دةبَيت گشتي. 
دةوَلــةتــة نــَيــوان زؤرانــبــازيــي ڤَيتنامء 
دةسةآلتي دابةشكردني  لةسةر طةورةكان 
نَيوان لة بةتايبةت كيشوةرةكاندا، لة خؤيان
جيهاني براوةي سةرةكي جةنگي هةردوو
سةرةتاي سؤڤيةت، ئةمريكاء دووةم،
كؤمةَلطةكاني كةشوهةواي دابةشبووني
جةنگخوازانةء بةسياسةتَيكي بوو خؤرئاوا
بؤ (باري نائاسايي) درَيژةپَيداني ياساكاني
ئازاديية كؤمةَلطةء كؤنترؤَلكردني  زياتر
هةموو لة بارةنائاسايية ئةم كةسييةكان.
ئةَلمانياشدا لة ئةمريكاء لة دنيادا، اليةكي

سةرجادة. هَيناية خوَيندكاراني
شةقامةكان)ء (شـــةإي چةمكي  *
نَيو دةهاتة شةقامةكان) (پةرلةماني
دةبَيت فيكرييةوة، سياسيء ئةدةبياتي
موزيكي هونةري كاريطةريي بَلَيين ئةوةش

هةبوو، تايبةتي كاريطةرييةكي (رؤك)
سةماكردنيان نوَيي شَيوازي ديسكؤكان
رووي لــة زيــاتــر كــة پَيشكةشدةكرد
سَيكسواَليةتةوة رووتء پَيستي دةرخستني

كردبوو. رَيإةوخواز خؤي
لة (دَلداريي دروشمي ئةمريكادا لة *
بوو، زارَيك  هةموو لةسةر جةنگ) جياتي 
(رؤلين رؤكي وةك گؤرانيبَيژء موزيكييةكي
(شةإكةري ناوي بة گؤرانييةكي  ستؤنگ)

Street Fightin Man بةرهةمهَينا،  شةقام)
ئةوسا ئةمريكاي حكومةتي نةبرد زؤري
سانسؤري كردء بايكؤت  گؤرانييةي  ئةو
لَيبدرَيت. ئيزطةكاندا لة بةوةي سةر خستة
كاسَيتء مليؤنةها ــةوةدا، ئ لةبةرامبةر 
هونةري مــوزيــكء ــران، ــرؤش ف قــةوان 
هةبوو طةورةيان كاريطةرييةكي رؤك
لةهةمانكاتيشدا دروشمةكان، لةسةر
كةشوهةوايةكي لة طــةإةالوژةكــانــيــان
بوو دةربإين دةكردةوة، فؤإملة هونةريدا
لةبةرامبةر نوَييةكان نةوة تووإةيي لة

جةنگ)دا. (پيرةكاني
رؤژنامةوانيدا چاوپَيكةتنَيكي لة *

  Frank)وةك موزيكييةكي گؤرانيبَيژء
 Konkret) گــؤڤــاري  لةطةأل  (Zappa
بة جآ ئَيمة پَيويستة وتــي: كونكرَيت)
ئةوان... شوَيني بچينة بكةينء لةق پيرةكان
سةرةتاني رستةيةكي بة رستةية ئةم
سادة زؤر بةشَيوةيةكي دةژمَيررَيت،
ـــةإةالوژةء ط كةشوهةواي دةربإيني

بوو. شؤإشؤچكةي(١٩٦٨)
ناچاريدا لــة ديــگــؤل حكومةتي   *
ــة راســت هــةَلــبــژاردنــي راطـــةيـــانـــد،
هةَلبژاردنةشدا لةم  كؤنزةرڤاتيفةكان 
بةآلم بةدةستهَينا، زؤريــان كورسيي
بة ريفؤإم زؤر بــوو ناچار  حكومةت
گوشارةي ئةو لةژَير ئةنجامبطةيةنَيت،
لة (١٩٦٨)دا  خوَيندكاراني جوآلنةوةي
كرانةوةي كؤمةَلطة بوارةكاندا، هةموو
ئازادييةكان جوَلةء بيني، بةخؤيةوة
ديموكراسييةت ديكةء ئاستَيكي طةيشتنة
ديكةي خوَينطةرمييةكي ئــةوروپــادا لة 

پَيبةخشرا.
ئةم  ديــكــةي بةشَيكي ــةوةي  ــؤئ ب  
لة كة بكةين ــةواو ت خَيراية پانؤراما 
دةيوروژَينين، باسةكةماندا خزمةتي
پَيناسةي كورتةيةكي دةزانم بةپَيويستي
لةئةَلمانيادا ــةي(١٩٦٨) ــك ــؤچ ــؤإش ش
دواي ئةَلمانياي سيفةتةي بةو بخةيةنةإوو،
ئاسةوارةكاني لةنَيو هَيشتا جةنگ نازيةتء
بــاوكــةكــانء ـــةوةي ن دةژيـــا، جةنگدا 
تيژبةردا لةزؤرانبازيةكي كــوإةكــان،
جارَيكي فةإةنسادا لة (١٩٦٨) ــوون. ب
هةَلپةسَيردراوةكاني كَيشة هةموو ديكة
چةپء كة دةبَيت ئةوةش بَلَيـين تةقاندةوة،
بة كاريطةر خةياَلي چةپي بزووتنةوةي
ئةنتي جادةء شةإي پارتيزانيء چةمكي
خوَيندكاراني لةنَيو خةياَلي فاشيزمي
بؤخؤي ــؤإي پ ــانء پ هَيَلَيكي زانــكــؤدا
ئةكتيڤيستي چةند بووني فةراهةمكردبوو،

  Rudi Dutschke دوتچكة روودي وةك(
Cohn-بــَيــنــديــت (كــؤن لةئةَلمانيا)ء

رةهةندَيكي  زياتر فةإةنسا) لة  Bendit
بةجوآلنةوةكة، بةخشي (نــةوةخــوازي)
سياسي ئايدؤلؤژيء پتةوي پةيوةندي
پةيوةندي لةهةمانكاتيشدا نَيوانيانداء لة
ــةإةالوژةء ط هةموو نَيوان كاريطةريي
لةبزووتنةوةي شؤإشؤچكةكاني(١٩٦٨)
لة رةطةزپةرستي  ڤَيتنامء جةنگي دژي 
كاريطةرييةكاني ديكةي بةشَيكي ئةمريكادا
رؤكء موزيكي بــوو. جوآلنةوةية  ئةو
جةستةي نيشانداني قژدرَيژيء مؤدةي
قاتي لةجياتي  جَيـنـز پانتؤَلي رووتء 
گؤڤاري چةندةها دةركردني كؤنةخوازانة.
جةستة ئازاد كة باس لة ئازادي سَيكسيء
كة فؤتؤيةك چةند نيشانداني  ــاتء دةك
سَيكسواَلي بةقةد هَيندةي نين پؤإنؤگراف
بة دةكــةنــةوة پابةند سَيكس ئـــازادنء 
دژي چةكَيك وةك ئاشتيخوازييةوة
دووةمء دواي شةإي جيهاني جةنطةكاني
سارد، جةنگي نةخؤشانةي كةشوهةواي
كة بوون  هاوتةريبانة كةشءهةوا ئةو 

كةشءهةوايةكي لةنَيو طةإةالوژةكانيان
ئؤرگانيزةكرد. بزوَينةردا

خوَيندكاران بزووتنةوةي ئةَلمانيادا لة
بــةهــةمــان نـــاوةإؤكـــةوة رووي  ــة  ل
بةآلم تَيپةإدةبوو، لَيكچوودا كرؤنؤلؤژي
بةسةردا خةياَلي چةپي كلتووري زياتر
كة (APOئاپؤ) وةك بزووتنةوةي زاَلبوو،
دةرةوةي (ئؤپؤزيسيؤني كورتكراوةي
ديكةي گروپةكاني لةطةأل بوو، پةرلةمان)
جوَلَينةري كــرَيــكــاران خوَيندكارانء
دوتچكة)ي (روودي بوون. طةإةالوژةكان
خوَيندكاران چةپي بزووتنةوةي  رابةري
بةناوي توندإةو  راستإةوَيكي لةاليةن 
بةسةختي لَيكراو  تــةقــةي (بــاخــمــان)
بووة دوتچكة برينداربووني  بوو.  بريندار
نَيوان لة توندوتيژي هةآليساندني هؤي
سوتاندنء ئؤتؤمبَيل پؤليسدا، خوَيندكارانء
دژي (توندوتيژيي هاويشتنء  مؤلؤتؤف
ترسناك. ئاستَيكي  طةيشتة شتومةك)، 
لةدةرئةنجامي (١٩٧٩)ژياء تاوةكو دؤتچكة
دوايي كؤچي تيرؤرةوة هةوَلي ئةو ئةو
خؤي لةزينداندا  راستإةو باخماني كرد. 
تةقةكردن دواي بةمشَيوةية كوشت،
دةوروبـــةري بةرلينء  لة  دوتچكة، لة 
خوَيندكارانء نَيوان لة پَيكدادان شةإو
دةروازة (١٩٦٨)بةم دةستيپَيكرد، پؤليس
شوَينَيك هةموو لة پَيكرد. دةستي سةختة
باسيان (ئاپؤ) ئةنداماني خوَيندكارانء
باسيان دةكرد، شارةكان) (پارتيزاني لة
بؤ هؤكارَيك وةك دةكرد توندوتيژيي لة
درزتَيبووني لة باس بةئامانجةكان، طةيشتن
ئةوسا سياسي  ئيداريء باوي سيستمي 
جياوازء بيروإاي كؤبوونةوةو دةكــرا،
طةإةالوژانة ئةو دياري سيفةتي توندوتيژيي
چةپإةوي توندوتيژيي چةپء كَيشةي بوو،
جَيطةي كة  لةخؤگرتبوو تَيزي چةندةها 
لة تةقةكردن بةمشَيوةية گفتوگؤبوون،
هةموو ئــةو برينداربووني، دؤتچكةء
سةردةمانَيك كة هَينايةكايةوة كَيشانةي
بوون، بوو كةَلةكة  جةنطةوة  لةدواي  بوو
بةر پإؤفيسؤرةكانيش ژووري زانكؤكانء
كةوتن. تووإة خوَيندكاراني داگيركردني
فةيلةسوفي بيرؤي خوَيندكاران تةنانةت
داگيركرد، خؤشةويستيان(تيؤدؤر ئادؤرنؤ)
لة كة (ماركؤز) بؤ نامةيةكيدا لة ئادؤرنؤ

نووسيويةتي: (١٩٦٩)دا فَيبراوري (١٤)ي
مةجبوربووين ئَيمة هَيربَيرت،  (ئازيزم
ــةآلم ب پــؤلــيــس،  ــؤ ب بكةين ــةفــؤن  تــةل
وةك هــةر بآلوكرايةوة وا مةسةلةكة
بةكارهَينابَيت توندوتيژييمان ئَيمة ئةوةي
پإوپاطةندةء زؤر خوَيندكاران!. نةك
ئةو زؤربــةي بآلوكردةوةء قسةَلؤكيان
لةوآ لَيرةء رةنگوبؤ بةچةندةها هةواآلنة
لنطةوقوچكراون، بآلوكرانةونةتةوةء
لنطةوقوچانةت هةواَلة جؤرة ئةم بَيگومان

پَيطةيشتووة..)
گؤڤاري  تَير. ماسيةكي مؤر: راينهارد  

.١٩٩٨ /٢٠ شپيگل
 Reinhard Mohr , Der satte Fisch. 

١٩٩٨/٢٠ DER SPIEGEL
پؤليس  بانگي بوو مةجبوور  ئادؤرنؤ  
خوَيندكاراني لة  زؤر لــةاليــةن  بكاتء
پياوي بة ئادؤرنؤش تةوباوي  خوَينطةرمي
تَيزةكاني بةمةرجَيك ناوزةدكرا، حكومةت
ئيلهام فرانكفؤرت قوتابخانةي ئادؤرنؤء
بزووتنةوةية ئةو پشتةوَينةي  بةخشء
ــرايــةوةء ــن دةخــوَي تَيزةكانيان ـــوون،  ب
ئةوةشدا لةطةأل دةكرا. لةسةر گفتوگؤيان
يةكَيكي لةالي شؤإشؤچكةية ئةو گرنگي
خؤي درزتَيبوونةدا  لةو  (ئادؤرنؤ) وةكو 
دژي لــة خــوَيــنــدكــاران كــة دةبينييةوة 
فــؤإمــدا) لــة (ديــمــوكــراتــي سيستمَيكي 
بةردةم سيستمةيان خستة ئةنجاميانداء ئةو
ئةوان طةإةالوژةكاني سةختةوة، پرسياري
ليبراَليزةكردني ديموكراسيء پرسياري ئةو
فؤإملةكردةوة. ديكة جارَيكي كؤمةَلطةي
ماناي فؤإمال) (ديموكراسييةكي چةمكي
شَيوةء لة دةگرَيتةوة ديموكراتيية ئةو
ديكة بةمانايةكي هةية،  بووني  دةركةوتندا
جةوهةرةء ناوةإؤكء بَي ديموكراسييةتَيكي
ــةردةم ب دةخستة  مــرؤڤــي بـــةإؤژ رؤژ 

ـــبـةر حكـومـةتـيسيـَ بؤ گـؤأان، ئةزموونَيكبؤ
خوَيندكاران.. راثةإيني(١٩٦٨)ي لة ئاوإدانةوةيةك
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
نووسين بةإَيوةبةرى
عومةر شَيخ ئاودَير

awder.sh.omer@gmail.com

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

جؤراوجؤر info.rozhnama@gmail.com

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني تاوانةكاني دادطاي
٣٩٥/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/٢٦ بةروار:

«ئاطاداري»
محمد غيدان محمد راكردوو تؤمةتباري بؤ

ياساي لة (٣٩٣) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
ئةوةي لةبةر وة  (سةيوان) ثؤليسي  بنكةي بة تايبةتة كة  كَيشةيةي لةو  (سزادان)
بكةينةوة ناوخؤييةكان ئاطادارت لة رؤذنامة دا بإيارمان كراوت نيية دياري جَيطةي

بطةيةنيتة  خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم  ٢٠٠٩/١١/٢٥ رؤذي لة  كة
بةبآ دادطايي دةكرَييت ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ بنكةي ثؤليس نزيكترين

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت
سةرؤك

رةشيد ضرار سةروةر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني تاوانةكاني دادطاي
٤٨٦/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/٢٦ بةروار:

«ئاطاداري»
كاظم غانم كريم راكردوو تؤمةتباري بؤ

لة (٢٩٨/٢٨٩) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
سلَيماني) ئاسايشي (بةإَيوةبةرايةتي  بة تايبةتة  كة لةو كَيشةيةي (سزادان) ياساي
ناوخؤييةكان رؤذنامة لة دا بإيارمان نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة

يان  بيت ئامادة دادطاكةمان ٢٠٠٩/١١/١٨ لةبةردةم رؤذي كة لة ئاطادارت بكةينةوة
دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا هَينانت لةو ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت
سةرؤك

رةشيد ضرار سةروةر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني تاوانةكاني دادطاي
٢٥٧/ج/٢٠٠٦ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/٢٦ بةروار:

«ئاطاداري»
حسن قاسم فايق و اسود حسن فالح بؤ تؤمةتباراني راكردوو

ياساي لة (٢٨١) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
لةبةر وة سلَيماني) ئاسايشي (بةإَيوةبةرايةتي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزادان)
ئاطادارت ناوخؤييةكان لة رؤذنامة دا بإيارمان نيية  كراوت دياري جَيطةي ئةوةي

خؤت  يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم  ٢٠٠٩/١١/٢٢ رؤذي لة كة  بكةينةوة 
دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو  هَينانت بؤ ثؤليس  بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت
سةرؤك

رةشيد ضرار سةروةر

هَيرشسةنطةرى

كوردستان لة (٢٠٠٩/٧/٢٥) هةَلبذاردنى
كوردستانى هةرَيمى سياسييةكانى ملمالنآ
بيروباوةإ ديكة جارَيكى ترو قؤناغَيكى بردة
رؤذةوة لةو  ذيايةوة، كورددا تاكي ناخى  لة
ئامَيزى دةسةآلت كردء ثارةو لة ثشتى خةَلك
دةستكةوتى طةورةترين طرتةوة. طؤإان بؤ
كوردستان خةَلكى بؤ سةردةمة ئةم مَيذوويى
بة بــوو طـــؤإان ليستى ــى ــوون ــب دروســت
طؤإانيشلة سةركردايةتيىنةوشيروانمستةفا،
يةكةمضركةساتىدروستبوونييةوةطةورةترين
كوردستاندا سياسيى مَيذووى لة طؤإانى
دروستكرد،ضونكةخؤرىخؤسةثاندنىحيزبء
نةوشيروان ئاوابوو. خؤسةثَين سةركردةى
كارةكتةرَيكى رابردوودا لة ضؤن وةك مستةفا
كوردستان سياسيى طؤإةثانى نَيو سةرةكيى
رابةرايةتيكردنى بةهؤى سةردةمةشدا لةم بوو،
سةركيترينء بـــووة طــؤإانــةوة  ليستى 
ئةمإؤى سياسيى كةسايةتيى كاريطةرترين
زبَلدانى فإَيداية  ديكةى زؤرَيكى كوردستانء 
طرنطء سيفاتى ضةندين بوونى مَيذووةوة.
رؤَلى مستةفادا نةوشيروان كةسايةتيى لة جوان
زؤربةى سةرنجى راكَيشانى لة طَيإا سةرةكى

بةتايبةتى كوردستانء خةَلكى ــةرةزؤرى ه
طرنطى قسةكردن، ثوختى كورتىء طةنجان.
ماستاوضى، بةكةسانى هةلثةرستء دزو نةدان
بةرثرسياريدا، سياسىء  لةذيانى  سادةيى
ثةردةو بةبآ قسةكانى مةبةستء دةربإينى
لة تَيوةنةطالن رةوشتبةرزىء قسةلةإوو،
بةشداريى ئةخالقيى،  سياسىء طةندةَليى
طرنطةكانى وَيستطة لة  كاريطةر بةرضاوء
كوردستان، سياسيى بزووتنةوةى رابردووى

كورد، مةسةلةى سةرسةختى داكؤكيكارى
كردووة ئةويان ديكة ضةندانى ئةمانةو هةموو
دواتــر خؤشةويستء سةركردةيةكى بة 
ضونكة نيية، ثياهةَلدان وتم كة ئةمةى كاريزما،
ئةمانة بةَلكو نيية، بةثياهةَلدان ثَيويستى ئةو
شاهيدى كورد  دوذمنانى دؤستء راستينء 

راستييةن. ئةو

خاَلَيكى نووسينة لةم سةرةكيم مةبةستى
نةوشيروان نَيوان ثةيوةنديى بؤ طرنطة زؤر
بانطةشةى ماوةى لة ئاشكراية خةَلك. مستةفاء
شةوَيك هةموو نةوشيروان كاك هةَلبذاردندا
ماَلةكانء ميوانى  دةبووة كورت بؤماوةيةكى 
روون خةَلك بؤ زؤرشتى ماوةكورتةدا لةو
لستةكةىء كارى  بةرنامةى لة دةكــردةوة، 
ئةمةش ثإوثاطةندةكان، وةآلمــدانــةوةى
كة نةدةدا نةيارةكانى  بة ماوةى هيض  وايكرد

ئةوء نَيوان لة كةلَينَيك ثإوثاطةندةكانيان بة
بؤ وتوومة هةميشة دروستبكةن، اليةنطرانيدا
حيزبى هةردوو لة جياواز هَيزَيكى دروستبوونى
هةية، يةكةم: طرنط زؤر مةرجى دةسةآلت دوو
خاوةنى كة بَيت كةسَيك رابةرايةتى بة دةبَيت
شؤإشطَيربَيتء كةسَيكى ثاكء رابردوويةكى
دروستبكرَيت نةك سةركردةبَيت، راستى بة

خوراو، ثؤإى بة دةيكةن حيزبةكة دوو ئةطينا
دووةم: هةبوو. مستةفادا نةوشيروان لة ئةمةش
بؤ ئةوةى بَيت، راطةياندن كةناَلى دةبَيت خاوةنى
هةبَيتء خةَلكدا لةطةأل ثةيوةنديى بةردةواميي بة
كة بؤ وةآلمدانةوةى ثإوثاطةندةى نةيارةكانى،
ئةندازة بةبآ مستةفا نةوشيروان لةمةشدا
كورسيى سةرئةنجام بوو، كَيشا بؤ نةخشةى

دةسةآلتى لةرزاند.
مستةفا نةوشيروان هةَلبذاردن، دواى
حةزى ئةو راستة دةبينرَيت، بةكةميى زؤر
بةبآ كــات هيض نييةو  دةركــةوتــن  بة  زؤر 
راستى بة بةآلم سةرشاشة،  نايةتة  بةرنامة
ميللةتَيك ئَيستا طؤإاوة،  بارودؤخةكة  ئَيستا
طؤإةثانى لة تؤثةكة ئَيستا ئةوة، لة ضاوى
ئاإاستةى ضؤن دةزانَيت ئةويش هةر ئةودايةو
بوونء دوودأل  كة  ئةوانةشى ضونكة  دةكات،
ثةشيمانن زؤر ئَيستا نةدا، بةطؤإان دةنطيان
تاوةكو نةداوة، طؤإان بؤ دةنطيان كة لةوةى
بؤية بطؤإياية، دةســةآلتــيــان ــةواوى ــةت ب
مستةفا نةوشيروان بةإَيز  بؤ  دةكةم ثَيشنياز
رَيطةى لة ثَيويستدا لةكاتى يان هةفتانة، كة
رووداوة بة ئاماذة خؤيةوة، هةفتانةى وتارى
سياسةتى ــداتء ب ناوخؤييةكان جيهانىء
رابطةيةنَيت خؤيشى بيروباوةإى خــؤىء

ئَيستا ضونكة خةَلك، بةرضاوإوونيى بؤ
راستةوخؤ كوردستان دةيانةوَيت هاوآلتييانى
ببيستن، ضونكة خؤيةوة لة ثةيامء بيروإاكانى
خةَلك كاريطةرترةو خةَلك  الى ئةو قسةى
بؤضوونةكانى بة قسةو بيرو زياترى متمانةى
لة طةنجى  لةشكرَيك  ئَيستا ئةو هةية.  ئةو 
لة خةَلك ضونكة ئةون،  ضاوةإوانى  ثشتةو
ثَيويستى سياسيدا هةَلوَيستى رووداوء زؤر
كة بةرضاويان هةية بوَير بةسةركردةى ذيرو
ديكة ئةوانى وةك نةك روونبكاتةوة، بؤ
بةبآ هةَلبذاردندا خةَلك لة بكات. ضةواشةيان
بة خؤيان متمانةى دةركردن نانبإينء ترسى
نةوشيروان سةركردايةتيى بة طؤإان ليستى
داوابكةن كة خؤشيانة هةقى بةخشىء مستةفا
تاكى بَيتء ضاوان لةبةر  هةميشة  دةبَيت ئةو
داهاتووىء هةنطاوى لة ئاطاداربكات كورد
بؤ دةسةآلت ناضاركردنى بؤ هةوَلةكانى كارو
دوا طةلةكةمان. داخوازييةكانى جَيبةجَيكردنى
شتدةبَيتهةموومانئةوراستييةبزانينئةمإؤ
ثإؤذةيةكى هةر دةكاتء هةرضى حكومةت
بةرهةمء ــةوة ئ دةكـــات، خزمةتطوزاريى
ليستى دةركةوت كةواتة طؤإانة. دةستكةوتى
خزمةتى بؤ كوردانةء هةموو ليستى طؤإان

كوردستانة.

مستةفا نةوشيروان بؤ ثةيامَيك

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دادوةري ئةنجومةني

سلَيماني لة كركوك تاواني دادطاي
٤٤٠/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/٢٦ بةروار:

«ئاطاداري»
محمد ابوبكر هيمن راكردوو تؤمةتباري بؤ

لة (٣١/٤٤٣) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
ثؤليسي (دةربةنديخان) بة بنكةي تايبةتة كة لةو كَيشةيةي (سزاداني عَيراقي) ياساي
ناوخؤييةكان رؤذنامة لة دا بإيارمان نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة

يان  بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم  ٢٠٠٩/١٢/٦ رؤذي لة كة  بكةينةوة ئاطادارت 
دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا هَينانت لةو ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت
دادوةر

اكرم فرج امين

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دادوةري ئةنجومةني

سلَيماني لة كركوك تاواني دادطاي
٢٤٢/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/٢٧ بةروار:

«ئاطاداري»
ابراهيم محمود عبدالكريم راكردوو تؤمةتباري بؤ

ياساي لة (٢٨٩) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (كةالر) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة لةو كَيشةيةي كة (سزادان)
لة رؤذي بكةينةوة كة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة دا بإيارمان دياري كراوت نيية

بنكةي  نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم  ٢٠٠٩/١٢/٦
ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس

ياسا. بةثَيي
دادوةر

اكرم فرج امين

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني تاوانةكاني دادطاي
٥٧٦/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/١٦ بةروار:

«ئاطاداري»
نجم عبداهللا كريم راكردوو تؤمةتباري بؤ

لة (٢٩٨/٢٨٩) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
سلَيماني) ئاسايشي (بةإَيوةبةرايةتي  بة تايبةتة  كة لةو كَيشةيةي (سزادان) ياساي
ناوخؤييةكان رؤذنامة لة دا بإيارمان نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة

يان  بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم  ٢٠٠٩/١١/٥ رؤذي لة كة  بكةينةوة ئاطادارت 
دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا هَينانت لةو ثؤليس بؤ بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت
سةرؤك

رةشيد ضرار سةروةر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني تاوانةكاني دادطاي
٥٨٠/ج/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/١٦ بةروار:

«ئاطاداري»
احمد حسين كمال راكردوو تؤمةتباري بؤ

(سزادان) ياساي لة (٣١٦) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
كراوت جَيطةي دياري ئةوةي لةبةر وة (هةَلةبجة) ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كَيشةيةي كة لةو

 ٢٠٠٩/١١/١٠ رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة دا بإيارمان نيية
لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت دادطايي دةكرَييت بةبآ ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا
سةرؤك

رةشيد ضرار سةروةر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني لة ٢ دادطاي كةتن/
١٠٨٠/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٧/٢٩ رؤذ:

مجيد خلف محمد بؤ/ تاوانبار
ئاطاداري بابةت/

 ٢٠٠٩/٥/٢٥ رَيكةوتي لة كردنت دادطايي  رؤذي  لة نةبووين  ئامادة  ئةوةي لةبةر
بة كرايت دادطايي ئةوة لةبةر ناوخؤدا، رؤذنامةكاني لة ئاطاداركردنةوةت سةرةإاي
تاوانبار درا بريار وة (  ) ذمارة داواي تاواني لة شَيوةي ئاشكرا بة نةبوون) (ئامادة

سزاكان ياساي لة ٣٩٠ طوَيرةي ماددةي بكرَييت بة
ماوةي يةك مانط سةرتا بة حوكم درا بة

نزيكترين ب يان دادطاية بةم بكةيت تةسليم خؤت هةية بؤت دراوة طرتنت فةرماني وة
ياسا. طوَيرةي بة بإيارة لةم هةية (أعتراض)ت مافي و ثؤليس بنكةي

دادوةر
امين محمد طةشاو

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني لة ٢ دادطاي كةتن/
١٦٣٦/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/٢٤ رؤذ:

محمد نورى حسام تاوانبار بؤ/
ئاطاداري بابةت/

 ٢٠٠٩/٥/٢٤ رَيكةوتي لة كردنت دادطايي  رؤذي  لة نةبووين  ئامادة  ئةوةي لةبةر
بة كرايت دادطايي ئةوة لةبةر ناوخؤدا، رؤذنامةكاني لة ئاطاداركردنةوةت سةرةإاي
تاوانبار درا بريار وة (  ) ذمارة داواي تاواني لة شَيوةي ئاشكرا بة نةبوون) (ئامادة

مرور لة ياساي ٢١ي طوَيرةي ماددةي بكرَييت بة
ماوةي يةك مانط سةرتا بة حوكم درا بة

نزيكترين ب يان دادطاية بةم بكةيت تةسليم خؤت هةية بؤت دراوة طرتنت فةرماني وة
ياسا. طوَيرةي بة بإيارة لةم هةية (أعتراض)ت مافي و ثؤليس بنكةي

دادوةر
امين محمد طةشاو

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني كةتن لة دادطاي
٢٥١٨/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/٢٧ رؤذ:

قادر حسن الدين محى بؤ/ تاوانبار
ئاطاداري بابةت/

سةرةإاي   ٢٠٠٩/٥/٢٧ رَيكةوتي لة كردنت دادطايي  رؤذي  لة نةبووين  ئامادة  ئةوةي لةبةر
بة نةبوون) (ئامادة بة كرايت دادطايي ئةوة لةبةر ناوخؤدا، رؤذنامةكاني لة ئاطاداركردنةوةت
ماددةي طوَيرةي بة بكرَييت بريار درا تاوانبار وة ذمارة ( ) تاواني داواي لة ئاشكرا شَيوةي

هاتووضؤ ياساي لة ٢١/ف١
ماوةي يةك مانط سةرتا بة حوكم درا بة

بنكةي نزيكترين ب يان دادطاية بةم بكةيت تةسليم خؤت هةية بؤت دراوة طرتنت فةرماني وة
ياسا. طوَيرةي بة بإيارة لةم هةية (أعتراض)ت مافي و ثؤليس

دادوةر
امين محمد طةشاو

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني لة ٢ دادطاي كةتن/
١٦٥٠/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٥/٢٧ رؤذ:

غريب شفيق ئاودَير تاوانبار بؤ/
ئاطاداري بابةت/

سةرةإاي / / رَيكةوتي لة كردنت دادطايي رؤذي لة نةبووين ئةوةي ئامادة لةبةر
(ئامادة بة كرايت دادطايي ئةوة لةبةر  ناوخؤدا، رؤذنامةكاني  لة ئاطاداركردنةوةت
بكرَييت درا تاوانبار وة بريار (  ) ذمارة لة داواي تاواني شَيوةي ئاشكرا بة نةبوون)

هاتووضؤ ياساي لة ف ١٢١ ماددةي طوَيرةي بة
ماوةي يةك مانط سةرتا بة حوكم درا بة

نزيكترين ب يان دادطاية بةم بكةيت تةسليم خؤت هةية بؤت دراوة طرتنت فةرماني وة
ياسا. طوَيرةي بة بإيارة لةم هةية (أعتراض)ت مافي و ثؤليس بنكةي

دادوةر
امين محمد طةشاو

وزارة العدل

مديرية التسجيل العقارى العامة
٢ السليمانية/ التسجيل العقارى فى دائرة

في السليمانية امللكية تثبيت جلنة
العقاري تسجيل (٢٨) رقم منوذج

أعالن
مجددا) عقار تسجيل (طلب

التسلسل(٩٦١)محلة(سرشقام) العقار متام ٢٠٠٩/٧/٢٣ لتسجيل بتأريخ الدائرة هذه الى الطلب املقدم على بناء
تثبيت ولغرض القانونية للمدة املالك بصفة لهم حائزا  بأعتبارهم مجددا  احمد) على حمة (أمينة بأسم
هذا إعالن ١٩٧١ قررنا لسنة (٤٣) رقم العقاري التسجيل قانون أحكام وفق للتسجيل متيهدا املذكورة امللكية
خالل الدائرة هذه الى بيانات من لديه ما العقار تقدمي هذا بوجود عالقة أو معينة على يدعي كل من فعلى الطلب،
العاشرة في الساعة العقار موقع في و كذلك احلضور األعالن لنشر هذا التالى اليوم من يوما إعتبارا مدة ثالثني
اليوم في سيجرى الذي الكشف في حقوقه موقعيا ألثبات ذلك و األعالن هذا مدة ألنهاء التالي اليوم صباحا من

الغرض. اهذا املذكور
على عمر ليلى

٢ العقاري السليمانية/ دائة تسجيل مديرة
٢٠٠٩/٨/١٧

يان هةفتانة، كة مستةفا نةوشيروان بةإَيز بؤ دةكةم ثَيشنياز
بة ئاماذة خؤيةوة، هةفتانةى وتارى رَيطةى لة ثَيويستدا لةكاتى

بيروباوةإى خؤىء سياسةتى بداتء ناوخؤييةكان جيهانىء رووداوة
بةرضاوإوونيى خةَلك بؤ خؤيشى رابطةيةنَيت
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بچکؤلةية بةشَيکي نووسينة «ئةم
بةنيازين کة گــةورة  پإؤژةيةکي لة 
يةکَيک لة وتار زنجيرة چةندين بة
هاوآلتي ئاوَينة، رؤژنامةکاني لة
بکةينةوة ــآلوي ب ــةدا ــام رؤژن يــان 
کؤمةآليةتيبووني بة  پرؤسةي لةمةإ
لة ــةر ه  ،socialization ــاک ت
تا کؤرپةلةوة دروستبووني کاتي
خَيزانداريء گةورةبوونء لةدايکبوونء
مةرگء مةرگء لَيواري تا پيربوونء
پرؤسانةي ئةو هةموو مةرگيش، دواي
بةآلم دةبَيت، تَيپةإ  پَيدا  تاکي کة
ئةوةي بةهيواي سةرةتاداينء لة تائَيستا
چاو کاتدا لة زوترين پإؤژةية ئةم کة
ئةوةي ئومَيدي بة هةَلبهَينَيت، دنيا بة
وةزارةتي کوردستانء پةرلةماني کة
لة بةآلم لَيببينن، سوودي کؤمةآليةتي
چةند بةشةء ئةم پَيويستي لةبةر ئَيستادا

بآلودةکةينةوه» لَي ديكةي بةشَيکي

بؤ ــوور ــت ــادا دةس ــي لــة هــةمــوو دن
تاکةکاني تايبةتي ژيــانــي پاراستني
پةيوةندييةکانة، رَيکخستني کؤمةَلگةء
دةگاتة تا تاکةکان نَيوان پةيوةنديي لة هةر
تاکةکان، دةوَلـــةتء  نَيوان پةيوةنديي
بة ــاکء ت بــةرامــبــةر ـــةت ئــةرکــي دةوَل
جيهاني دةوَلةتء پةيوةنديي پَيچةوانةوة،
ئةمانة دةوَلةتةکة.  سنووري دةرةوةي 
چةند چوارچَيوةي لة هةموويانةوة بة
ناوي کة رَيکدةخرَين  گشتيدا ياسايةکي 

وآلتة. دةستووري
سةرنجي لَيرةدا دةمةوَيت کة ئةوةي
مافي ــةإوو، ــةم ــخ ب ــةر ــةس ل خــؤمــي 
مادة لة دةوَلةتة سنووري ناو هاوآلتيياني

ئَيستا کة تر بةتايبةتي دةستوورييةکاندا،
هةرَيم دةستووري دةکرَيت، ئةوة بؤ کار

کاتدا. نزيکترين لة تَيبپةإَينرَيت
بابةتةکةوة  ناو  بچمة ئةوةي  پَيش  
لةم کة روونبکةمةوة ئــةوة دةمــةوَيــت
مةبةستمة دةوَلــةت  دةَلَيين تَيکستةدا
له جيا گشتيي  چةمکَيکي وةک ــةت  دةوَل
چونکة بةکاربهَينم، حکومةت چةمکي
حکومةت، لة جياوازترة  زؤر  ــةت دةوَل
دةوترَيت جوگرافيية سنوورة بةو دةوَلةت
نةتةوةيةک چةند يان نةتةوةيةک کة
گؤإاني بةکةميي زؤر نيشتةجَينء تَييدا
کاتَيکدا چةمکي حکومةت بةسةردا دَيت، لة
دارودةســتــةي ديموکراتيدا وآلتاني له 
بةسةردا جَيگؤإکَييان دةگؤإَينء حکومةت
ئةمإؤ راستإةو حکومةتي دوَينآ واتا دَيت،
حکومةتي بةياني چةپإةو،  حکومةتي
باسة ئةم ديارة ديموکرات.....هتد. سؤشيال
دةکرَيت ئةمة بؤية دةکَيشَيت،  زؤر ئاو

کة ئةوةي بةآلم سةربةخؤ، بابةتَيکي بکرَيتة
چةمکي لَيرةدا بوترَيت، ئةوةية کة پَيويستة
بؤ پَيناسةيةک وةک بةکاردةهَينين دةوَلةت
هةرَيمي کة ناوي چوارچَيوة ياساييةي ئةو

کوردستانة.
دةستووري ئَيستاي رةشنووسي
هةر لــة بـــةدةر کــوردســتــان هةرَيمي 
سياسييةکان، اليةنة سياسيي گةمةيةکي
هةيةء چ رةئَيکمان لةسةري لةوةي بةدةر
مادةيةکي چةند هةَليدةسةنگَينين، چؤن
هةروةها چاو، بةزيادة دَيتة پَيش کة تَيداية
زؤر زؤر  کــة کةمة  مــادةيــةکــي  چةند 
تاکء بؤ رَيز  گةإاندنةوةي بؤ پَيويستن 
هةمانکاتدا لة دانيشتوواني کوردستان،  بؤ
بةرپرسيارَيتييةکةوة ژَير دةخاتة دةوَلةت
لَيي ـــداران دةســـةآلت ســاَلــة چــةنــدةهــا 
خؤياني ئــةوةَلــي خةمي بة  رادةکـــةنء
بووني زيادةکان، مادة نموونةي نازانن.
دةسةآلتةکاني کة مادةيةکة چةند لة زياتر
بة دياريدةکاتء هةرَيم سةرؤکايةتيي
دةسةآلتي کؤمةَلَيک پَيوةرَيک هةموو
بة کة هةرَيم  سةرؤکي بة دةدات ئيزافي 
بةو پَيويستي هيچ هةية رةنگ بةندة بإواي
دياريکردني بؤ نةکات زةبةندانة زؤرو مادة
يةک بة بةَلکو هةرَيم، سةرؤکي دةسةآلتي
سةرةتاييةکاني دةسةآلتة مادة دوو يان
لة دةسةآلتةکاني تةفاسيلي دياريبکرَين،
ناو داإَيژراوةکاني ياسا چوارچَيوةي
دوو ئةمةش لةبةر پةرلةماندا دياريبکرَين،
مادةء هةموو ئةو ئةوةي بؤ يةکةم، هؤ:
دةستوورةکةوة بة بؤريية زؤرء بإگةء
بتوانرَيت کة دووةم، بؤ ئةوةي نةبَيت. ديار
دةسةآلتةکاني بة جيگؤإکآ بةئاساني
سةردةمدا لةگةأل بکرَيتء هةرَيم سةرؤکي
ناکرَيت بةئاساني ئةمةش بگونجَينرَين،
سةرؤکي دةسةآلتةکاني هةموو ئةگةر

دياريبکرَين. دةستووردا لة هةرَيم
قةرةباَلغييةي هةموو ئةو جَيي لة
نمونة) (بؤ بة بوون  خةريک  مادةکانء
دةسةآلتيسةرؤکيهةرَيمةوة،دةستووري
سةرةکيترينء کــوردســتــان هةرَيمي
کة لة بيرچووة، بإگةي بنچينةييترين مادةء
دانيشتووي تاکي يةکةي يةکة بة پةيوةستة
ئةرکي ئةويش کوردستانةوة، هةرَيمي

دةوَلةت. لةسةر تاکةکانه ژياني بژَيويي
ئةرکيبژَيوييتاک بة تاکيدانيشتوواني
ــوة ــَي ــوارچ ــةت(چ دةوَل ــم لــةســةر هــةرَي
کــوردســتــان)، هةرَيمي ياساييةکةي
حکومةتي کة مانايةي بةو نةک ئةمةش
تةمةَلخانةيةکي کوردستان  هةرَيمي
تَيبئاخنَيتء هةموواني بکاتةوةء گةورة
بة دابينبکات، هةمووان بژَيويي پــارةء
دةبَيتة جؤرة لةو مادةيةکي پَيچةوانةوة
هةوأل خةَلک زؤرترين کة ئةوةي هؤي
دةزگاکاني ــةتء دةوَل يارمةتي بة بدات
بکاتء پةيدا شايستة کاري کة دةوَلــةت
خؤي، کاري هَيزي بة بژَينَيت خؤي بتوانَيت
کرَيي بَيتء شايستة کارةکة مةرجَيک بة
ژيانَيکي کة بَيت ئةوة شياوي کارةکةش
دابينبکرَيت، پآ شايستةي  سةربةرزء
بهَينينةوة ئةمة بؤ نموونةيةک ئةوةي بؤ
سادة تَيگةيشتنَيکي بةرچاوإوونيء تاکو
نموونة ئةوا دروستبکات، خوَينةر الي
دةهَينينةوة، دانيمارک دةستووري بة
بؤ سواوةمان قسة ئةو کةس هيواداريشم

دانيمارک ناکرَيت کة  نةکاتةوة،  دووبارة
ئةم چونکة بکرَيت، بةراورد کوردستان بة
نموونة وةک کة ئَيستا دةستورييةي بإگة
نووسراوة، (١٨٤٩)دا ساَلي لة دةيهَينينةوة
دانيمارک چواري  لةسةر سآ کة  کاتَيک
کشتوکاألء غةيري بة  نةبووةء  کارةباي
کة نةبووة پيشةيةکي تر چ کارو ئاژةَلداريي
بةهانة ئةوة لةبةر بَيت، باسکردن شايةني
کوردستان ناکرَيت  کة بةوةي هَينانةوة 
درؤيةکي لة دانيمارک، بة بکرَيت پَيوانة
لة خؤدزينةوة بؤ بةهانةيةک بَيلةزةتء
چ هاوآلتييان، بة بةرامبةر بةرپرسيارَيتيي
بةهانةيةش ئةم ئةگةر خؤ نيية، تر شتَيکي
ئَيمةش گوَيچکةمانةوة، ئاخنراية زؤر بة
ئةندام مووچةي بؤ بؤچي ئةدي دةپرسين،
سياسييء مةکتةب ــر، وةزي پةرلةمان،
مووچةي لة چاو دةسةآلت، کةساني نزيک
بؤچي دةکــةن، دانيمارک وةک وآلتاني 
وةک نةک پةرلةمانَيک ئةندام دةبَيت
زياتريش پةرلةمانتارَيکي دانيمارکيي، بةَلکو
بَيت؟ هؤَليدةي  هاوينةء پشووي خاوةني 
لة پةإؤيةک نابَيت تاکةکان  بؤژياني بؤ
مةسئولينء بؤ بةآلم دابدإين، دانيمارک
زؤربــةي لة کة  ئاسايية دةســةآلتــداران 
زياتر ئةوروپا  و....هتد وةزير سياسيء 
وةک وتمان، بةهةرحاأل دابن؟ خؤشي لة
لة دةستووري دانيمارک وةک نمونة ئةگةر

پةرةگرافي  grundloven ناسراوة، کة بة 
«هةر * دةَلَيت کة (٢)وةربگرين (٧٥)بةشي
خَيزانةکةي يان ناتوانَيت خؤي کة کةسَيک
ئةوا نةبوو، تري داهاتي  ئةگةر  بژيَينَيت،
کؤمةک بژيَينرَيتء کة  هةية ئةوةي مافي
دةوَلةتةوة، دةزگاکاني لةاليةن وةربگرَيت
کة دةرنةچَيت لةوئةرکانة بةمةرجَيک
بإگةيةي ئةم  دياريکردووة»، بؤي  ياسا
سورةتي وةک دانيمارکدا لة مــادةي(٧٥)
يان لةبةريةتي کةس هةموو  واية، فاتيحا
بةندة دةيزاننء جؤرةکان لة جؤرَيک بة
شارةزاييم باش خوَيندنةکةم) (بةحوکمي
کة دةتوانم دةستووردا لةم بإگةيةي هةية
بناغةي بووةتة دةستوور بإگةيةي ئةم بَلَيم
کؤمةآليةتي سَيکتةري ياساکاني هةموو
بَيکاريي، يارمةتييةکاني هةموو دانيمارکء
هانديکاپ، يارمةتي سؤشيال، ــارةي پ
لةيةکةم هةر منداأل مانگانةي يارمةتي 
دةگاتة تــا  دايکبوونييةوة لــة رؤژي 
يارمةتي کرد پَيويستي ئةگةر (١٨)ساَليء
مردنيش دواي زياتر لةمةش مردنء تا
قةبرکإين دانيمارکدا لة کة ئةوةي (بةهؤي
قةبر ژيانداية لة مرؤڤ تا پَيويستة گرانةء
شارةواني ئةوا نا  ئةگةر بکإَيت،  خؤي بؤ
دواي پَييةش  بةم دةکإَيت، بؤ قةبري 
لة کؤمةک دةتوانَيت مــرؤڤ مردنيش

وةربگرَيت). دةوَلةت
دةکرَيت بپرسين، لةم روانگةيةوة بؤية
کاتَيک هيچ دةســةآلتــداران بؤچي ئاخؤ
شَيوةية نةکردووة لةم لة بإگةيةکي باسيان
بکةن؟ زياد هةرَيمي دةستووري بؤ کة
(٢٣ء٢٤)ي مــادةي لة نيم بَيئاگا ديــارة
باسي (٢٣) مادةي کة هةرَيم رةشنووسي
کةسوکاريان شةهيدانء ــةوادةي خــان
لة جؤرَيک  بة (٢٤)يــش  مادةي دةکــاتء
هةموو کة بةوةي دةنَيت دان جؤرةکان
هةية، شايستةي گوزةرانَيکي مافي کةس
رةشنووسةکةدا شوَينَيکي هيچ لة بةآلم

بانگةشةي ئاشکرا روونء بةشَيوةيةکي
نةزانراوة دةوَلةت ئةرکي بة نةکراوةء ئةوة
ئةگةر خؤ ژياني هاوآلتيياني دابينبکات، کة
دةستوورداء لة مادةيةک بة ببَيت ئةمة
کؤمةآليةتيدا سَيکتةري لة النيکةم بتوانرَيت
ئةوا بنيادبنرَيت، لةسةر ياساکاني بةشَيکي
النيکةم هةية بؤي تاکَيک هةموو کاتة ئةو
دي چي دةوَلةتء لة بکات کؤمةک داواي
عةالگةفرؤشء سواَلکةر، مناَلي لة بةشَيک
پَيچةوانةوة بة کةمدةبنةوةء بؤياخچي
وةک دةکةن، خؤيان مناَليي  مومارةسةي
ئافرةتان هةروةها دنيا، مناَلَيکي هةر
ژَيردةستةي کةمتر کچةوة ژنء بة
نَيرينةکانيان کةسوکارة بــراء مَيردء
سةربةخؤيي لة بةشَيک  النيکةم  دةبنء
زؤرترين بةدةستدةهَيننء ئــابــووري
کار بازاإي لة سوود دةتوانَيت ئافرةت
ئافرةت کةمترين کات ئةو وةربگرَيتء
پياوة مةرامة گآلوةکاني بةکاردةهَينرَيت بؤ
سياسةت، کارء بازاإي نةفسنزمةکاني
ئيجبار ئافرةتان هةندَيک لة دي چي چونکة
کة بکةن  کار شوَينَيکدا  لة  بــةوةي نين
لةبةرخاتري دةإوشَينرَيتء کةرامةتيان
شت، زؤر  بة نابن مةجبوور ژيان قوتي 
کة دةبَيت، کؤمةآليةتييان بيمةيةکي چونکة
ئيش ئيشکردنء بة مسؤگةرة تيا ژيانياني
کة زؤرانةي مادة ئةو لةبري ئةگةر نةکردن.
دةکةن دياريي هةرَيم سةرؤکي دةسةآلتي
لةم بإگةيةکي شَيوةکان لة شَيوةيةک بة
النيکةم دةستوورةوة، ناو بخرَيتة جؤرة
بواري بةهؤي  کة کةسانةي لةو بةشَيک 
فيزيکي يان سايکؤلؤژيي  کؤمةآليةتي، 
بة لةسةرجادةء نابينرَين هانديکاپنء
يان بژين خةَلک خَيري سةدةقةء سواألء
کاسبکاري هةندَيک  گاَلتةجاإيي جَيي  ببنة
ئاستَيک کة دةگاتة هةندَيکجار کة ناو بازاإ
روياننايةت لة هانديکاپةکان کةسوکاري
لة لةبةرئةوةي نزيکبکةنةوة لَي خؤيانيان
هؤي بة پَيگةي کؤمةآليةتييان کةمنةبَيتةوة
هانديکاپةکانيش هانديکاپةکةوة، کةسوکارة
هةست کةسوکاريان هةم خؤيانء هةم
مرؤڤ وةک کة بکةن بةئاسوودةييةک

لَيدةگيرَيت. رَيزيان
بؤ وا مادةيةکي داناني رَيکخستنةوةء
رةواکردنةوةي بة پرؤسةي دةستوورء
کارَيکي ــةت، دةوَل لةسةر هاوآلتي مافي
ئَيمةي کة تر زةحمةتة(بةتايبةتي راستة
مافي بة نةکراوين گؤش رؤژهةآلتيي
نييةء مةحاأل بــةآلم هاوآلتيبوونمان)،
دةستووريي بة دةستيپَيبکرَيت، دةکرَيت
وةک بــکــرَيــت، ياسايي بــة  بــکــرَيــتء 
هيچ دي چي کة ئةوةي بؤ سةرةتايةک
ليستي پةرلةمانتارَيک(بة دةسةآلتدارَيکء
بةسةردا منةتمان نةتوانن گؤإانيشةوة)
يارمةتيء دةمانژيةننء کة بةوةي بکةن
لة دابةشدةکةن(وةک بةسةردا سةدةقةمان
کةسوکاري کة دةبينين بؤنةکاندا زؤربةي
بؤ دةکرَين ريز ئةنفالکراوةکان شةهيدء
باس نيية ئةوةي بةهاي کة يارمةتييةک
تةلةفزيؤنةکانةوة لة ئةوةي چجاي بکرَيت،
بة بةَلکو نيشانبدرَيت)،  باسبکرَيتء 
ئةرکَيک ببَيتة ژياندن مافي پَيچةوانةوة
بة دةوَلـــةت يةکةمء  پلةي  بة تــاک  کة 
وةک بَيت.  بةرپرسيار  لَيي دووةم  پلةي 
ژيان مافي زامنکردنةي ئةم وتم لةسةرةوة
پةرلةماني کوردستاندا لةم خولةي النيکةم
هةر دَلنياشم دةستيپَيبکرَيت، دةتوانرَيت
مادةية لةم پَيداگريي قةوارةيةک ليستء
مافي کة  ــةوةي ئ بؤ بکات کــار بکاتء
هاوآلتييان، بؤ بکات مسؤگةر ژيانکردن
بؤ حوکمإانيکردن لة مسؤگةر دواإؤژَيکي
ئةو بؤ ئافةرين جا مسؤگةردةکات، خؤي
کة ناو پةرلةمان کوتلة سياسييةي ليستء
فةلسةفةيةء ئةم بؤ بةکارکردن دةستدةکات

لة سياسةتکردن. جؤرة ئةم

*قوتابيي دواساَلي
دانيمارک کؤمةآليةتي لة راوَيژکاريي
http://www.grundloven.dk*
Arei1976@hotmail.com

لةبيرچوو، مادةيةکي
کوردستان هةرَيمي دةستووري بؤ  پَيويست بةآلم

ئةبوبةکر* ئاري

بنچينةييترين کوردستان سةرةکيترينء هةرَيمي دةستووري

يةکة يةکةي تاکي بة پةيوةستة کة بيرچووة، مادةء بإگةي لة

بژَيويي ئةرکي ئةويش کوردستانةوة، هةرَيمي دانيشتووي

دةوَلةت لةسةر تاکةکانه ژياني

بَيستونبنطردى

بوونى بَيزاركردووة، كوردستانى دةرةوةى هةرَيمء دانيشتووى ئةوةى هاوآلتييانى
بةرامبةر بة ساآلنَيكة كة نايةكسانييةية نادادثةروةريىء ناشةفافىء طةندةَليىء هةموو ئةو
هةموو نايةكسانىء ئةو بةرثرسى كراوة، هةرَيمة ئةم هةذارى بَيدةسةآلتء دانيشتووانى
دةسةآلتى كة هَيزةية دوو ئةو دةكرَيت وآلتةدا لةم ئةخالقييةى سياسىء الدانة ئيداريىء
بةرثرسنء هةموو ئةوان هؤكارة لةبةر ئةو دةستدابووة، هةر لة (١٨)ساَلى رابردوويان

ئةوانداية. لةئةستؤى كةموكووإييةكان
بةرةى حكومةتء بةرةى واتا دووبةرةيةية، ئةو نَيوان جياكةرةوةى هَيَلى ئةوةى
هةَلةكانى لة  ثةند حكومةت مةرجَيك بة ضاودَيريكردنة،  خزمةتكردنء ئؤثؤزسيؤن، 
كةموكورتييةكان بطَيإَيتء خؤى جديى رؤَلى ئؤثؤزسيؤنيش وةربطرَيتء رابردووى
ئَيستا بةإَيوةبردنةى شَيوازى ئةو تا بَيت، ئيداريى كارى ئةداو ضاودَيريى دةستنيشانبكاتء

رزطاري بَيت. تَييكةوتووة قةيرانةى هةيةو لةو
لةثَيداضوونةوة حكومةت تاقيكردنةوةى بؤ نوَيبوو دةروازةيةكى ئةمجارة هةَلبذاردنى
تؤكمة بناغةى ريشةو رةطء تا بؤئؤثؤزسيؤنيش باشترين دةرفةتة رابردوودا، بةكارةكانى
لة ئايندةى كارى لةسةر هةية لةهاوآلتييان بةشَيك  لةالى طومانةى ئةو(تةم)و دابنَيتء

ثةرلةماندا نةمَينَيت.
كارةكانى دةيانةوَيت شةنوكةوى حكومةتى نوَيدانء ئَيستا لةضاوةإوانى هاوآلتييان،
ضارةسةركردووةو رابردوويان كابينةكانى كةموكووإييةكانى تاضةند بزانن بكةن،
هاوآلتييان هةموو ــةوةو ــات دووردةخ لةخؤى حيزبيى دةسةآلتى  ــوةردانء دةســت
بةشَيك ئةطةرو بةشَيكيان ئةوانة هةرضةندة قبووَلدةكات، جياوازةوة بةبيروبؤضوونى
ئةطةر هَيشتا لةسةرةتادانء بةآلم دةركةوتن، سوَيندخواردندا رؤذى لة لةضاوةإوانييةكان
نوَيبوونةوةو ضاكسازيىء خزمةتء نيةتى لةسةرثؤستةكانء رَيكبكةون دووهَيزة ئةو
ئةطةريش ئةنجاميبدةن دةتوانن ئةوا دروشم بة كرديان خؤيان وةكو هةبَيت، ئاوةدانييان
ئةوا دابنَين، هاوآلتييانةوة بةرذةوةنديى لةسةرو طروثةكانيان حيزبء بةرذةوةنديى
تر كابينةكانى ثؤخَلةواتةكانى رَيطةنةدات  جةماوةرو ضةترى  ببَيتة ئؤثؤزسيؤنة ئةركى

دووبارةبكةنةوة.
دةداتةوة ئةو ثرسيارانة وةآلمى خؤى ئايندةش ضاوةإوانينء هةموومان لةئَيستادا
رؤَلى نةيانتوانى ئؤثؤزسيؤن بةرةى حكومةتء بةرةى ئةطةر دةطةإَيين، بةدوايدا كة
خزمةتطوزارو بة راستى كة بطةإَيت بةديلدا بةدواى جةماوةر ئةوا ثَيويستة بطَيإن، خؤيان
لَيدةكرَيت ضاوةإوانى هَيزةىئَيستا ئةو ديارة بَيت، هاوآلتييان بةرذةوةندييةكانى ثارَيزةرى
دةزطاكانى دامةزراوةييكردنى بة باشء كارى لةسةر حكومةت بؤئةوةى ئؤثؤزسيؤنة،
هةبوونى تةنيا مووضةوةرطرتنء بةرثرسيارَيتيى كة بةرثرسانيش لةوةتَيبطةن رابهَينَيت،
بةو طةيشتوون ئةوان بةدةنطى هاوآلتييانةى  ئةو بةسةر نيية فةلسةفةلَيدان ثاسةوانء
ئيداريشةوة كؤمةآليةتىء سياسىء ئةخالقىء رووى ئةركى بةرثرس لة بةَلكو ثؤستانة،
بةضاوى سةيركردنى نةك باوكانة، بةشَيوةى وآلتةكةى بةهاوآلتييانى خزمةتكردنة

رةعيةتةوة.
Bestun_bengrdy@yahoo.com

لةحكومةتى ضاوةأوانيى,
ئؤثؤزسيؤندا سةردةمى
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مةولود* جةبار

ذمارة لة عةبدوَلآل ستران ثَيزدا، بآ طاَلتةئامَيزو وتارَيكي لة
لةذَير ٢٠٠٩/٨/٢٨دا رؤذي نــوَي-ي كوردستاني (٤٩٦٢)ي 
جطة كة دةنووسَيت تؤفيق) حةمة كاك لة (طلةييةك ناونيشاني
حاجي لة كاكةكان: قادري طلةيي حةمة تؤفيق، واتة كاك تؤ، لة
ئَيمةبوونء بةرثرسياري كة  دةكةم مستةفا  نةوشيروان عةليء
بابةتي هةندَيك  ضيية،  سَيبةر حكومةتي كة نةكردين  فَيرتان 
كة دةكــات، لةسةر طلةيي لةهةمانشَيوةدا هةر كة نووسيوة
فَيريان تَينةطةياندووةو باش كاديرةكانيان سةركردانة ئةو طواية

نةكردوون.
كاديرو لة هةموو كةسَيك دةبواية باسء وتنة شايةني ئةوةي
ثَيشمةرطةو رَيكخستنةكانييةكَيتيجورئةتيبكردايةوةها بابةتَيكي
ئةوها بابةتي لة خؤي  نةكرداية زاتي ستران بةآلم  بنووسياية،
ثةيوةنديي طلةييةكة نزيكةوة ناوةإؤكي دوورو لة ضونكة بدات،
دةكاتء لَيوة باسيان ئةو كة سةركردانةي  ئةو نيية، بةوةوة
شؤإشطَيرييء طياني راهَيناوةو ثَيشمةرطةيان لَيدةكات، طلةييان
تيا كوردستان نيشتماني كوردو  بؤ خؤشةويستييان  قارةمانيء
بوون، شؤإشطَيرةكان مامؤستاي ئةوان بةرزكردوونةتةوة،
ئةوان بوون، ثَيشمةرطة طيان لةسةردةستةكان كاديرء راهَينةري
كة ئَيستا كارةي  ئةم  لةسةر رانةهَيناوة، تؤيان  وةك  كةساني
ريزةكاني تَيكداني راستييةكانء شَيواندني بؤ كةوتووة دةستت

ثةيداكردن. ثارة ء ماستاو طةلء
كاديرو ئةو سةركردةي مامؤستاو ئةوان كاتَيك ضونكة
لة بووي، خؤت باوكي (ساَلح)ةكةي كوإة تؤ بوون، ثَيشمةرطانة
عةبدوَلآل مةال تةثةي رةحيمئاواو طةإةكةكاني لة باوكتةوة ثشت
راوة دةسوإانةوةو كؤمةَلةدا يةكَيتيء رَيكخستنةكاني بةدواي
دةكرد، كةركوكتان لةسةردةستةكاني طيان شؤإشطَيرو كوردة
سةركردانة ئةو قوتابييةكاني ئةوكاتةي دةخوارد، ئةوانتان ناني
ئَيوةش ئاطر، دةكردة  دوذمن لة  كةركوكيان دةهاتن  شةو بة
ئةوانء كةسوكاري بةدواي تا ببَيتةوة، رؤذ بوو خواخواتان
تؤيان نة دَلنياييةوة بة بؤية  بطةإَين، ثَيشمةرطةدا  داَلدةدةراني
بارودؤخةدا لةو  تؤش نة كردووة،  شؤإشطَيريي  وانةي  فَيري
يةكَيتيي بؤ ئافةرين  دابدةن، دةرست  تا اليان، بطةيتة بوويت

بيت. نةسيحةتكةري دةمإاستء تؤ كة كوردستان نيشتمانيي

ديَرين ثَيشمةرطةى *

زؤرترين زانيارى دروست لة ئَيمة وةربطرة

وردبينىبَياليةنىراستطؤيى


