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ثارتىء يةكيَتى مانطانة ٤٢ هةزار 
مليؤن دينار بةناوى ثَيشمةرطةوة دةبةن

٩

رؤذنامة

ســـةرؤك كــؤمــارى عــَيــراقء 
باآلكانى  بةرثرسة  لة  يةكَيك 
عَيراق، سةردانى تةوَيَلة (سنوورى 
عَيراق ئَيران لة ثارَيزطاى سلَيمانى) 
نهَينى  كؤبوونةوةيةكى  دةكةنء 
لةطةأل ذمارةيةك بةرثرسى ئَيرانى 

ئةنجامدةدةن.
ــةرؤك  جــةالل تــاَلــةبــانــى، س
ــة يـــاوةرى  ــراق ب ــَي ــارى ع ــؤم ك
ســةردانــى  بـــاآل،  بةرثرسَيكى 
لةطةأل  تةوَيَلة دةكات،  شارؤضكةى 
سةردانةكةياندا ضةند ئؤتؤمبَيلَيكى 
رةسميى  سنوورى  لة  جامإةش 

(تةوَيَلة- شؤشمآ لة نَيوان هةرَيمى 
هاتوونةتة  ئَيران)ةوة  كوردستانء 
لةطةأل  كؤبوونةوةيان  تةوَيَلةو  ناو 

تاَلةبانى كردووة.
لة  ــاطــادار  ئ سةرضاوةيةكى 
رؤذنامةى  بة  تةوَيَلة  شارؤضكةى 
رؤذى  «سةرلةبةيانى  راطةياند: 
هَيزَيكى   (٩/٥) رابردوو  شةممةى 
زؤرى ثَيشمةرطة سةر شاخةكانى 
لة  دواتــر  تةنيوةو  تةوَيَلةيان 
ثَيشنيوةإؤ  بؤ ١١)ى   ١٠) سةعات 
ضاوى  لة  دوور  تاَلةبانى  جةالل 
سةردانى  راطةياندنةكان  كامَيراو 
ماَلى  لة  كـــردووةو  تةوَيَلةيان 
سةرؤكى  ــى)  ــةورام ه (جةميل 

دَيرينةكان  ثَيشمةرطة  كؤمةَلةى 
اليانداوة».

نةيويست  كة  سةرضاوةية  ئةو 
بةوةشدا  ئاماذةى  ببرَيت،  ناوى 
تاَلةبانى  طةيشتنى  «لـــةدواى 
ئؤتؤمبَيلَيكى  ضةند  تةوَيَلة  بؤ 
سنوورى  لة  ئَيرانى  جامإةشى 
شؤشمآ)وة  (تةوَيَلة-  رةسميى 
زؤربةى  تةوَيَلةو  ناو  هاتوونةتة 
دةكةن،  بةوة  ئاماذة  زانيارييةكان 
لةطةأل  ئَيرانى بوونء  كة شاندَيكى 
تاَلةباني كؤبوونةتةوة، بةبآ ئةوةى 
ئَيرانييةكانء  كةسة  ناسنامةى 
كؤبوونةوةية  ــةو  ئ ئةجَينداى 

ئاشكرابكرَيت».

تالَةبانى لة (تةويََلة) بة نهيَنى لةطةأل ئَيرانييةكان كؤدةبيَتةوة

ثاش ئاطاداركردنةوةى 

سةرؤكى هةرَيم،

١٠٠ كةسى ديكة نانبأاوكراون

٣

تـةوة؟ طـؤشـةكـة هـةلَـدةوةشـيـَ سـيـَ ١٣

بةرهةمى يةك 
ليستى ضى بوو؟

٢٠

شكست لة هزرى 
برينداربووى

يةكيَتيدا

٢٢
ئازاد ضاالك:

دروستنةكردنى دةستةى نةزاهة 

طومانى لةسةر دةسةآلتى 

هةرَيم دروستكردووة

١٢

بةغدا دةكولََيتء 

كوردستان 

دةخوليَتةوة

بة ضةك دةورو 

تةسليمى سكرتاريةتى 

خويَندكاران كراوة

باخضةى ساوايانى ثاندا و قوتابخانةى شوةيفاتى نَيودةوَلةتى لة طوندى ئةَلمانى كرايةوة
لةهةنطاوَيكى بَى وَينةدا كؤمثانياى ناليا باخضةيةكى ساوايانى نموونةيى و قوتابخانةيةكى نَيودةوَلةتى لةناو طوندى ئةَلمانى كردةوة.

كؤمثانياى ناليا سةرجةم دانيشتووانى خؤشةويستى شارى سلَيمانى ئاطاداردةكاتةوة بؤ ئةمساَلى خوَيندن باخضةى ساوايانى ثاندا لةسةر سيستمى خوَيندنى ئةَلمانيى و قوتابخانةى شوةيفاتى نَيودةوَلةتى 
بة هاوضةرخترين ثرؤطرامى خوَيندن لةطوندى ئةَلمانى دةكرَيتةوة و لةئَيستاوة ناونووسين دةستى ثَيكردووة.

بؤ زانيارى زياتر دةتوانن ثةيوةندى بةم ذمارانةوة بكةن:
باخضةى ساوايانى ثانـداى نموونةيى:  ٠٧٧١٠١٣٣٧٨٤
قوتابخانةى شوةيفاتى نَيودةوَلةتى:  ٠٧٧٠٥٠٤٩٦٧٨

ناليا هةميشة ثَيشةنطة

٣

مـيـديـاى رةش لــة كـوردسـتـان ٤
خــاوةنــى (٢٤٠٨) دؤنــم زةوى

١٧داواى قةرةبوو دةكةنةوة

٧حكومةتةكةى بةرهةم سالَح لةذَير هةيمةنةى ثارتيدا دةبَيت

٥

ريكالم

ضيا عةباس

ئاسؤ عةبدوللةتيف
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جةالل تاَلةبانى



شارا عةبدوإلةحمان

كَيشةى  طؤإان  فراكسيؤنى  ئةوةى  لةدواى 
دةركردنء نانبإاوكردنى ئةو كةسانةى كة طومانى 
ئةوةيان لَيدةكرَيت دةنطيان بة ليستى كوردستانى 
زياتر  يةكَيتى  هةرَيم،  سةرؤكى  طةياندة  نةدابَيت، 
لة (١٠٠)كةسى ديكةى لةدامودةزطا حكومييةكاندا 

دةركردووة.
رؤذى(٨/٢٧) لةميانةى كؤبوونةوةي سةرؤكى 
هةرَيم لةطةأل ليستى طؤإاندا، مةسةلةى دةركردنء 
كة طومانيان  (١٧٠٠)كةس  لة  زياتر  نانبإاوكردنى 
لَيدةكرَيت دةنطيان بة ليستى كوردستانى نةدابَيت، 
باسكراو هةر لة كؤبوونةوةكةدا مةسعود بارزانى 
بةَلَينى  نيشانداو  لةحاَلةتةكة  خؤى  نيطةرانيى 
نزيكةى  بةآلم  دا،  كَيشةيةي  ئةو  بةدواداضوونى 
(١٠)رؤذة هيض بةرةوثَيشضوونَيك لةو مةسةلةيةدا 

بةدى نةكراوة.
د.فوئاد حسَين، سةرؤكى ديوانى سةرؤكايةتي 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة  هةرَيم 
سةرقاَلى  هــةرَيــم  سةرؤكايةتي  لةئَيستادا 
بؤ  كاريان  بةجديى  حاَلةتةكانةو  بةدواداضوونى 

دةكرَيت.
هةرَيم  سةرؤكايةتى  ئةمإؤ  تا  ئةطةر  بإيارة 
وةآلمى داواكارييةكةيان نةداتةوة، ئةوا فراكسيؤنى 
مةبةستة  ئةو  بؤ  ثإؤذةبإيارَيكى  كة  طــؤإان 
طةإاندنةوةى  بؤ  كار  ثةرلةمانء  بيباتة  ئامادةية، 

دةركراوان بكات.
سةرؤكى  محةمةد،  كوَيستان  لةوبارةيةشةوة 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  طــؤإان  فراكسيؤنى 
بؤ  خؤمان  نوَينةرى  «ئَيمة  وت  رؤذنامةى  بة 

بةدواداضوونى داواكةمان ناردووةتة الى سةرؤكى 
هةرَيمء ئةطةر وةآلممان نةدرَيتةوةء بةجديى كار 
بؤ داواكةمان نةكرَيت، ثإؤذةبإيارةكةمان دةبةينة 
تا  دةكةين،  لةسةر  طفتوطؤى  لةوآ  ثةرلةمانء 

ضارةسةرى طونجاو دةدؤزينةوة».
ــةوةى ســةرؤكــى  ــردن ــادارك ــاط لــــةدواى ئ
(١٠٠)كةسى  لة  زياتر  يةكَيتى  هةرَيميشةوة، 
دةركــردووةء  حكومييةكاندا  لةدامودةزطا  ترى 
(١٠٠)كةسةى  ئةو  نــاوى  طــؤإان  فراكسيؤنى 
ديكةيان ئامادةية كة ئاإاستةى سةرؤكى هةرَيمء 
ثَيويستة  ثَيشيوابوو،  كوَيستان  بكةن،  ثةرلةمانى 
يةكَيتى رَيزى ئةو هةوَلةى سةرؤكى هةرَيم بطرَيت 
كة بؤ طةإاندنةوةى دةركراوان خستويةتيية كارو 
هةرَيمةوة  سةرؤكى  ئاطادارى  لةدواى  ثَيويستة 

واز لةدةركردنء نانبإاوكردن بهَينَيت.
هةرضةندة فراكسيؤنى طؤإان بةَلَينى بةخةَلكدا 
بؤ  سةرةكى  مةرجةعى  بكاتة  ثةرلةمان  كة 
يةكالييكردنةوةى كَيشةكانء دةرضواندنى بإيارء 
ئةو  بةَلَينةكةيانةوة،  بةثَيضةوانةى  بةآلم  ياسا، 
ليستة بؤ يةكالييكردنةوةى يةكةمين كَيشة كة هاتة 

بةردةميان ثةنايان بردة بةر سةرؤكى هةرَيم.
وتى  محةمةد  كوَيستان  ــةوة  ــارةي ــةوب ل
«دانيشتنةكانى ثةرلةمان زؤر دواكةوتن، هاوكات، 
بةقوتى  ثةيوةنديى  خةَلكانة  ئةو  دةركــردنــى 
لةئَيستادا كة رةمةزانةو شتومةك  خةَلكةوة هةية 
قوتابخانةية،  دةستثَيكردنةوةى  نزيك  طرانةو 
رَيطابطرينةبةر،  خَيراترين  ئاسانترينء  ويستمان 
هةل  بة  هةرَيم  سةرؤكى  الى  بؤ  ضوونيشمان 
بةجديى  بةآلم  تَيبطةيةنين،  مةسةلةكةى  كة  زانى 
هةوَلدةدةين بؤئةوةى كة ثةرلةمان ببَيتة مةرجةعى 

سةرةكى بؤ يةكالييكردنةوةى كَيشةكان».
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 (١٠٠) كةسى ديكة نانبأاوكراون
ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى  هةَلبذاردنى  ئةنجامى  (٢٠٠٩/٨/٤)وة  لة 
كوردستان راطةيةنراوة، لة (٢٠٠٩/٨/٢٠)وة ثةرلةمانى كوردستان يةكةم 
بة  هةرَيم  سةرؤكى  هَيشتا  ئةنجامداوة،  نوَييةى  خولة  ئةم  دانيشتنى 
رةسميى كانديدى ليستى براوةى بؤ سةرؤكى حكومةت رانةسثاردووة 

بؤ ثَيكهَينانى كابينةى نوَيى حكومةت.
بووةتة  بارزانى  نَيضيرظان  حكومةتةكةى  نوَيدا  حكومةتى  غيابى  لة 
(حكومة تصريف االعمال)ء وةك حكومةتَيكى  حكومةتى راييكردنى كار 

متبوو، كارى ئيدارةى هةرَيمةكة رايى دةكات.
دةسةآلتبةدةستة،   براوةء  ليستى  خةمسارديى  راستةوخؤ  ئةمةش 
خولى  كارءبارى  نابةجَييى  هةَلةء  كةمتةرخةميىء  هؤكارةكةشى 
ثَيكهَينانى كابينةى  بة ياسا وادةى  نةيتوانيوة  رابردووى ثةرلةمانة، كة 

نوَي دةستنيشان بكات.
بةثَيى رَيككةوتن دةبواية، ئاَلوطؤإى دةسةآلت لة نَيوان ثارتىء يةكَيتى 
لة كؤتايى ساَلى ٢٠٠٨ بواية، سةرؤكايةتى حكومةت تةسليم بة يةكَيتىء 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانيش بة ثارتى، بةآلم بة ثاساوى هاتنة ثَيشةوةى 
هةَلبذاردن، ئةم ئاَلوطؤإة رووينةداء بة هةمان حاَلةتةوة بةردةوامييان 
بة  ثَيويستيان  رؤذةى  ضةند  ئةو  تا  ثةرلةمانداء  حوكمإانىء  كارى  بة 
زاراوة  ناو  هَيناية  نوَييان  دةستةواذةيةكى  بوو،  دةستوور  تَيثةإاندنى 
سياسيىء ئيدارييةكان، كة ئةويش ثةرلةمانى تةسريف ئةعمال بوو، كة لة 
دةرةوةى وادةى شةرعى خؤيدا دةستوورى هةرَيميان ثَى تَيثةإاند، كة بة 
وردكردنةوةى ناوةإؤكى دةستوورةكة ثةرلةمانى تةسريفى مةرامةكانى 

دوو حيزبةكة بوو، نةك تةسريفى كاروبارى وآلت.
كةمتةرخةميى  دوو  كات  كارء  بةإَيكردنى  ثةرلةمانى  حكومةتء 
لة  كةمتةرخةمن  هةم  كة  دةسةآلتبةدةستن،  حيزبى  دوو  مةبةستدارى 
وةك  هاوبةشء  بةرذةوةنديى  ثارَيزراوى  لة  دَلنيابوونيان  سؤنطةى 
يةكى لة دةستكةوتء ئيمتيازء قؤرغكاريى، هةم مةبةستدار بةو مانايةى 
درَيذايى  بة  ثةرلةمانةكةيان  كة  دةكةن  ياسايية  فةراغة  بةو  كة هةست 
فةرامؤشيان  بةآلم  بكاتةوة،  ثإ  بؤشايية  ئةو  نةيتوانيوة  ساأل  ضةندين 

كردووةء داواى ضارةسةركردنيان نةكردووة. 
ثَيكهَينانى  دواخستنى  كارةء  بةإَيكردنى  حكومةتى  ئةم  ئيستادا  لة 
حكومةتى نوَى مةسةلةيةكى زؤر طرنطء ضارةنووسازى ثةكخستووة، 
كة مةسةلةى ضوونى وةفدى هةرَيمة بؤ بةغدا كة لة ميانى كؤبوونةوةى 
ماليكىء بارزانيدا بإيارى لَيدراوةء هةتا ئَيستا وادةى ضوونى ئةو وةفدة 
ديار نيية، كة هةندَيكجار لَيرةء لةوَى مةسةلةكة ثةيوةست دةكرَيت بة 
لة  كَيشانة  ئةو  يةكالييكردنةوةى  مةسةلةى  نوَييةكة  كابينة  ثَيكهَينانى 
ئَيستادا جَيى طرنطيثَيدانى ئةمريكايةء حكومةتى عَيراقيش دةيةوَيت لة ثَيش 
هةَلبذاردنى داهاتوودا ضارةسةريان بكات، بؤئةوةى وةك دةستكةوتَيكى 
بةآلم  بكاتةوة،  نمايشى  هةَلبذاردندا  ثإوثاطةندةى  هةَلمةتى  لة  خؤى 
دةسةآلتى هةرَيم نةيتوانيوة تؤثةكة بباتة دةرةوةى طؤإةثانةكةى خؤى 

بةهؤى ثَيكنةهَينانى كابينةى نوَى.
سةرئةنجام  دواكةوتنَيكى  هةر  لةوةداية،  خاَلةش  ئةو  مةترسى   
يان  دةرةوة،  ضوونة  ئةوةى  حوكمى  بة  دةشكَيتةوة،  كورد  زيانى  بة 
دووركةوتنةوةى ئةمريكا لة هاوكَيشةكان مةسةلةكان ئاَلؤزتر دةكات، بة 
تايبةت بؤ كورد، بةوثَييةى ئةو كات مةسةلةكة دةكةوَيتة بةر رةحمةتى 
ميزاجى دةسةآلتى ناوةندى، كة تةنيا ضةكء كارتى دةستى كورد، ئةو 
هيض  نةيانتوانيوة  تائَيستا  كوردةكان  كة  سةركردة  دةبَيت،  دةستوورة 

بةشَيكى ئةوتؤ لة مافة نووسراوةكانمان لةوَيدا بكةنة ئةمرى واقيع.
دانيشتنةكانى  لة  نوَى  ثةرلةمانى  دةبَيت  كة  خاَلَيكة،  مةسةلةية  ئةم 
سةرةتاوة هةَلوةستةى لةسةر بكاتء بةدوايدا بضَيت. هةم بةدواداضوونء 
ضارةسةرى ئةو كةموكورتيية ياساييةى هةية لة ديارينةكردنى وادةيةك 
بةدواداضوونى  هةم  حكومةتء  سةرؤكى  بؤ  كانديد  راسثاردنى  بؤ 
كةمتةرخةميى لة بةدةمةوةنةضوونى يةكالييكردنةوةى كَيشةكانى نَيوان 

هةولَيرء بةغدا.

حكومةتى بةإَيكردنى كار،
يان بةرذةوةنديى؟

ثـاش ئـاطـاداركـردنـةوةى سـةرؤكـى هـةريَـم

دلَير عةبدولخالق

يةكَيتى،  سياسيى  مةكتةبى  بإيارى  لةسةر 
رَيكخراوة  مةكتةبى  لَيثرسراوى  بةختيار  مةال 
كؤمةَلةى  سكرتاريةتى  ديموكراتييةكان 
 (١٢) جَيطرء  دوو  سكرتَيرء  بة  خوَيندكاران 

ئةندامى سكرتاريةتةوة رةوانةى ماَلةوة دةكات.
بة  بإيارة  ئةو  سكرتاريةتيش  ئةندامَيكى   
خؤيدا  كاتى  «لة  دةَلَيت:  و  دةزانَيت  ــاإةوا»  «ن

هةَلوَيستمان دةبَيت».
خوَيندكارانى  كؤمةَلةى  سكرتاريةتى  ستافى 
رَيكخراوةكة  لة كؤنطرةى شةشةمى  كوردستان 
كؤنطرةكةيان  متمانةى   (٢٠٠٧ (ئابى  مانطى  لة 
دوو  ثَيويستة  ثةيإةويش  بةثَيى  ثَيبةخشراوة، 
ببةستَيتء  كؤنطرة  رَيكخراوةكة  جارَيك  ساأل 
ستافى نوَى هةَلبذَيرن، كاديرانى رَيكخراوةكةش 
هؤكارى نةبةستنى كؤنطرة لة مانطى رابردوودا 

يةكَيتىء  دؤخــى  كة  دةطةإَيننةوة،  ئــةوة  بؤ 
هةَلبذاردنةكان هؤكارى دواخستنى بووة. 

كؤمةَلةى  سكرتَيرى  ــى  ــةرةداغ ق دارا 
«سةرلة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  خوَيندكاران 
بةختيار  مــةال   (٢٠٠٩/٩/٦) رؤذى  بةيانى 
لَيثرسراوى مةكتةبى رَيكخراوة ديموكراتييةكانى 
خوَيندكاران  لقةكانى  لَيثرسراوى  لةطةأل  يةكَيتى 
كؤبووةتةوة،  ئَيمة  ئامادةبوونى  ئاطادارىء  بَى 
ئَيوارةش لةطةأل ئَيمة دانيشتوو، بَيئةوةى طفتوطؤ 
بكةين ثَييإاطةياندين بة بإيارى مةكتةبى سياسيى 

ئَيوة لة سكرتاريةتى خوَيندكاران نةماون».
 لة بارةى هؤكارى ئةو حاَلةتة، دارا ئاماذةى 
يةكَيكيان  هةبوو،  ثاساويان  دوو  بةوةكرد، 
هةَلبذاردنةكان  هةَلمةتى  لة  ئَيمة  ئةوةى  بةهؤى 
ئةركةكانى خؤمان رانةثةإاندووة، ئةوى ديكةيش 
ئةو رَيكخراوة بةشَيكة لة كَيشةء تةكةتوالتى ناو 

يةكَيتي.
دارا قةرةداغى ئةوةشى وت: «رَيكخراوةكةيان 

حيزبى  كاديرَيكى  وةك  ئةويش  حيزبييةء 
ثةيوةستة بةو بإيارةوة، بةآلم بةشَيك لة ئةندامى 
لة  ضونكة  بإيارةكة،  لة  نيطةرانن  سكرتاريةت 
هيض  بةآلم  ماندووبوون،  هةَلبذاردندا  هةَلمةتى 
ثَيوةرَيك نةبووة بؤ دياريكردنى ئةوانةى ئيشيان 

كردووةء ئةوانةى نةيانكردووة». 
رةوانةكردنى  دواى  زانيارييةكان،  بةثَيى 
لةطةأل  ضةكداريان  دوو  هةريةكة  ستافةكة، 
ئةو  تةسليمكردنى  دةورء  بــؤ  ــردراوة  ــَي ن
نيطةرانييةكى  ئةمةش  اليانبووة،  كةلوثةالنةى 
هاوكاتيش  دروستكردووة.  زؤرى الى ستافةكة 
كة  خوَيندكاران،  سكرتاريةتى  كارطَيإَيكى 
مةكتةبى  بإيارةكةى  بهَينرَيت،  ناوى  نةيويست 
سياسيى يةكَيتي بة ناإةوا لةقةَلةمداو وتى: «ئةو 
بإيارة بة ثَيضةوانةى ثةيإةوى ناوخؤى يةكَيتىء 
ستافة  ئةو  بإيارة  هةربؤية  رَيكخراوةكةية، 
هةبَيت  خؤمان  هةَلوَيستى  ثَيكةوة  كؤببينةوةء 

لةكاتى دياريكراودا».

سكرتاريةتى كؤمةلَةى خويَندكاران بؤ دةركران؟

فةالح نةجم 

ثةرلةمانى  دانيشتنى  دووةم  ثيش 
سةرجةم  كوردستانى  ليستى  كوردستان، 
تةواوى  ئةوةى  بؤ  خستةطةإ  هةوَلةكانى 
دةستء  بطرَيتة  ثةرلةمان  بإيارةكانى 

ليستةكانى ديكةى لَي بَيبةش بكات.
ثةرلةمانى  سَيشةممة  ئةمإؤ  بإيارة 
خؤى  دانيشتنى  دووةم  ــان  كــوردســت
ثةرلةمان  ليذنةكانى  ئةندامانى  سازبكاتء 
دةيةوَيت  كوردستانيى  ليستى  دابنرَين، 
(١٨)ء  بة  بكات  ليذنةوة   (١٤) لة  ليذنةكان 
ليذنةكان  زيادكردنى  بؤ  طؤإانيش  ليستى 

مةرجى هةية. 
ئةندامى  ــوأل  رةس عةلى  د.جةعفةر   
فراكسيؤنى  لةسةر  كوردستان  ثةرلةمانى 
«ليستى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  طــؤإان 
تةواوى  كؤنترؤَلى  دةيةوَيت  كوردستانيى 
تــةوافــوقء  بة  ــإواى  ب بكات،  ثةرلةمان 

رَيكةوتن نيية».
ليستى كوردستانيى لة دانيشتنى سةرؤكى 
كة  كردبووةوة،  لةوة  جةختيان  لسيتةكاندا 

لة  كوردستانيى  ليستى  ئةندامانى   دةبَيت 
ثةرلةماندا  كورسييةكانى  ثَيشةوةى  ريزى 
زؤرينةى  ئــةوان  كة  ثَييةى  بةو  دانيشن 
طؤإان  ليستى  بةآلم  دَينن،  ثَيك  ثةرلةمان 
جةخت لةوة دةكاتةوة كة دانيشتنى ئةندامانى 
ثةرلةمان دةبَيت بةثَيى ثيتى ئةبجةدى بَيت، 

يان ئةندامانى ليستةكان ثَيكةوة دانيشن.
طــؤإان  فراكسيؤنى  ئةندامةى  ــةو  ئ
ثةرلةمان  ليذنةكانى  كة  كردةوة،  تةئكيدي 
دةبَيت لة رَيطةى ئةو دةنطانةوة بَيت، كة لة 
هَيناوة،  بةدةستيان  ليستةكان  هةَلبذاردندا 
ضونكة  ثةرلةمانى،  هةَلبذاردنى  بةثَيى  نةك 
بة  سةر  ثةرلةمان  ئةندامانى  زؤرينةى 
ليستى كوردستانين، لة هيض وآلتَيكدا نةبووة 
ثةرلةمانيش  حكومةتء  كؤنترؤَلى  ليستَيك 

بكات.
ثةرلةمان  ليذنةكانى  زيادكردنى  بؤ 
ثةيإةوى  دةستكاريكردنى  بة  ثَيوستى 
ناوخؤى ثةرلةمان هةية، بةرثرسانى ليستى 
طؤإان دةَلَين، ئةطةر دةستكارى ئةو بةشةى 
ثةيإةوى ناوخؤ بكرَيت، دةبَيت ئةو خاآلنةى 
ئَيمة كؤك نين لةسةرى ئةوانةش دةستكارى 

بكرَيت.

«ليستى كوردستانيى، 
بأواى بة رَيكةوتن نيية»

هةستيار قادر

فةرةج  لة  لَيثرسينةوة  عَيراق  ثةرلةمانى 
باآلى  كؤمسيؤنى  سةرؤكى  حةيدةريى، 
ــاتء  دةك هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
ئةطةر زؤرة سةبارةت بة ثَيشَيلكارييةكانى 
هةَلبذاردنى كورستانيش ثرسيارى لَيبكرَيت، 
ثةرلةمانتارَيكيش ئاماذة بةوة دةكات، ئةطةر 
هةبَيت  لةدذى حةيدةريى  ثَيويست  بةَلطةى 
يةكَيتىء ثارتيش ناتوانن بةرطريى لَيبكةنء 

لة ثؤستةكةى الدةبرَيت.
بةثَيى ئةو زانيارييانةى دةست رؤذنامة 
ئةم  (١٢)ى  دانيشتنى  لة  بإيارة  كةوتوون، 
مانطةى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقدا فةرةج 
باآلى  كؤمسيؤنى  سةرؤكى  حةيدةريى، 
سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان بانطهَيشت بكات 
لَيثرسينةوة، ئةوةش دواى ئةوةدَيت كة  بؤ 
فةزيلة  ليستى  ئةندامى  يةعقوبى  كةريم 
 (١٠٠) لة  زيــاد  ئيمزاى  ئةنجومةنة  لةو 
ثةرلةمانتارى كؤكردةوة. بؤ بانطَيشتكردنى 

سةرؤكى كؤمسيؤن بؤ ثةرلةمان.
ئةندامى  عةبدولكةريم،  ـــةردار  س  
ــــإاى  ــؤن وَي ــســي ــؤم ــى ك ــةن ــجــوم ــةن ئ
بة  زانيارييانة  ئةو  ثشتإاستكردنةوةى 

راطةياند  ــامــةى  رؤذن
ـــــــووســـــــراوى  «ن
ــةو  رةســـمـــيـــمـــان ل
بارةيةوة ثَيطةيشتووة»، 
هــةرضــةنــدة ســةردار 
«بةدورى  عةبدولكةريم 
زانى لةسةر هةَلبذاردنى 
كوردستان  ثةرلةمانى 
فةرةج  لة  لَيثرسينةوة 
بكرَيت»،  حةيدةريى 
سةرةإاى ئةوةى سامى 
ئةندامى  ئــةتــروشــى، 
كة  عَيراق  ثةرلةمانى 

كورددا  (٩)ثةرلةمانتارى  لةطةأل  ثَيشتر 
بةياننامةيةكى ناإةزاييان لةدذى كؤمسيؤن 
ثَيشَيلكارييةكانى  بة  سةبارةت  دةركــرد، 
لَيثرسينةوةى  داواى  وتى:  ثإؤسةية  ئةو 
يةعقوبى  كةريم  لةاليةن  حةيدةريى  فةرةج 
بؤ  دةرةخسَيت  دةرفةت  ثةرلةمانتارةوة، 
هةَلبذاردنى  بة  سةبارةت  ثرسياركردن 

ثةرلةمانى كوردستانيش. 
ئةتروشى وتيشى، ئةطةر بةَلطةى تةواو 
بخرَيتةإوو،  حةيدةريى  فــةرةج  دذى  لة 
ئةوكات  الببرَيتء  بةئاسانى  دةتوانرَيت 

يةكَيتىء ثارتيش ناتوانن بةرطريى لَيبكةن.

ــامــة،  رؤذن زانيارييةكانى  بةثَيى   
ثةرلةمانتار  يةعقوبى  كةريم  تَيبينييةكانى 
بووة  كؤمسيؤن  رَيوشَينةكانى  لةسةر 
ئةنجومةنى  ثَيشووى  هةَلبذاردنى  لة 
مامةَلةكردنى  عَيراقء ضؤنَيتى  ثارَيزطاكانى 
بــةآلم  سكاآلكاندا،  لــةطــةأل  كؤمسيؤن 
ئاماذةى  ثةرلةمانةوة  لة  سةرضاوةيةك 
زانيارى  يةعقوبى  هةية  ئةطةر  كة  بةوةدا، 
هةَلبذاردنى  ثَيشَيلكارييةكانى  لةسةر 
سةرؤكايةتي هةرَيمء ثةرلةمانى كوردستان 
كؤكردبَيتةوة تا لةسةر ئةو دؤسيةية ثرسيار 

ئاإاستةى فةرةج حةيدةريى بكات. 

«ئةطةر بةلَطةنامة لةدذى هةبَيت، لة ثؤستةكةى الدةبرَيت»
ثةرلةمان لة فةرةج حةيدةريي دةثرسيَتةوة

بارزانى سوَيندةكةى دةثارَيزَيت؟

فةرةج حةيدةريي



ئارام نةجيم

ـــاوي طــةنــجــان، كة  ســـةرضـــاوةي ئ
دةكةوَيتة طةإةكي قةالي ناحيةي خورماأل، 
طوندي   (١٢) ئــاودَيــريــي  ــاوةي  ــةرض س
  (٥٥٠) لة  زياتر  ذياني  بذَيويي  شارةزورء 
جوتيارة، كة بؤ كشتوكاأل سوود لةو ئاوة 
ئةو  جوتيارانى  وتــةى  بةثَيى  دةبيننء 
ناوضةية «ئةو ئاوة دراوةتة سةرمايةدارَيك 
كارطةى  لة  بةكارهَينانى  مةبةستى  بة 
ناحيةش  بةإَيوةبةرى  كانزاييدا».  ئاوى 

رةتيدةكاتةوة ئاوةكة بدرَيت بة كؤمثانيا.
مةبةستي  بة  دوَينَيش  سةرلةبةياني 
ناو  بؤ  (طةنجان)  ئاوي  بردني  لة  رَيطرتن 
كؤمثانياكة،  بة  داني  خورماألء  ناحيةي 
جوتياراني ئةو (١٢) طوندة ضوونة بةردةم 
بردنى  لة  رَي  ئةوةي  بؤ  خورماأل  ناحيةي 
ئاوةكةيان  بطرنء ئةو (١٢) طوندة بة ضؤأل 

بوون نةدات.

ئةو  هةَلكةندني  ثَييانواية،  جوتياران 
بؤ  ئاماذةية  تيايدا  بؤري   داناني  جَيطةيةو 
ثَيداني ئاوى ( طةنجان) بة كؤمثانيايةك بؤ 

ئاوي كانزايي.
جوتيارى  فــةرةج،  حةمة  جافر  حةمة 

ــاي خــــواروو بة  ــدي تــةثــي ســةف ــون ط
ناحيةى  «بةإَيوةبةري  وت:  رؤذنامةي 
ئاوة  ئةو  ئَيمة  كة  ثَييإاطةياندين،  خورماأل 
سوودي  زستاندا  لة  تةنيا  رادةكَيشين، 
ــةي  داواي بةو  ئَيمة  بــةآلم  دةبينين،  لَي 

ئةطةر  نينء  رازي  ناحية  بةإَيوةبةري 
ئةوة  ئاوة،  ئةو  بردني  لةسةر  سووربن 
دةضينة  خؤمان  دةردةهَينينء  بؤرييةكان 

شوَيني بؤرييةكان».
جوتيارَيكى  كــة  عوسمان،  ــارف  م
بوو  خؤثيشاندانةكة  ئامادةبووى  ديكةى  
هيض  حكومةت  راطةياند:  رؤذنامةي  بة 
با   نةكردووةو  جوتياران  بة  خزمةتَيكي 
ئةطةر  نةطةيةنَيت  ثآ  زيانمان  ئَيستاش 
ئَيمة دةبَيت الدَيكان ضؤأل  نةبَيت  ئاوة  ئةو 
ئةم  بردني  شارةكان،  بؤ  بضين  بكةينء 
كةسَيكدايةء  بةرذةوةنديي  لة  تةنيا  ئاوة 
نةفةرَيك  تةنيا  بة  بؤ  جوتيار   (٥٥٠) مافي 

ثَيشَيل دةكرَيت.
ساالر  سمكؤ  كؤبوونةوةي  لةكاتي 
فةرمانى   خورماأل،  ناحيةى  بةإَيوةبةري 
جوتيارةكان  لة  يةكَيك  دةستطيركردني 
تايبةتييةكاني  ثاسةوانة  لةاليةن  دةداتء 
بةو  دةكرَيتء  زيندان  رةوانةى  خؤيةوة  
نَيوان  لة  ثَيكدادان  طرذييء  هؤيةشةوة  

ناحيةكة  ثؤليسي  ديكةء  جوتيارةكانى 
سةعاتي  نيو  لة  زياتر  ماوةي  ــداو  رووي

خاياند.
ناحيةى  بةإَيوةبةري  ساالر،  سمكؤ 
«لة  راطةياند:  رؤذنــامــةي  بة  خورماأل 
رةسميم  نــووســراوى   (٢٠٠٩/٩/٢)
ــردووةو ئــةوةم رةتــكــردووةتــةوة، كة  ك
خورماأل  ناو  بؤ  بطوازرَيتةوة  ئاوة  ئةو 
نووسراوةكةشم الية دةتوانن بيبيننء ئةو 
ئاوةش نةدراوة بة هيض سةرمايةدارَيك بؤ 
ئةوةي بيكاتة ثإؤذةيةكي ئاوي كانزايي. 

طرذييةكانيش  ثَيكدادانء  بة  سةبارةت 
كاتي  لة  «بةداخةوة  وتي:  ساالر  سمكؤ 
طفتوطؤكردن لةطةأل نوَينةري جوتيارةكان 
دةستكاريي  كة  ئةوةي،  لةسةر  رَيكةوتين 
لة  جوتيارانةي  ئةو  ناكرَيت،  ئاوة  ئةو 
لةطةأل  نةطيراو  ثَي  خؤيان  خوارةوةبوون 
كة  ئةوانةي  تَيكهةَلضوونء  ثؤليسةكاندا 
طرذيية  ئةو  دروستبووني  هؤي  بوونة 

ثؤليس داوايان لةسةر تؤمار دةكات».

ذمــارة (546) سَيشةممة 22009/9/8 هةواألء سياسةت
hewal.rozhnama@gmail.com

بةهادين يوسف

كوردستان  ثةرلةماني  ئةنداماني 
كات  بةزووترين  ــن  دةزان ثَيويستي  بة 
بؤ  ناوبنَيت  وةزيران  سةرؤك  ثةرلةمان، 
ثَيكهَيناني كابينةي نوَيي حكومةتي هةرَيم، 
ئةمة لة كاتَيكدا هيض دةقَيكي ياسايي نيية، 
لة  ــةوةي  ب بكات   ناضار  ثةرلةمان  كة 
دياريكراودا سةرؤك وةزيران  ماوةيةكي 
تةسميية بكات، تا دواتر سةرؤكي هةرَيم 

رايسثَيرَيت بؤ ثَيكهَيناني كابينةكةي.
ئةندامي  عــةبــدولــقــادر  د.رؤذان 
ثةرلةماني كوردستان لةسةر فراكسيؤنى 
كوردستاني بة رؤذنامةي راطةياند: بةثَيي 
ياسا هيض كاتَيك ديارينةكراوة بؤ ئةوةي 

وةزيران  سةرؤك  (تةسمية)ي  ثةرلةمان 
بكات، بةثَيويستيشي زاني «هةتا زووبَيت 
ئَيستا  حكومةتةي  ئةو  ضونكة  باشترة، 
(حكومةتى  كارة  بةإَيكردنى  حكومةتى 
كارةكان  هةرضةندة  االعمال)،  تصريف 
بؤ ثَيكهَيناني كابينةي نوَي رانةوةستاون، 

بةآلم تازوو بَيت باشترة».
راسثاردني  بؤ  هةية  شَيواز  دوو 
دياريدةكرَيت،  دةق  بة  يان  نوَي،  كابينةي 
ثَيشتر ضؤن  دةكات  ئةوة  ياخود سةيري 
مةرج  حاَلةتةدا  لةم  رَيكخراوة،  كارة  ئةو 

نيية رؤذو كات دياري بكرَيت.
ثةرلةماني  ئةندامي  رةئــوف  ــا  د.زان
ــؤإان،  ط فراكسيؤنى  لــة  كــوردســتــان 
وةزيراني  سةرؤك  ناوناني  دواكةوتني 
طةإاندةوة بؤ ثشووي ثةرلةمان، وتيشي: 

«لة (٩/١)وة ئةو ثرسيارة لةجَيي خؤيةتي 
لة  ضونكة  كؤنةبووةوة،  ثةرلةمان  بؤ 
دةبَيت  ثةرلةماندا  كؤبوونةوةي  يةكةم 
سةرؤك وةزيران تةسمية بكرَيت، ئةوةي 
ئَيستا هةية تةنيا لة راثةإاندنء راييكردني 
ئيشة ئيدارييةكان زياتر هيضي ديكة نيية، 
ثةرلةمانء  لةناو  بةورديي  دةبَيت  بؤية 
ضاودَيريي  ثةرلةمانيشدا  دةرةوةي 
ضونكة  بكةين،  حكومةت  كارةكاني 
نةتوانَيت  تا  راثةإاندنة،  كار  حكومةتي 
ببَيتة  دةربكاتء  بإيار  كؤمةَلَيك  لةخؤوة 
دةسةآلتي  حكومةتء  ثابةندكردني  هؤي 

ئايندة».
هةرَيم،  سةرؤكايةتي  ياساي  بةثَيي 
دواي ئةوةي ثةرلةمان سةرؤك وةزيران 
هةرَيمي  سةرؤكي  ــات،  دةك (تةسمية) 

لة  رادةسثَيرَيت  كةسة  ئةو  كوردستان 
ماوةي (٣٠) رؤذ لة رؤذي راسثاردنييةوة 
دواتر  ثَيكبهَينَيتء  حكومةتةكةي  كابينةي 
بةكابينةي  متمانة  ثةرلةماندا  لةبةردةم 

نوَي بدرَيت.
نةزانينى بةجَيمانى ميراتيي لة حكومةتي 
كؤبوونةوةكاني  بةتايبةتي   ــردوو،  راب
ئاستَيك  لةضي  بةغدا  هةرَيمء  نَيوان 
كوَيداية،  لة  بةرثرسيارَيتييةكان  بوونء 
ئَيمة  «ثَيويستة  بَلَيت:  كرد  د.زانا  لة  واى 
دةستووبرد بكةين لة بةرامبةر ثَيكهَيناني 
حكومةتي نوَيء هةموو دواكةوتنَيك دةبَيتة 
ناوخؤي  لة  ثرسَيك،  دواخستني  هؤي 

كوردستاندا بَيت يان لة دةرةوة».
بةثَيى زانيارييةكان مةكتةبى سياسيى 
دانانى  سةرطةرمى  ثارتي  يةكَيتيء 

وةزيرةكاننء دواتر دةياننَيرنة ثةرلةمان، 
مةرجةع  دوا  «دةبَيت  وتي:  زانا  بــةآلم، 
ثَيشوو  نةريتةي  لةو  بَيتء  ثةرلةمان 
دةرةوةي  لة  ثَيشتر  كة  دةربــازبــَيــت، 
حكومةتء  ــة  دراوةت متمانة  ثةرلةمان 

دواتر هَينراوةتة ثةرلةمانةوة».
طؤإان،   ثةرلةمانتارةكةى  بةوتةي 
كؤنةوة  حكومةتي  لة  دةســةآلت  كاتَيك 
دةكرَيت،  نــوَي  حكومةتي  بة  تةسليم 
هةبَيت  بةرثرسيارَيتي  هةندَيك  لةوانةية 
ببَيتة  ئةمة  رابــكــةن،  لَيي  ـــةردووال  ه
توَيذي  هةندَيك  بة  زيانطةياندن  هؤي 
بةشَيك  ثَيشكةشنةكردني  يان  كؤمةَلطة 
ثَيويستة  بؤية  خزمةتطوزارييةكان،  لة 
يةكاليى  ثرسة  ئــةو  كــات  بةزووترين 

بكرَيتةوة».

ئاوي (١٢) طوند دةدريَتة سةرمايةدارَيك بؤ ئاوي كانزايي

كةي ثةرلةمان، سةرؤكي حكومةت ناودةنَيت؟

شاآلو فةتاح

ــى  ــدام ــةن ــــارف روشـــــدى، ئ ع
بإيارَيكى  بة  يةكَيتى  سةركردايةتي 
بةشَيوةيةكي  ــران،  وةزي ئةنجومةنى 
ماستةر  سلَيمانى  زانكؤى  لة  ناياسايي 

دةخوَينَيت.
باآل،  خوَيندنى  ياساى  بةثَيى   
دةخوَينن  ماستةر  كــة  ــةى  ــةوان ئ
زياتر  ــاأل  ٤٠س لة  تةمةنيان  نابَيت 
ئةندامى  روشدى،  عارف  بةآلم  بَيت، 
تةمةنى  يةكَيتى  ســةركــردايــةتــي 
مَيذووى  بةشى  لة  ئَيستا  (٥٥)ساَلةو 
دةخوَينَيتء  ماستةر  سلَيمانى  زانكؤى 
بةرثرسانى زانكؤش ئةوة رادةطةيةنن، 
بةثَيى  روشدى  عارف  وةرطرتنى  كة 

بإيارَيكى دةرةكى بووة. 
د.نزار محةمةد ئةمين، ياريدةدةرى 
بة  سلَيمانى  ــؤى  ــك زان ــى  ــةرؤك س
ياسايى  تةمةنى  وت،  ــةى  ــام رؤذن
نيية،   ٤٠ (٥٠)ساَلةء  باآل  خوَيندنى  
بؤ  هةواَلةكةى  ــةوةش  ئ ســةرةإاى 
وتى:  ثشتإاستكردةوةو  رؤذنــامــة 
«وةرطرتنى عارف روشدى لة زانكؤى 
كة  بووة  فةرمانَيك  بةثَيى  سلَيمانى 
هاتووة،  بؤمان  بــاآلوة  خوَيندنى  لة 
خوَيندنى باآلش فةرمانى لة ئةنجومةنى 
وةزيرانةوة وةرطرتووة، بةمجؤرة ئَيمة 
عارف روشديمان  لة زانكؤى سلَيمانى 

بؤ خوَيندنى ماستةر وةرطرتووة».
رؤذنامة ضةندجارَيك ثةيوةندى بة 
عارف روشدييةوة كرد، بةآلم وةآلمى 

نةدايةوة.

عارف روشدي  بة ناياسايى 
رؤذنامةماستةر دةخويَنَيت

ضةند  بــةإَيــوةبــةري  لَيدواني  بةثَيي 
قوتابخانةيةك لة سنووري كؤميتةي خةباتي 
ئةمإؤ  بإيارة  سلَيمانى،  لةشارى  يةكَيتي 
كؤبوونةوةيةكي   (١١) كاتذمَير  سَيشةممة، 
تايبةت بة سةرجةم بةإَيوةبةري قوتابخانةء 
كؤميتةية  ئةو  سنووري  خوَيندنطةكاني 
ئةنجام بدرَيتء تيايدا بةرثرساني ثةروةردة 

ئامادةببن.
ــة بــاســي لــةوةكــرد، كة  ســةرضــاوةك
بةإَيوةبةري  محةمةد،  (كةمال  لةاليةن 
كةرتي  بةرثرسي  ــاراسء  ئ قوتابخانةي 
ثَييانوتراوة  خــةبــات)ةوة   مامؤستاياني 
مةَلبةندي  ــةروةردةي  ث (بةإَيوةبةري  كة 
دةبَيتء  ئامادة  كؤبوونةوةكةدا  لة  سلَيماني) 
طفتوطؤ لةبارةى كَيشةء طرفتي ناوةندةكاني 
ميالكي  كَيشةي  وةكو  دةكرَيت،  خوَيندنةوة 
خوَيندنطةكانء  ثَيداويستيي  فةرمانبةرانء 

سياسيية  ــة  ــةت ــاب ب ــة  ل ـــاس  ب بـــإيـــارة 
هةنووكةييةكانيش بكرَيت.

ــةآلم كــةمــال نـــوري، بــةإَيــوةبــةري  ب
نكوَلي  سلَيماني،   مةَلبةندي  ــةروةردةي  ث
بانطهَيشتي  شَيوةيةك  بةهيض  كة  لةوةكرد 
بة  كرابَيتء  شَيوةية  لةو  كؤبوونةوةي 
كؤبوونةوةية  «ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى 
ئاطاداريش  نييةء  منةوة  بة  ثةيوةنديي  هيض 
لةو  نيية  وتــاريــشــم  ــةوةء  ــةت ــراوم ــةك ن

كؤبوونةوةيةدا».
رايطةياند:  ــا  هــةروةه ــوري  ن كــةمــال 
كؤبوونةوةي  رَيطةنادةين  شَيوةيةك  بةهيض 
ثةروةردةييء فةرمي لة دةرةوةي دامةزراوة 

ثةروةردةييةكاندا ببةسترَيتء ياسايي نيية.
سلَيماني  ــةروةردةي  ث بةإَيوةبةرَيتيي 
ضةند ساَل جارَيك كؤبوونةوة بة بةإَيوةبةري 
يةكَيك  بيناي  لة  ــات  دةك خوَيندنطةكان 
طرفتي  باسي  تيايدا  كة  خوَيندنطةكان،  لة 
دةكرَيت،  خوَيندنطةكان  ميالكي  خوَيندنء 
بيناي  لةناو  كؤبوونةوةكة  ئةمساأل  بةآلم 

كؤميتةي خةباتي يةكَيتيدا ئةنجامدةدرَيت.
مامؤستا سةالم، بةإَيوةبةري قوتابخانةي 
رؤذنامةي  بة  خةبات،  طةإةكي  لة  خاليديية 
(كةرتي  بةرثرسي  لــةاليــةن  راطــةيــانــد: 
كراوينةتةوة  ئاطادار  رَيكخستني خةبات)ةوة 
هةروةها  كؤبوونةوةيةدا،  لةو  ئامادةبين  كة 
كؤبوونةوةي  دوو  لة  تائَيستا  «من  وتي: 
كردووة،  بةشداريم  شَيوةيةدا  لةو  ديكةي 
ضونكة  ناكةم،  بةشداريي  ئةمساأل  بــةآلم 
بؤ  قوتابخانةكةمم  ثَيشووي  كَيشةكاني 

ضارةسةرنةكراوة، كة كةميي كارطوزارة».
ــةري  ــوةب ــةإَي ــةد، ب ــحــةم ــال م ــةم  ك
كةرتي  بةرثرسي  كة  ئــاراس  قوتابخانةي 
رَيكخستني خةباتء يةكَيك لة ئامادةسازاني 
ئةمإؤ  كة  لةوةكرد  نكوَلي  كؤبوونةوةكةية، 
وتي:  هةبَيتء  لةوشَيوةية  كؤبوونةوةي 
نةكردووة  كةسَيكةوة  بةهيض  «ثةيوةنديم 
ئامادةبَيتء  كؤبوونةوةيةدا  جؤرة  لةو  كة 
بةإَيوةبةرةكان  بة  كؤبوونةوة  كةي  نازانم 

دةكرَيت».

يةكيَتي، بةأَيوةبةري قوتابخانةكان كؤدةكاتةوة

 هةستيار قادر

ــى  ــةن الي ـــزبء  ـــي ح  (١٣)
باآلى  كؤمسيؤنى  لة  كوردستانى 
سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان ناويان 
لة  بةشداريكردن  بؤ  تؤماركردووة 
هةَلبذاردنى داهاتووى  ئةنجومةنى 
نوَينةرانى عَيراقدا و لة نووسينطةى 
مؤَلةت  كؤمسيؤنيش  موسَلى 
زَيبارى  ئةرشةد  حيزبةكةى  بة 

دةدرَيتةوة.

ــى بــةيــانــنــامــةيــةكــى  ــَي ــة ث ب
سةربةخؤى  ــاآلى  ب كؤمسيؤنى 
ناوى  تيايدا  كة  هةَلبذاردنةكان  
تؤماركراوةكانى  وليستة  حيزب 
بؤ   كردنَيك  خؤئامادة  وةك  تياية 
هةَلبذاردنى   لة   بةشداريكردن 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ليستء  حــيــزبء   ١٩٤ كــؤى  لــة 
ثةسةندكراو  طروثى  كةسايةتىء 
ليستى  كــورديــنء  اليةنيان   ١٣
ليستانةى  لةو  يةكَيكة  طؤإانيش 

كؤمسيؤن ثةسةندى كردووة.

عةدالةتى   ثــارتــى  ــات  ــاوك ه
لةاليةن  كة  عَيراقى  كوردستانى 
ئةرشةد زَيبارى وةزيرى دةوَلةتى 
بةعسةوة  ــى  ســةردةم ثَيشوى 
ثةسةند  دةكرَيت،  سةركرادايةتى 

كراوةتةوة.
لةو بارةيةشةوة سةرضاوةيةكى 
بة  موسَلةوة  شــارى  لة  ئاطادار 
زؤرة  ئةطةر  راطةياند،  رؤذنامةى 
دواتر  زَيبارى  ئةرشةد  ثارتةكةى 
ليستى  لــةطــةأل  هاوثةيمانَيتى 

حةدبادا بكات.

(١٣) قةوارةى كوردى بؤ هةلَبذاردنى 
عةبدوإلةحمان عةلىئايندةى ثةرلةمانى عَيراق ثةسةندكران

ثَينجوَين  قــةزاى  جوتيارانى 
ســازكــرد،  خؤثيشاندانَيكيان 
ساغكردنةوةى  مةبةستى  بة 
رَيطرتنى  بةروبوومةكانيانء 
ــووم لة  ــةروب ــى ب هــاوردةكــردن

دةرةوةى هةرَيم.
ــَى  ــن دوَي خؤثيشاندانةكة 
روويان  ئةنجامدراء  دووشةممة 
كرد،  قــةزاكــة  قايمقاميةتى  لة 
ــنــةري  ــوَي ن مستةفا  ــب  ــةري غ
وتى:  خؤثيشاندةر   جوتيارانى 
جوتيارانى  ئةمساَلى  بةروبوومى 
ضةندين  تــووشــى  ســنــوورةكــة 

ـــؤرى  ـــؤراوج ــى ج ــةخــؤشــي ن
اليةنى  بــووةتــةوةو  كشتوكاَلى 
ئاوإى  كةمترين  ثةيوةنديداريش 

لة جوتياران داوةتةوة.
وتـــيـــشـــى: هـــةرضـــةنـــدة 
ــى بــةروبــوومــى  ــردن ــاوردةك ه
رةسمييةكانةوة  مةرزة  لة  تةماتة 
لةذَير  بةآلم  لَيدةكرَيت،  رَيطرى 
مــةرزة  ــة  ل ــةوة  ــك دي شمةكى 
تةن  بةسةدان  ناإةسمييةكانةوة 
سنوورةكةى  هاوردةى  قاضاخ  بة 

ئَيمة دةكرَين.
قايمقامى  سؤفى،  مينة  عةزيز 
ثشتطيريى  لةوةى  جطة  ثَينجوَين، 
بوو  جوتياران  داواكارييةكانى 
كَيشةية  ئةو  وت:   رؤذنامةى  بة 

مافى  جوتيارانيش  دوواليةنةية، 
لَيدةكةين،  بةرطريشيان  خؤيانةو 
كة  بةكارهَينةريشة،  حةقى  بةآلم 
نابَيتة  هاوردةكردنى  لة  رَيطرتن 
نرخى  ــةوةى  ــوون ــةرزب ب ــؤى  ه

بةروبوومةكان.
لة  ليذنةيةك  ئةمإؤ  بإيارة 
ثارَيزطاى  كشتوكاألء  وةزارةتى 
ثَينجوَين  سةردانى  سلَيمانييةوة 

بكات بؤ ئةو مةبةستة.
بةرضاو  رَيذةيةكى  ساآلنة 
ناوضةى  لة  تةماتة  بةروبوومى 
دةهَينرَيتء  بةرهةم  ثَينجوَيندا 
ساَلى رابردوو زياتر لة (١٠٠٠٠) 
ســنــوورةوة  ــةو  ل تةماتة  ــةن  ت

رةوانةى بازاإةكان كراون.

جوتيارانى ثيَنجوَين خؤثيشاندان دةكةن 

فؤتؤ: ئارام
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سيـاســـــةت

رةشيد سيروان
رؤذنامةوانى شيكارى

دةكولََيتء بةغدا
دةخوليَتةوة كوردستان

هاوثةيمانى ليستء ثَيكهَينانى رةورةوةى
ضارةنووسسازةكةى هــةَلــبــذاردنــة بــؤ 
سكةى ضووةتة سةر عَيراق ثةرلةمانى نوَيى
بؤثَيكهَينانى لةعَيراق سياسيى بزاوتى خؤى.
نزيكبووةتةوةء كوآلن لةحاَلةتى هاوثةيمانى
هاوثةيمانَيتييةكةى مــاوة ماليكى تةنيا
بةهؤى لةكوردستان بةآلم رابطةيةنَيت،
تةمموزةوة، ٢٥ى هةَلبذاردنةكانى شؤكى
لةضوارضَيوةى تةنيا سياسييةكان اليةنة
هةَلبذاردنى ئةنجامى دةرهاويشتةكانى
دةخولَينةوةو كــوردســتــان ثةرلةمانى
لة بةغداى ضارةنووسسازةكةى هةَلبذاردنة

اليةن بردووةتةوة. هةندَيك بيرى
هةرضةندةتائَيستاشَيوازىبةشداريكردنى
بؤ كوردستان هةرَيمى اليةنةسياسييةكانى
بةتةواوةتى عَيراق  ثةرلةمانى هةَلبذاردنى 
دةضن بؤ ئةوة ئاماذةكان بةآلم نيية، روون 
ليستَيكى بةضةند كوردستانيش هةرَيمى كة
بلؤكى هةَلبذاردنة بكاتء بةشداريى ئةو جيا
وةك كورديش هاوثةيمانيي ليستى طةورةى
ضةند بة بكرَيت سوننة شيعةو ثَيكهاتةكانى

ليستَيكةوة.

هةلَبذاردن سيستمى جؤرى

هةَلبذاردنى دوو لةعَيراقدا تائَيستا
(٢٠٠٥/١/٣١) لة يةكَيكيان  كــراوة، طشتى
نيشتمانيى)، (كؤمةَلةى هةَلبذاردنى بؤ
عَيراق واتــة بازنةيى، يةك سيستمى  بة 
هةَلبذاردن، بازنةى بةيةك  كرابوو هةمووى
(٧٥)كورسى كــورد لةوهةَلبذاردنةدا كة
كةميى بةشداريى بةهؤى بةدةستهَينا
هةر دووةميش هةَلبذاردنى  سوننةكانةوة، 
(٢٠٠٥/١٢/١٥) ساَلدا هةمان  لةكؤتايى 
نوَينةران) (ئةنجومةنى بؤ هةَلبذاردن
بةسيستمى ئةمجارة ــةآلم ب ئةنجامدرا، 
بة كرا عَيراق واتة رَيذةيى)، (فرةبازنةيى
بازنةى يةك  ثارَيزطايةك  هةر  (١٨)بازنةو 
كة دياريكرا بؤ سةربةخؤى هةَلبذاردنى
بةركةوت ثةرلةمانى  كورسى ذمارةيةك 
بؤ دانيشتووانةكةىء قةبارةى بةطوَيرةى
كورسى يةك كةسَيك هــةزار  (١٠٠) هةر
كورد هةَلبذاردنةدا لةم كة ئةذماركرا،
هاوثةيمانيى (ليستى بةدةستهَينا (٥٨)كورسى

ئيسالميى  يةكطرتووى ليستى كورسىء ٥٣
كورسى). ٥

بؤ (٢٣٠)كورسى تةنيا سيستمة ئةم بةثَيى
(٤٥)كورسييةكةى تةرخانكراو (١٨)بازنةكة
قةرةبووكردنةوة بةكورسي تايبةتكرا ديكة
ئةم ــاوازى ــي ج التعويضية)،  (املــقــاعــد
اليةنة كــة لـــةوةدايـــة فــرةبــازنــةيــيــةش
ثارَيزطاكان ئاستى لةسةر سياسييةكان
بةشَيك كة  اليةنانةى ئةو دةكةنء ملمالنآ
دةفةوتَيتء لةثارَيزطاكان لةدةنطةكانيان
لةو دواتر ئةوا كورسى،  يةك  نرخى ناطاتة
تةعويزى كورسى وةك (٤٥)كورسييةى
دةنطةكانى ــذةى رَي بةطوَيرةى ــدراون دان
بةشَيك هةرضةندة ثَيدةدرَيتةوة، خؤى ثشكى
خؤى كة تةعويزييةكانيش لةكورسيية
بؤ دانراوة دةدات، (١٠)كورسى لةنزيكةى

دةرةوة. وآلتانى لة عَيراقييةكان دةنطدةرة

هةلَبذاردنةكة سيستمى لةسةر كَيشة

مشتومإَيكى عَيراق لةثةرلةمانى  ئَيستا
هةَلبذاردنةكان سيستمى طؤإينى لةسةر زؤر
داوادةكةن اليةن  هةندَيك كة دروستبووة،
سيستمى بةسةر ريشةيى طؤإانكاريى
اليةنى هةنديك بهَينرَيتء هةَلبذاردندا
ثَيويستى تةنيا سيستمةكة ثَييانواية ديكةش
بةهةمواركردنَيكىكةمهةيةوضةنداليةنَيكيش

وةك هةَلبذاردنةكة شَيوازى دةكةن داوا هةن
داواكاريش بةرضاوترين بمَينَيتةوة. خؤى
مةسةلةى لة لةسيستمةكةدا طؤإانكاريى بؤ
سيستمى طؤإينى بؤكراوةء داخراو ليستى
هةَلبذاردنء بازنةى يةك بؤ فرةبازنةيى
ثَيكهاتة بؤهةندَيك كؤتا سسيتمى دانانى
١٥ى لة بةر  دةبَيت كة دةبينَيتةوة، خؤى 
لةسةر اليةنةكان  داهاتوو يةكةمى تشرينى
هةرضةندة ثَيكبَين، طؤإانكارييانة ئــةو
ديسانةوة كاتةوة  درةنطى بةهؤى ثَيدةضَيت 
ئةويش بكرَيت، كؤنةكةى(٢٠٠٥) كاربةياسا
ليستى رَيذةيىء فرةبازنةيى (سيستمى
هةمواركردنى هةندَيك لةطةأل ــراوة) داخ
كورسييةكانى رَيذةى بةنموونة بضووك،
ذمارةى بةرزبوونةوةى بةهؤى ثةرلةمان
بؤ كورسييةوة (٢٧٥) لة دانيشتووانةوة

بةرزدةبَيتةوة. (٣٠١) يان (٣٠٥)كورسى

كورسييةكانى ذمارةى ثَيشبينيى
كوردستان طؤأانء

بةهةمان هةَلبذاردنةكان ديسانةوة ئةطةر
كة ئةنجامبدرَيتةوة، فرةبازنةيى سيستمى
ئةو كة بَيت هةربةوشَيوةية زؤرة ئةطةرى
دابةشكراوةكان كورسيية ذمــارةى كاتة
هةرَيمى ثــارَيــزطــايــانــةى ــةو  ئ بــةســةر 
تَيدابوو كــوردى  ئةوانةشى كوردستانء
١٥كورسى، بوو(سلَيمانى شَيوةية بةم
٩كورسى، ــؤك ده ١٣كــورســى، هةولَير
١٩كورسى، ديالة موسأل ٩كورسى، كةركوك

هاوثةيمانيى كات ليستى ئةو كة ١١كورسى)،
٨ء دهؤك لة ١٢و هةولَير لة ١٣و سلَيمانى (لة
٣كورسى، لةديالة ٥و لةموسأل ٥و كةركوك لة

وآلتء  دةرةوةى كورسى ٢ هــةروةهــا
بةدةستهَيناوة، تةعويزيشى) ٥كورسيى
سلَيمانى (لة ئيسالميش يةكطرتووى ليستى
لةدهؤك ١كورسىء هةولَير  لة كورسىء  ٢
يةك كورسى ديكةى تةعويزيشى ١كورسىء
كورسيش يةك نرخى  كة ــووة)،  ــرت وةرط

بؤ   ٣٠ ) لةنَيوان ئينتيخابى) (قاسمى
رَيذةيةش ئةو ئةذماركرا، ٣٥)هةزاردةنط
جياوازى ديكة يةكَيكى بؤ ثارَيزطايةكةوة لة
ثارَيزطاكانى لة بةطشتيى بــةآلم هةبوو،

سنورةدابوو. لةو كوردستاندا هةرَيمى
كورسييةكانى ذمارةى هةَلبذاردنة ئةم
(٣٠٦)كورسى (٣٠١)يان بؤ عَيراق ثةرلةمانى
ذمارةى دانيشتووان دةكات، بةوثَييةى زياد
ثارَيزطايةكى هةر بةوثَييةش زياديكردووةء
زيــاتــرى ــى ــورس (٢)ك نزيكةى ــم ــةرَي ه
دةبَيتة كورسييةكان رَيذةى  بةردةكةوَيتء
١٥كورسى، هةولَير ١٧كورسى، (سلَيمانى

كورسى،   ١١ كةركوك ١١كورسى، دهؤك
كورسى). ديالة١٣ كورسى، ٢١ موسأل

ئةو ذمــارةى لةسةر ثَيشبينيكردن بؤ 
لةاليةن بةدةستدةهَينرَين كورسييانةى
ليستى طــؤإانء كوردستانىء ليستةكانى
داهاتووى هةَلبذاردنى لة ئيسالميةكانةوة
فاكتةر دروستترين عَيراقدا، ثةرلةمانى
دةنطةكانى رَيذةى بنةماى بة ثشتبةستنة
ضاكسازى طؤإانء كوردستانىء ليستةكانى

هةرَيمى ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى لة كة
بةدةستيانهَيناوة. كوردستاندا

لة بوون، بةمجؤرة دةنطةكانيش  رَيذةى
كوردستانى (٣١٠)هــةزار، طؤإان سلَيمانى
دةنط. (١٢٠)هةزار ضاكسازى (٢٦٦)هةزارء

(٣٦٠)هـــةزار، كوردستانى هةولَير لة
(٦٩)هةزار ضاكسازى (١٢٠)هةزارء طؤإان

دةنط.
نزيكةى ــى  ــان ــوردســت ك ـــؤك  ده ــة  ل
طؤإان (٤١)هةزارء ضاكسازى (٤٠٠)هةزار،

دةنط. (١٨)هةزار
(١٧)كورسييةكةى لة ثَييةبَيت بــةو
لةقازانجى هاوكَيشةكة سلَيمانى ثارَيزطاى
(٨)كورسى كةمةوة بةاليةنى كة طؤإانة ليستى
(٧) كوردستانيش ليستى بةدةستدةهَينَيتء
كؤمةَلى (٢)ء ئيسالميى يةكطرتووى كورسى،

كورسى. (١) ئيسالميش
هةولَير ثارَيزطاى (١٥)كورسييةكةى لة
كورسى، (٤) (٩)كورسى، طؤإان كوردستانى
ئيسالميى كؤمةَلى (١)كورسىء يةكطرتوو

(١)كورسى.
دهؤكيش ثارَيزطاى (١١)كورسييةكةى لة
يةكطرتووى ــى، ــورس (٩)ك كوردستانى
(١)كورسى، طؤإانيش (١)كورسىء ئيسالميى

بة (كةسرى بةهَيز). بةآلم
كةركوك، ثارَيزطاى (١١)كورسييةكةى لة
ثَيدةضَيت كة دةبات كورسى شةش كورد
(٣)كورسيش كوردستانىء بؤ (٣)كورسى
ديكة كوردييةكانى اليةنة بَيتء بؤطؤإان

كورسى بةدةستبهَينن. نةتوانن

موسَليش ثارَيزطاى كورسييةكةى (٢١) لة
ثَيدةضَيت بةردةكةوَيت، (٦)كورسى كورد
بةدةستبهَينَيتء (٥)كورسى كوردستانى

(١)كورسى. طؤإانيش
ديالةش ثارَيزطاى (١١)كورسييةكى لة
بةدةستبَينَيت، (٣)كورسى كــورد رةنطة

(١)كورسى. طؤإان ،(٢) كوردستانى

دةرةوة كوردةكانى دةنطى

(ئةوروثا، هةرسآكيشوةرةكةىجيهان لة
ذمارةى (٢٠٠٥) ساَلى ئوستوراليا) ئةمريكا،
لة هةبووة  دةنطدانيان مافى كوردانةى ئةو 
(٣٠٠)هةزار بؤ دةنطدةر (٢٥٠)هةزار نَيوان
دةنطيدا، كورد (٧٨)هةزار تةنيا بةآلم بووة،
دةرةوة كوردانى بةشداريى كةميى هؤكارى
باسيدةكةن، خؤيان وةك هةَلبذاردنةشدا لةو
لةهةَلبذاردنةكةدا كة  بؤئةوةدةطَيرَيتةوة 
ليستةكوردييةكانداو لةنَيو نةبووة كَيبإكآ
سندوقى دورى  تةكنيكىء مةسةلةى 
بةآلم ديكةبووة، هؤكارَيكى دةنطدانيش
بةهؤى ئةمجارة كة ثَييانواية ضاودَيران
ذمارةيةكى طؤإانةوة ليستى بةشداربوونى
بكةنء بةشداريى  دةرةوة كوردى زياترى 
بإوات كوردانةش ئةو دةنطى زؤرينةى بةشى
دةنطى ثَيدةضَيت بؤية طــؤإان، ليستى  بؤ 
(٣)كورسى نرخى بايى دةرةوة كوردانى
بؤ كورسي (١) طؤإان بؤ (٢)كورسى بَيت

كوردستانى.
هةَلبذاردن هةندَيكجار هةرضةندة

بؤية دةبينَيت، بةخؤيةوة سةير موفاجةئةى
لَيكدانةوةية ئةم كة دةكرَيت ئةوة ئةطةرى
لةسةربنةماى بةآلم وادةرنةضَيت، سةدلةسةد
كــوردء ــة بــةدةســتــهــاتــووةكــانــى ــط دةن
بؤ كــوردى شةقامى  دؤخى خوَيندنةوةى 
بةوجؤرة دةنطان ثَيدةضَيت هةَلبذاردنة، ئةو

ببن. دابةش
كورسية ــذةى رَي كوردستانى ليستى
دةرةوةى و ثارَيزطاكان بةدةستهاتووةكانى

تةعويزيى. كورسى ٣٥ كورسى+ ٣ وَالتى
كورسيية رَيــــذةى ـــؤران ط ليستى 
دةرةوةى و ثارَيزطاكان بةدةستهاتووةكانى

تةعويزيى. كورسى ٢٠كورسى+٢ وَالتى
كورسى ٤ ئيسالميى يةكطرتووى ليستى

كورسى. ٢ ئيسالميى كؤمةَلى ليستى

نَيوان  رَيكةوتنى
(طؤأان) كوردستانى)و )

هاوبةشء ليستى ثَيكهَينانى مشتومإى
هةرَيمى سياسيى  ناوةندى لة فرةليستى 
دةضَيتء كوآلن وردةوردة بةرةو كوردستاندا
وادةى نزيكبوونةوةى بةهؤى ثَيدةضَيت
لةاليةن هاوثةيماني تؤماركردنى راطةياندنى
اليةنة داهاتووةوة هةفتةى لة كؤمسيؤنةوة
(مَيزى لةسةر كوردستان سياسييةكانى
تَيإوانينى بةجديى دابنيشنء سةراحةت)
بخةنةإوو، ثرسة ــةو  ئ لةسةر خؤيان
مةسعود رابردوودا هةفتةى لةدوو هةرضةندة
كوردستان هةرَيمى سةرؤكى بارزانى،

كوردستان سياسييةكانى هَيزة تَيكإاى لةطةأل
بةآلم دةستثَيكردبوو، سةرةتايى طفتوطؤى
هةفتةى ثَيدةضَيت زانيارييةكان بةثَيى
سةهؤَلبةندانى نَيوان زؤر ئاستَيكى داهاتوو تا
و ركابةرة سةرةكييةكان (كوردستانى ليستة
ضؤنَيتى لةسةر طفتوطؤ بتوَيتةوةو طؤِران)
سةرانى لةنَيوان ليستةكان بةشداريكردنى

ئةنجامبدرَيت. كوردستانى طؤإانء ليستى
دوو كورديدا سياسيى لةناوةندى ئَيستا
ليستى جياو ليستى بوونى لةسةر ئاإاستة
هةرَيمى اليةنى دةسةآلتدارى هاوبةش هةية،
دةكاتء هاوبةش ليستى  داواى  كوردستان
جيا ليستى داواى ئؤثؤزسيؤنيش اليةنى

هاوبةشةوة. طوتارى بة بةآلم دةكات،

هاوبةش ليستى سياسييةكانى قازانجة
هاوبةش ليستى يةك بوونى بَيطومان
رووكةشييةوة اليةنى هةندَيك لة  كورد، بؤ
خؤى ـــةوةدا ل زيــاتــر قــازانــجــى هــةيــةء
رابردوودا ساَلى دوو لةماوةى كة دةبينَيتةوة
سوننة شيعةو  ليستةطةورةكانى تــةواوى 
دوولةتبوونء تووشى عَيراقدا لةثةرلةمانى
بة كــوردى بلؤكى هاتنء لةتبوون ضةند
شيعةو كة ئَيستاشدا لة مايةوة، يةكطرتوويى
تَيدا جياجيايان ليستَيكى ضةند سوننة
ليست، بة يةك دروستبووة، مانةوةى كورد
عَيراقداء لةثةرلةمانى كورد ثَيطةى هةيبةتء
سياسييةكاندا لةهاوكَيشة كورد سةنطى
لةوةى ئةوة جطة هةربةقورسى دةهَيَليتةوة،
كة ثَييواية، هةرَيم دةسةآلتدارى اليةنى كة

بنبةستطةيشتوو بة كَيشةى كؤمةَلَيك هَيشتا
دةتوانَيت كورد ماونء بةغدا هةرَيمء لةنَيوان
خؤى بةقازانجى كَيشانة ئةو ليستى يةك بة

فرةليستى. بة بكاتةوة، نةك يةكاليي

قازانجدارة فرةليستيش

سياسةتى دياريكراوء بوونى يةك بةهؤى
تةنيا بةغدا لة كورد نوَينةرانى سةثَينراوةوة،
هةرَيمء نَيوان كَيشةكانى طؤشةنيطايةكةوة لة
ئةمجارة ثَيدةضَيت بةآلم بينيوة،  ناوةنديان
بةغدا بةرامبةر  كورد سياسييانةى طوتارى 
ياخود جياواز بةطوتارى بطؤإدرَيتء
كورد ليستةجياكانى هةَلوَيستبوونى  يةك
بكرَيتةوة. بةغدا موخاتةبةى داهاتوودا لة
سةرؤكى مستةفا نةوشيروان هــةروةك
مةسةلة لةسةر ئَيمة وتى، ليستىطؤران
كة ميللةتةكةمان ضارةنووسسازةكانى 
نةتةوةكةمانةوة بةرذةوةنديى بة ثةيوةندى
بةآلم دةبين، هاودةنط بَيطومان هةبَيت،
ثَيمانواية جياوازةء سياسيمان طوتارى
ليستيدا يةك لة كورد  هةَلوَيستى  «يةك
يةكطرتوويداية»، لةطوتارى بةَلكو نيية،
ئاماذةى مستةفا نةوشيروان هةروةها
ثةيوةنديى يةكَيتى  «ثارتىء  ئةوةكرد  بؤ
قةتيسكردووة هةرَيميان عَيراقء حكومةتى
حكومةتى بة حيزبةوة دوو ئةو ثةيوةنديى لة
بيطؤإين هةوَلدةدةين ئَيمة مةركةزييةوة،
بةحكومةتى كورد قةومييةتى ثةيوةنديى بة

عَيراقةوة».
هةَلبذاردنةكان لة ــك زؤرَي سروشتى
اليةنةكاندا لةناو كَيبكإكآ كاتَيك وايــة،
بةشداريى كةمبوونةوةى هؤى دةبَيتة نةبَيت،
ملمالنَيى ثرؤسةيةداء لــةو هاوآلتييان
لةهةَلبذاردنى وةك نامَينَيت راستةقينة
نةبوونى بةهؤى ـــةوت، دةرك (٢٠٠٥)دا 
لةدةرةوة كوردستانء ناوةوةى لة كَيبإكَيوة
سةر نةضوونة كورد بةرضاوى  ذمارةيةكى
ثَيدةضَيت بــةآلم  دةنــطــدان، سندوقةكانى
لةم سةختةوة كَيبإكَييةكى بوونى بةهؤى
لةهاوآلتييان زؤرتر رَيذةيةكى هةَلبذاردنةدا
حةماسى دةنطدانء سندوقةكانى سةر بضنة
لةثةرلةمانى بَيتء رَيذةى كورد زياتر خةَلك
(٪٢٠,٥) رَيذةى ئَيستا بكات، كة زياد عَيراقى

ثَيكدةهَينَيت. ثةرلةمان كورسييةكانى كؤى

هةريسةكة؟ شينى

دةهَينَيتةوة ئةوة ثاساوى دةسةآلت ئَيستا
ماَلى لَيكترازانى نَيو ماناى ليستى جيا بوونى
لةهةرَيمدا ئؤثؤزسيؤنيش اليةنى كوردة،
بؤ يةكَيتى ثــارتــىء «شينى ثَييانواية
دةبَيتة كة حسَين»،  بؤ نةك هةريسةكةية، 
لةبةغداء دةسةآلتيان كةمبوونةوةى هؤى
هَيزة دوو ئةو دابةشدةبنء ضيتر ثؤستةكان
ئةوة بكةن بانطةشةى ناتوانن لَيرة بةدواوة
كورد هةموو نوَينةرايةتى ئةوان تةنيا كة
كة بةهؤى بوونى ليستى طؤإانةوة دةكةنء
واقيعء بةئةمرى بووة هَيزَيك وةك ئَيستا
كةمدةبَيتةوة. هاوثةيمانى ليستى قورسايى
شينى كة ثَييانواية، ضاودَيران هةربؤية
بةرذةوةنديى ثارتى ثةيوةندي بة و يةكَيتى
دةستكةوتةكان دةيانةوَيت هةيةو حيزبييةوة

قؤرغبكةن. بؤخؤيان

ترسَيكى شاراوة

يةكَيتى ــىء ــارت ث ديــكــةى ترسَيكى 
ثَييواية كة ئةوةية، طؤإان ليستى لةجيايى
لةسةر فشار بةغداوة ثةرلةمانى لة طؤإان
زانينى بؤ دروستدةكات ثارتى يةكَيتىء
داهاتة ساآلنةو  بودجةى خةرجى ضؤنَيتي
هةروةها ــم، هــةرَي دةستكةوتووةكانى
هةرَيم ســةر فشارخستنة لةمةسةلةى 
حكومةتء لة حيزب جياكردنةوةى بؤ
دةوَلــةتــىء ــاى ــودةزط دام دروستكردنى
حيزبء ــدارى ــةك ض هــَيــزى نةهَيشتنى
نيشتمانى سوثايةكى لة رَيكخستنةوةى

نيزامى. بةشَيوةيةكى كوردستانيدا

بةغدا بؤ ثةرلةمانى طؤأان يةكيَتى لة ليستى شاراوةكانى ثارتىء ترسة

كورسى (٣٥ - ٣٨) كوردستانى ليستى (٢٠-٢٢)و طؤأان ليستى
بةدةستدةهيَنن عَيراق ثةرلةمانى
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عةبدوإلةحمان فرمان

ثَيضةوانةى رةوتى دَيت  تا «ماوةيةكة
لة رؤذنــامــةطــةرى ياساى بة كــاركــردن
رؤذنامةو هةندَيك كوردستان الى هةرَيمى
لة دَيإَيكة ضةند ئةمة ثةرةدةسَينَيت». طؤظار
رؤذنامةنووسانى سةنديكاى بةياننامةيةكى
مانطة ئــةم  (١)ى  رؤذى كة كوردستان
ئةو بؤ ئاماذةيةك وةك بآلويكردةوة،
ماوةيةكة كة ترسناكانةى ثةرةسةندنة
بةرجةستةكردنى بــؤ ميديا هــةنــدَيــك
ئيتيكء هةموو سياسيى، ستراتيذَيكى
تَيثةإاندووة، رؤذنامةنووسييان ئاكارَيكى
جؤرة زمانةى «ئةو سةنديكا راشيطةياندووة
بة توندى مةحكوم نووسينء تانةو تةشةرة

دةكةين».

بةرينةداون هةلَبذاردن تاى

هةَلبذاردنى هةَلمةتى  دةستثَيكردنى 
لة كوردستان ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى
(٢٠٠٩)كيفايةت حوزةيرانى (٢٢)ى رؤذى
حيزب ميدياى زمانى  ئــةوةى  بؤ ــوو ب
زمانَيكى ــذيــىء ــي ــدوت ــون ت ــةى  ــت ــاوَي ئ
بة كة ببَيت، تةشهيرئامَيز برينداركةرو
بة ثةيوةنديى قؤناغة ئةو ضاودَيران بإواى
ئةدةبياتى لة هةبووةو هةَلبذاردنةوة كاتى
ناسراوةو هةَلبذاردن) (تاى بة سياسيدا
كة بووة هَيزانة ئةو دذايةتيكردنى لَيى ئامانج
ملمالنَيى لة كردووة دةسةآلتيان ركابةرى

هةَلبذاردنةكاندا.
دةرئــةنــجــامــى ــى ــن ــةوت دةرك دواى 
طؤإان ليستى سةركةوتنى هةَلبذاردنةكانء
مسؤطةركردنى سلَيمانىء  ثارَيزطاى  لة
ثارَيزطاكة (١١)قةزاى دةنطةكانى زؤرينةى
ثارتيدا لةبةردةم يةكَيتى (١٥)قةزا، كؤى لة
بة هــات، ــةورة ط ئيحراجييةكى تووشى
مةكتةبى ئةندامانى لة  هةندَيك  كة تايبةتى
راطةياندبوو، ثارتييان  بة يةكَيتى  سياسى
ناهَينَيتء زياتر (٥)كورسى لة طؤإان ليستى
(١٠)كورسييان تا ديكةيان هةندَيكي
طؤإان ليستى بــةآلم خةمآلندبوون، بؤ
سلَيمانيش لة دةستهَيناو بة (٢٥)كورسى
كة مسؤطةركرد، طةورةى سةركةوتنَيكى
تايمز نيويؤرك رؤذنامةى وةكو ئةوةش
يةكَيتييان باآلكانى سةركردة بآلويكردةوة،

كرد. شؤك تووشى

يةكيَتىء ميدياى
بةخؤداضوونةوة ثرسى

ئاشكراكردنى يةكَيتى دواى بةرثرسانى
بإيارى هةَلبذاردنةكان، دةرئةنجامى
بة دا ثَيداضوونةوةيان نوَيكردنةوةو
لةو دةزطاكانيدا، يةكَيتىء كاروبارةكانى
مةَلبةندَيكى ضةند  بةرثرسى ضوارضَيوةيةدا 
هاوكات، ـــران، الب كــار لةسةر يةكَيتى

سةرنووسةرى جَيطرى سةرنووسةرو
لةسةر نوآ)ش (كوردستانى رؤذنامةى

كارالبران.
ثَييانواية، بةرثرسانى يةكَيتى لة هةندَيك
ــووة ــةوةداب ل شكستةكةيان لة بةشَيك
ثَيويستدا ئاست لة راطةياندنةكةيان  كة
راثؤرتء نووسينء ئةو وةآلمى نةبووةو 
ميدياى كة نةداوةتةوة دواداضوونانةيان بة
طةندةَلييةكانى كةمتةرخةمىء لةسةر ئةهليى

بآلويكردووةتةوة. حكومةت حيزبء
ضاوثَيكةوتنَيكى لة سةنطاوى مةحمود
برادهرانم به «من دةَلَيت: ئاوَينةدا هةفتةنامةى
بدهنهوه، نووسينانه ئهو وهآلمــی دهوت،
دهيانهَيشت نه دهيانكردو  خؤيان  نه بهآلم

بدهمهوه». وةآلم منيش
راطةياندنى مةكتةبى ثَيدةضَيت بةآلم
يةكالييكردبَيتةوةو مةسةلةيةى ئةو يةكَيتى
مةحمود بؤضوونةكةى بإياريدابَيت
زمانَيكى بة بكاتء بةرجةستة سةنطاوى
كارَيكى نووسينء هةموو وةآلمــى توند
يةكَيتىء دةربارةى كة بدةنةوة رؤذنامةوانى
لــةوةش جطة دةنــووســرَيــن، ئيدارةكةى
رؤذنامةى بة ئــاطــادار سةرضاوةيةكى
رابردووةوة ئابى ١٠ى رؤذى لة راطةياند،
كؤمثانياى دذى راطةياندن هةَلمةتَيكى ثالنى
لةو هةر  ــذراوة، داإَي طؤإان ليستى  وشةو

 -  ٤٩٦٥) ذمارةى لة تةنيا ضوارضَيوةيةدا
ذمارةى (٦) كة نوآ كوردستانى ٤٩٧٠)ى
نووسينى (٢٨) دةكات، مانطة ئةم سةرةتاى
بآلوكراوةتةوة، وشة كؤمثانياى دذى جياواز

زبرة. توندو زمانَيكى هاوبةشيان خاَلى كة
ئةطةر ثَييانواية، سياسيى ضاودَيرانى
ئةم يةكَيتى بةخؤداضوونةوةى ستراتيذى
شكستى ئةوا بَيت، ئيعالمييةى هةَلمةتة
مةسةلةيةش ئةم دةكات، ضاوإَيى طةورةتر
سةركردايةتى لةنَيو  زؤرى  مشتومإى

دروستكردووة. يةكَيتيدا

ناوخؤ شةأى نةفةسةكانى نووسةرو

ــى ــووســان ــةن ــام ــة رؤذن ــك ل ــدَي ــةن ه
هةردوو هةوَلةكانى  ثَييانواية، سةربةخؤ 
لة يةكَيتى تايبةتى بة  دةسةآلتدار حيزبى
ناإؤذنامةوانىء بابةتى بآلوكردنةوةى
بؤ (مــوهــاتــةرات) ثَييدةوترَيت ــةوةى  ئ
ئةهلىء ميدياى كــة مةبةستةية ــةو ئ
خؤى شكؤى  لة رؤذنامةطةريى ــارى  ك

بَينَيتةخوارةوة.
طؤظارى سةرنووسةرى عومةر، سؤران
حيزبى ميدياى كة  بةوةكرد، ئاماذةى  رَيطا
نييةو رؤذنامةطةرييةوة ئايندةى بةسةر باكى
لةبةرضاوى ميديا رؤَلى ثَيطةى دةيةوَيت
كة بةوثَييةى بكات، بَيبايةخ  كورد مرؤظى
موهاتةراتء رؤذنامةطةريى هةمووى «كارى
هةوآلنة ئةو روونيشيكردةوة، شةإةجنَيوة»،
ثَيى لةسةر ئةهليى ميدياى نابَيتء سووديان
كاريطةرييةكانيشى رادةوةستَيتء خؤى

دةبَيت. درَيذةيان كؤمةَلطة لةسةر
لةو زؤرَيــك ــران، ــاودَي ض ــإواى ب بة 

بزواندنى كاراكتةرى كة رؤذنامةنووسانةى
ئةو هةمان تةشهيرئامَيزةن، زمانة ئةو
«تةثَلةكانى كة ئةكتيظستانةن نووسةرو
قةَلةمى طةرمكردووةو ناوخؤيان شةإى
ئةوةى عومةر سؤران ناوخؤبوون». شةإى
حيزب ميدياى هةَلمةتةى ئةو كة خستةإوو
راطةياندنى نةفةسى هةمان دةستيثَيكردووة
راطةياندنى كة  زاَلة ثَيوة ناوخؤى  شةإى
وتيشى: يةكيانكرد، بة يةكَيتى ثارتىء
كاراكتةرنء هةمان كاراكتةرةكان «ئَيستاش
ئةمجارة بةآلم دةهَيننةوة، بةكار زمان هةمان

ديكةدا». ئاإاستةيةكى بة
سةنديكاى نةقيبى عةونى، فةرهاد
ئــةو ــوو، ــواب ــي ــَي ث رؤذنــامــةنــووســان
تةشهيرو زمانى بة رؤذنامةنووسانةى
لةبةر هةندَيكيان دةنووسن توندوتيذيى
هةندَيكيشيان ماديية، دةستكةوتى ثلةوثايةو
سياسييةكة بقؤزنةوةو دةيانةوَيت بارودؤخة
شوَينثَيى بناسرَينء دةركةونء بةهؤيةوة
دةيانةوَيت هةندَيكيشيان بكةن، قايم خؤيان

ثَيوةربطرن. ثةنابةرى مافى وآلتَيك لة
(٢٠٠٩)دا ئايارى مانطى سةرةتاى لة
كوردستان رؤذنامةنووسانى سةنديكاى
هةر كة بآلويانكردةوة، بةياننامةيةكدا لة
هةَلمةتى ــاوةى م لة  رؤذنامةنووسَيك
كارى ئيتيكةكانى ثابةندى  هةَلبذاردنةكاندا 
تةشهيرو بؤ ثةنا نةبَيتء رؤذنامةنووسى
لة ئةوا بةرَيت، كةسايةتييةكان ناوزإاندنى
لة رؤذنامةنووسانداء سةنديكاى راثؤرتى

دةكرَيت، ئةذمار رةشدا ليستى
سةنديكاى هؤشياريدانةى  ئةو  بةآلم
لةبةردةم رَيطر نةبووة رؤذنامةنووسان
ثارتيدا، يةكَيتىء ئيعالمى مةكينةى
خولى هةَلبذاردنةكانى هةَلمةتى لة بةَلكو
زمانَيكى بة كوردستان ثةرلةمانى سَييةمى
ميدياى رووبــةإووى توند برينداركةرو
لةطةأل بوونةوة، ئؤثؤزسيؤن ميدياى ئةهليىء
هةَلبذاردنةكاندا، كةشوهةواى تةواوبوونى
لةسةر بــةردةوامــبــوو  يةكَيتى ميدياى 
سةنديكاى تائَيستا كةضى هَيرشةكانى،
رؤذنامةنووسَيكى هيض رؤذنامةنووسان
كارة ـــةوةو رةش ليستى  نةخستووةتة
ئيدانة رؤذنامةوانييةكانيشيانى نائيتيكيية

نةكردووة.
سةنديكاى نةقيبى عةونى، فةرهاد
رؤذنامةى بة كوردستان رؤذنامةنووسانى
خؤيانةوةو بةَلَينى بة ثابةندن ئةوان راطةياند،
شةش هةر كة راثؤرتانةدا لةو بإياريانداوة
طشتيى بآلويدةكةنةوة، بؤ راى جارَيك مانط
بآلوبكةنةوة رؤذنامةنووسانة ئةو ناوى
رؤذنامةنووسييان ئيتيكى بنةماكانى كة
موهاتةراتيان تةشهيرو زمانى بةزاندووةء

بآلوكردووةتةوة.
لةو ــامــةنــووســان رؤذن ـــك لــة زؤرَي
سةنديكاى لةبةرئةوةى كة ـــاوةإةدان، ب
بة سةر نييةو بَياليةن  رؤذنامةنووسان
حيزب ميدياى لةسةر تةنيا ثارتيية، يةكَيتىء
هةَلوَيستى ئةهليى ميدياى بؤ قسةو دَيتة

الوازة. ياخود نيية،

لةبةردةم «سةنديكا وتى: عومةر سؤران
ئةهليى ميدياى سةر دةكرَيتة هةَلمةتةى ئةو
ميدياى شتى بضووكترين بةآلم كةإوالَلة، 
حيزبى طةورة دةكاتء لةسةرى دَيتة قسة».
رؤذنامةى (٥٥٧)ى ذمارة لة  هاوكات، 
بة نووسيوة وتارَيكى طؤران نةبةز هاوآلتيدا
تيايدا تووإةن) لَيم هةمووتان (دةزانم ناوى
لةبةردةستداية «(١٨)وتــارم نووسيويةتى:
حيزب ثياوانى رابـــردوودا ماوةكانى لة 
بَيئةخالقىء ــة  ل ــاس ب نــووســيــويــانــةو
دةخةنة تؤمةتم دةكةنء من بةدإةوشتى

بَيدةنطة». سةنديكا كةضى سةر،
سةنديكاى نةقيبى قسانة، ئةو دةربارةى
سةنديكاكةى لة داكؤكى رؤذنامةنووسان
جةختيشى بَياليةنةو سةربةخؤو كة كرد
بآلويدةكةنةوة راثؤرتةى ئةو كة كردةوة،
كاريان بَياليةنانة ضةند كة دةريدةخات

كردووة.

حيزب زمانحاَلى «ئةهلييةكان»ى ميديا

ثَييانواية، ثارتى يةكَيتىء  بةرثرسانى
بزووتنةوةيةكى بة سةر ئةهليى ميدياى كة
ناشيرينكردنى ئامانجيان كة سياسيية
مهحمود لةوبارةيةوة  كوردية، دةسةآلتى 
لة يةكَيتى سةركردايةتي ئةندامى سهنگاوی،
دةَلَيت: ئاوَينةدا رؤذنامةى ضاوثَيكةوتنَيكى
كوردستانثؤست دةَلَيم ساَله پَينج «چوار
ئاوَينةو رؤژنامهی ههتا ئه وانه، سايتی

ئهوانه». هی هاوآلتيش
رؤذنامةى بة ئاطادار سةرضاوةيةكى
رووى لة دةيــةوَيــت «يةكَيتى راطةياند: 
رابردوو ساَلى ضةند قةرةبووى راطةياندنةوة
كؤمثانياى ئةهليىء ميدياى ثَييواية بكاتةوةء
لة هةربؤية  لَيوةشاندووة، طورزى وشة 
سايتء طؤظارو رؤذنامةو ضةندين ثالنيداية
ئةهلييةوة ناوى  بة جياواز بآلوكراوةى 
زؤريشى ثارةو بودجةيةكى بكاتء دروست
زمانى بة بإياردراوة كة تةرخانكردووة، بؤ
ليستى دذايةتى تؤمةتبةخشينةوة، تةشهيرو

وشة بكات». طؤإانء كؤمثانياى
ضةندين لةو جطة ضوارضَيوةيةدا لةو
هةرَيم بودجةى لة بآلوكراوانةى طؤظارو 
ثارةيانبؤ تةرخانكراوة،لةهةفتةى رابردوودا

ناوةكانى بة كرانةوة كوردى وَيبسايتى دوو
جنَيوفرؤشى كة نَيت)، ثةيظ نَيت، (ئَيستا

كارة سةرةكييةكانيان. لة يةكَيكة
كؤمثانياى دذى بابةتانةى ئةو هاوكات،
يةكَيك لة لة ميدياى حيزبدا دةنووسرَين وشة
ذمارة لة بآلودةبنةوة، وَيبسايتةدا دوو لةو
نووسينَيكى نوآ)دا (كوردستانى (٤٩٦٦)ى
بةناوى بآلوكراوةتةوة تؤمةتبةخشينةوة
لة بابةت هةمان كة (KNN (كإوزانةوةكةى
بآلوكراوةتةوة. نَيت)يشدا (ئَيستا وَيبسايتى

رؤذنامة ثرسة، ئةو بةدواداضوونى بؤ
ميدياي بةرثرسَيكي ضةند بة ثةيوةندى
لَيدوان ئامادةنةبوون بةآلم كرد، حيزبييةوة

بدةن.

ناتةباكان ديمةنة

طؤظارى سةرنووسةرى عومةر، سؤران
زمانة ئةو كة دةكــات، بةوة ئاماذة  رَيطا
حيزب ميدياى ثإتةشهيرةى توندوتيذو
بةرامبةر بةكاريدةهَينَيت، نةيارةكانى دذى

بةعس بةكاري نةهَيناوة. حيزبى
لةو سةيرة كؤميدىء خاَلى ئــةوةى
جديشى رؤذنامةنووساني نَيوةندةداو
كردووة كؤميدى سةرسوإمانَيكى تووشى
سةرنووسةرى خؤيان ئةوكةسانةى ئةوةية،
موخابةراتييةكانن، تةشهيريىء بآلوكراوة

رؤذنامةنووسى دةكةن. لة ئيتيكى باس
ثارادؤكسةكانى ضوارضَيوةى لة هةر
كةى يو (ثى وَيبسايتى حيزبيدا، ميدياى
ميدياى ثاراستنى بؤ كةمثينَيكى ميديا)
بآلوكردووةتةوة، نائيتيكى كارى لة كوردى
لة وَيبسايتء هــةمــان لــة ــةر  ه بــةآلم 
كةمثينةكةدا، لينكى خــوارتــرى كةمَيك
كة هةية طؤظارَيك ئةليكترؤنى لينكى
رؤذنامةنووسانى سةرجةم  ــإواى ب بة 
رووى لة طؤظارة «ناشيرينترين جديى
جطة ئةمة رؤذنامةنووسييةوة». ئةخالقى
يو (ثى سايتى كةمثينةى لةو كة لــةوةى
كةسانَيك بآلويكردوةتةوة، ميديا)دا كةى
هةَلمةتى لة كة لَيكردووة ثشتطيرييان
لة الثةإةيان ناشيرينترين هةَلبذاردنةكاندا
نووسييةوة كوردى رؤذنامةطةريى بوارى

هةولَيردا. رؤذنامةى لة

كوردستان لة رةش مـيـديـاى

عةبدوإلةحمان شارا

لة رؤذنامةنووسانى كوردستان بةشَيك
كوردى رؤذنامةطةريى ئةخالقى  ثَييانواية،
نَيوان لة ناحاَليبوونداية  قةيرانى  لة
لةاليةكء ــةآلت دةس رؤذنامةنووسانء
لةاليةكى ناوخؤشياندا لة رؤذنامةنووسان
رَيطة ضارة ضةندين مةبةستةش ئةو ديكة، بؤ
سةنديكاى هاوكات دةبينن، مةبةستة ئةو بؤ
ئةم كؤتايى رؤذنامةنووسانى كوردستان لة
ئةو بؤ كؤبوونةوةيةك ضةند هةفتةيةوة

ئةنجامدةدةن. مةبةستة

ئةو اليةنانةى كَين
قةيرانةكةيان دروستكردووة؟

قــانــع، بــورهــان ــــإواى مـــةم ــة ب ب
رؤذنامةطةريى مَيذووى رؤذنامةنووس،
قؤناغَيكى لة كة نةبينراوة تيايدا كــورد
ئَيستادا، لة  بةتايبةت بووبَيت، ثرشنطداردا 
لة كـــوردى ــارى رؤذنــامــةطــةريــى كــة ب

ميدياكاندا لة هةندَيك لة خراثدايةو حاَلةتَيكى
رؤذنامةنووسى ئةخالقياتى بنةماكانى
خةوشةى «ئــةو وتيشى: وةالنــــراوة،
طرتووةتةوة رؤذنــامــةنــووســى ئَيستا 
رؤذنامةنووسان بة ثةيوةنديى  بةشَيكى
كارى ياساكانى بنةماء  هةية، كة خؤيانةوة
ناكةن، وةك خؤى جَيبةجَي رؤذنامةنووسى
بة ثةيوةنديى طةورةتريشى  بةشَيكى  بةآلم
بةرضاوى حزورَيكى كة هةية، دةسةآلتةوة
لة رؤذنامةطةريى نادات رَيطة كة لةوةى هةية
ناهَيَلن ضوارةمء بَيتة دةسةآلتى كوردستاندا
سةرضاوةكانى بطةنة رؤذنامةنووسان

زانيارى».
لة وا ــةش ــةم ئ ـــةم م ــــإواى ب ــة  ب
تةخمين بة يان دةكات رؤذنامةنووسان
هةَلةوة، بكةونة يان بآلوبكةنةوة شتةكان
رؤذنامةكة مسداقيةتى هؤيةشةوة بةو
كة ــةوةى ل جطة ئةمة لةدةستدةضَيت،
بة تؤمةتباركردن شةإى دةسةآلت هةميشة

دةطَيإَيت. رؤذنامةنووسان
ئَيستادا لة ثَييانواية، رؤذنامةنووسان
كوردستاندا لة طؤظارَيك رؤذنامةو ضةند

هةموو لة دوورن كة دةكرَينةوة، بآلو
بووةتة كــاريــان ثيشةيىء  ئةخالقَيكى
هةَلدانةوةى كةسايةتييةكانء ناشرينكردنى
كة كةسةكان، تايبةتمةندييةكى ضةند
بةمةش ناكات، بآلوكردنةوة بة ثَيويست

بووة. ئاَلؤزتر رةوشةكة
ـــووســـةرو ن ـــــةردى ـــاســـؤس ه ئ
رؤذنامةنووس ثَييواية؛ ئةورةوتة نائاساييةى
كةباسدةكرَيتبةرثرساندروستيانكردووة،
باس بةردةوام «بةرثرسان وتى: هةروةك
كوردى رؤذنامةطةريى كة دةكــةن لةوة
لة كاتَيكدا لة بةكاردةهَينَيت، زبر زمانى
هةَلبذاردندا هةَلمةتى لة نموونةداو نزيكترين
راطةياندنةكانى شمولى تةنيا رستةية ئةو
رؤذنامةو لة ئَيستادا ضةندين دةكرد، خؤيانى
دةعمى بةذَير ذَير خؤيان كة هةية، طؤظار
ئةخالقياتى لة دوور زؤر زمانَيكى بة دةكةن
راطةياندنة دةنا دةنووسن، رؤذنامةنووسى
شَيوةية لةو زمانَيكى هةرطيز سةربةخؤكان
باش ئةوة خؤى خةَلكيش  بةكارناهَيننء 

دةزانَيت».
ــى رةوت باشكردنى بــة ــارةت ــةب س

بة ثابةندبوون كوردىء رؤذنامةنووسى
رؤذنامةنووسى، ئةخالقياتى بنةماكانى
كؤإء ضةند رؤذنامةنووسان سةنديكاى

رَيكدةخات. كؤبوونةوةيةك
سةنديكاى نةقيبى عةونى فةرهاد
رؤذنامةى بة كوردستان رؤذنامةنووسانى
ئةوةية، بؤ «كؤبوونةوةكان راطةياند:
قةيرانةى لــةو ــوردى ك رؤذنامةطةريى
لة الدانة حاَلةتدا لة زؤر تَييكةوتووةو ئَيستا
دةرةوة». بَيتة رؤذنامةنووسى، ئةخالقياتى

رؤذنامةنووسانى ئَيستادا لة ئةوةى
نوَييةى مؤدَيلة ئــةو نيطةرانكردووة،
ناونيشان ــَي ب كــة رؤذنامةنووسيية
حيزبييةو نة راطةياندنى واتة دةردةكةوَيت،
بَي هؤيةشةوة بةو  ئةهليى، راطةياندنى  نة
بةدى راطةياندنانةوة بةو ناسنامةييةك

دةكرَيت.
رؤذنامةنووس عةبدوللةتيف، ئاسؤ
ضةند ئَيستادا لة كة  كرد،  بةوة ئاماذةى
خوَينةر كة  هــةن، طؤظارَيك رؤذنــامــةو
يان ئايديؤلؤذيايةك ض بة سةر نازانَيت
هةروةك رؤذنامةنووسين، قوتابخانةيةكى

طؤظارانة رؤذنامةو ئةو «بةطشتيى وتى:
سةر نازانرَيت بةآلم ثاَلثشتيانة، دةسةآلت
ض سياسيين،  مةكتةبى ئةندامى كام بة 
بةو كة دةدات بةخؤى رَيطة بةرثرسَيك
تايبةتييةكانى شتة سةر هةَلكوتَيتة شَيوةية
لة جؤرَيك بةهؤيةوة كة ديكة، كةسانى
ثةيدابووة». تاكةكان مةعنةوى تيرؤركردنى

ضيية؟ ضارةسةر

ضارةسةرَيك ضةند قانع بورهان مةم
ئــاَلــؤزى بـــارى بــؤ ئــاســايــيــبــوونــةوةى
لــةوانــةش: دةبينَيت، رؤذنــامــةنــووســى
رؤذنــامــةطــةريــى، يــاســاى (باشكردنى 
رؤذنامةنووسى شةرةفى ثةيماني دانانى
ياسايةك دةرضــووانــدنــى هــةرَيــمــدا، لة 
بطةنة رؤذنامةنووسان بةهؤيةوة كة
داواكاريى دةزطاى زانيارى، سةرضاوةكانى
بة ديفاعكردن بكات رايى كارى خؤى طشتيى
ئةو جياوازى، باشكردنى طشتيى بَي مافى لة
ثيادة ميدياى كورديدا كة لةناو زبرةى زمانة

دةكرَيت).

لة قةيرانداية كوردى ئةخالقياتى رؤذنامةنووسى
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نيية» فيعلي ئةركاني سةرؤكايةتي ثَيشمةرطةء وةزارةتي «ثارتي،

يــــــــةكـطـرتنةوةي قوربانيي بة خؤي يةكيَتيي ثَيشمةرطةي «وةزارةتي
دةزانَيت» وةزارةتةكة هةردوو

ئةمساأل كؤتايي ــا ت ثــرؤســةكــةش
دةردةخــات ئةوة  ئةمةش دةخايةنَيت، 
بةناو كؤبوونةوةو ساأل سَي سةرةإاي
وةزارةتــةكــة ــةردوو ه يةكطرتنةوةي
هةردووالوة تةحةفوزي  ترسء  بةهؤي
بة ثَيشمةرطة وةزارةتي هةردوو تائَيستا

نةطرتووةتةوة. يةكيان فيعلي
بةَلطانةدا، ــةم ئ لــةطــةأل هــاوكــات
نووسراوي بةَلطةو ضةندين رؤذنامة
كة كةوتووة، بةردةست  ديكةي  نهَيني

هةولَيرو نَيوان طفتوطؤكاني بة تايبةتة
مةسةلةي قةبارةو ذمارةو لةسةر بةغدا
ثاسةواني بؤ ئةركيان طؤإيني ثَيشمةرطةو
بة عَيراق حكومةتي داننةناني هةرَيمء
كؤنووسء هــةروةهــا ثَيشمةرطةداو،
كؤبوونةكانينَيوانهةردوواليةنيهةرَيمء
رةطــةزدا فرة هَيزةكاني لةطةأل ناوةند
دؤسييةي رادةستكردنةوةي بة سةبارةت
كوردستان، هةرَيمي حكومةتي بة ئةمنيي
فرة ئةمريكاو سةربازيي بةرثرساني كة
كة كردووةتةوة، لةوة جةختيان رةطةز
تةسليمي ئةمنيي دؤسييةي دةيانةوَيت
هةرَيم حكومةتي مةدةني  دةســةآلتــي

كوردي. حيزبَيكي نةك بكةنةوة،
بةَلطةنامانةي ئةو ديكةي بةشَيكي
بة تايبةتة كةوتووة رؤذنامة دةســت
وةزارةتــي هَيزةكاني  لة كورد  ذمــارةي
وةزارةتء هةيكةلي عَيراقء بةرطري
زؤربةي كة ثؤستانةدا، لةو كورد ذمارةي
لة كــةوتــووةو  ثارتي ئةفسةراني بــةر 
زَيباري بابةكر هةموويانةوة سةرووي
سةرؤكايةتي طــةورةي ثؤستي سَي كة 
بةدةستةوةيةو عَيراقي  سوثاي  ئةركاني
ثؤستةكةي ئةركان سةرؤكي جطةلة
بةإَيوةدةبات، شاوةيسيش نوري بروسك
راوَيذكاري هةروةك عام)ة امين (وكيل كة
بةشَيكيديكةي سةربازييثَيشكةوتووشة،
سوود ضؤنيةتي بة تايبةتن بةَلطةكان
سوثاي لة كورد بةشداريي لة وةرطرتن
ئةو ئاراستةكردني ضةكةكانيانء عَيراقء
سوود ضؤنيةتي كــوردو بةدَلي هَيزانة 
بةرذةوةنديي بؤ بةشداريية لةو وةرطرتن

خؤيان.

بةزنجيرة  داهاتوودا ذمارةكاني لة  
دةكةينةوة. بآلو بةَلطةنامانة ئةو

  ئيبراهيم عةلى

كابينةى سةرةكييةكانى طرفتة لة يةكَيك
ذمارةى زؤريى هةرَيم حكومةتى ثَينجةمى
وةزارةتةكانء لة بةشَيك بوو، وةزيرةكان
لةو داتاشرابوو بؤ ثؤستيان وةزيرةكان
رازيكردنى ئامانجى بة ئةمةش كابينةيةدا،
كابينةيةدا، لةو  بةشدارن كة هَيزانةى  ئةو
ــةردةوام ب يةكَيتي ثارتيء بةرثرسانى
ئةم قؤناغة كة ئةوةيان دووثاتكردووةتةوة،
كابينةى لة دةبَيتء ئينتيقاليى قؤناغَيكى
نامَينَيت. بةمشَيوةية بارودؤخةكة داهاتوو

وةزير (٤٧) كابينةى

ــةردةوام ب راطةياندنةكان لة ئــةوةى
كابينةى كة ئةوةبوو دةكرايةوة، دووبارة
لة ثَيكهاتووة هةرَيم حكومةتى ثَينجةمى
كابينةى راستيدا  لة بةآلم وةزيــر،  (٤٢)
لة بريتييبوو هةرَيم حكومةتى ثَينجةمى
دةزطاي كؤمةَلَيك ضونكة وةزيــر،  (٤٧)
وةزارةتةكانن، دةرةوةى  لة  كة هةن ديكة
وةزيــرةو ثلةيان بةرثرسةكانيان بةآلم
وةزيــران ئةنجومةنى دانيشتنةكانى لة 
لة، بريتين ئةوانيش دةكــةن بةشداريى
دةرةوةى ثةيوةندييةكانى (فةرمانطةى
بةرثرسيةتى، مستةفا فةالح كة هةرَيم،
وةزيران، ئةنجومةنى ديوانى سةرؤكايةتى
ديوانى سةرؤكيةتى، شةنطارى د.نورى كة
حوسَين فوئاد كة هةرَيم، سةرؤكايةتى
حكومةتى نووسينطةى سةرؤكيةتى،
ميرانى دَلشاد كة  بةغدا، شارى  لة هةرَيم
كة وةبةرهَينان دةستةى بةرثرسيةتى،

بةرثرسيةتى). موحةإةم هَيرش
ثَينج  ــةو ل كــة ـــةوةى ل جطة ئــةمــة   
دةزطايان يةك بةرثرسى تةنيا ثؤستة
كؤنترؤَلى دامــةزراوانــةدا  لةو  يةكَيتييةو
بةثَيي ثارتيداية،  دةســت لة ــةآلت دةس
ثارتي لة بةرثرس سةرضاوةيةكى لَيدوانى
ئامادةنيية «ثارتي كوردستان، ديموكراتى
ئةنجومةنى سةرؤكايةتى ديوانى لة جطة
يةكَيتي بة بدرَيت ئةوثؤستانةي وةزيران
هةية، وةزيريان ثؤستي بةرثرسةكانيان كة
هةية ئةوة ئةطةرى  ئةوةشدا لةبةرامبةر 
كة هةَلبوةشَيتةوة، وةبةرهَينان دةزطاى
مانةوةى ئةطةرى لة يةكَيتيية، بةرثرسةكةى
يةكَيتي دةستبةردارى دةزطايةش دةبَي ئةو

ثارتي». بؤ بَيت ديكة ثؤستَيكى

وةزيرء كةمكردنةوةى
وةزارةتةكان

ــة ــام رؤذن بــةثــَيــي زانــيــاريــيــةكــانــى
دةمَينَيت، وةزارةتى (١٩) هةرَيم حكومةتى
حةوت دابةشدةكرَيت، بةمشَيوةية كة
وةزارةتيش حةوت  يةكَيتيء بؤ  وةزارةت
توركمانةكان بؤ وةزارةت يةك ثارتيء بؤ
ئاَلتى بةرماخ كةرخى حيزبةكةى دةبَيت، كة
توركمانى كؤتاي كورسييةكانى زؤرينةى
هةذمار ثارتي لة نزيك بة بةدةستهَيناوةو
بةو دةدرَيــت وةزارةتَيكيش دةكــرَيــت،
ئاغاجانى سةركيس كة مةسيحييةى هَيزة
دةكردن، ثاَلثشتى ثارتي دارايى وةزيرى
بزووتنةوةو بة ــت دةدرَي وةزارةتَيكيش
هةوَلي ثــارتــي ئـــةوةي دواي ئــةمــةش 
بة دا بــزووتــنــةوةى زيــنــدوكــردنــةوةى
ناردنى حيزبةكةيانء بودجةى زيادكردنى
ئةوةى بؤ خؤيان لقي هةندَي بؤ نووسراو
دةنط ثارتي ئةندامانى كاديرانء لة بةشَيك

بدةن. حيزبة ئةو ليستى بة
ليستى بة دةدرَيت ديكةش  وةزارةتَيكى
ئةو بةآلم كؤمةآليةتى، عةداالتى ئازاديىء
باَلى بة ــت دةدرَي ليستةدا لةو ــة  وةزارةت
بةمةش زةحمةتكَيشان سياسيى مةكتةبي
باَلة ئــةو قــةرةبــووى ــت دةيــةوَي ثارتي 
ثةرلةمانيان كورسييةكى هيض كة بكاتةوة،
وةزارةتةكانى لة يةكَيك نةهَينا، بةدةست
كةسَيكى بة دةدرَيت هةرَيميش حكومةتى
نةكردنى بةشدارى ئةطةرى لة تةكنؤكرات،
هةرَيم، حكومةتى لة هَيزانة لةو هَيزَيك هةر

تةكنؤكراتء كةسَيكى وةزارةتةكة ئةوا
دياريدةكرَيت. بؤ سةربةخؤى

بةسةر ثارتي هةيمةنةى
حكومةتةوة

دةست كة زانيارييانةى، ئةو بةثَيي
ئةنجومةنى ستافى لة كةوتوون رؤذنامة
(٢٦) دةبَيتة ستافةكة كؤي  كة وةزيراندا،
(١١) كةسة شةش بيستء لةو كــةسء
ثارتي ـــران وةزي ئةنجومةنى  ئةندامى
يةكَيتيء (٤) بةشى (١٠) ئةنداميشى دةبَيتء
ئةنداميشى (١) ثارتيء ئةنداميشيان نزيك لة
بةسةر ثارتي هةيمةنةى بةمةش سةربةخؤ،
حكومةت سةرؤكي دةمَينَيتء حكومةتةوة
دروست طرفت زؤر ثارتيةوة بةالى يةكَيتي
ستافى ئةنجومةنى لةناو بةو ثَييةى ناكات،
بة بإيارَيك هــةر ــَي  ــوان دةت ــدا  ــران وةزي
بشكَينَيتةوة خؤي قازانجي ئاراستةي
كة ئــةوةى بةهؤى نةبَيت بةدَلى ئةطةر 
سةر ئةنجومةنة ئةو ئةندامانى زؤرينةى
كار ثارتيدا بةرذةوةنديي لة ثارتينء بة
نيازنيية بة ثارتى ديكة لةاليةكى دةكةن،
يةكَيتي بة  بدات هةستيارةكان وةزارةتــة 
بةرامبةر لة ناوخؤ وزةو  وةزارةتى وةكو
بة دةدرَيت دارايى وةزارةتــى  ئةمانةشدا
تاَلةبانييةء خواستي ئةمة كة يةكَيتي،
بؤ نوَيدا كابينةي لة ثؤستة ئةو دةيةوَي
بةآلم مسؤطةربكاتةوة، تاَلةباني بايز
رةشيد دارايي طشتييةكةى بةإَيوةبةرة
شارةزايىء بةهؤى كة  دةبَيت، تاهير
تةواوى دةتوانَي وةزارةتة لةو ئةزموونى
خؤى بكاتء ئيفليج وةزير دةسةآلتى

وةزارةتة بكات. حوكمى ئةو

كابينةى وةزارةتةكانى ناوى
شةشةم

سروشتييةكان، (سامانة وزة وةزارةتى
باآلو خوَيندنى ــى وةزارةت ثيشةسازى)،
ئابوورىء داراييء  وةزارةتى ثةروةردة، 
ــارى ــاروب ك ـــــى ــى، وةزارةت ــان ــازرط ب

رؤشنبيريىء وةزارةتــى  كؤمةآليةتى،
شارةوانىء وةزارةتى الوان، وةرزشء
ناوخؤ، ــى وةزارةت طــوزار، طةشتء
ــى وةزارةت ثَيشمةرطة، ــى وةزارةت

طواستنةوةو ــــى وةزارةت داد، 
ئةوقاف، وةزارةتـــى  طةياندن،

وةزارةتى كشتوكاأل، وةزارةتى 
كاروبارى وةزارةتى ثالندانان،
ئةنفالكراوةكان، شةهيدانء
ئاوةدانكردنةوةو وةزارةتى
وةزارةتــى نيشتةجَيكردن،
دةرةوةى نــاوضــةكــانــى
دةرامةتة وةزارةتى هةرَيم،
ـــى وةزارةت ئاوييةكان،
ـــــى وةزارةت ـــا، ـــارةب ك
لة يةك هةر تةندروستى،
ذينطةء وةزارةتةكانى
كابينةى لة مرؤظ مافى
حكومةتى شةشةمى

نامَينن. هةرَيمدا 

بةرهةم سالَح
كَي نويَنةرايةتى

دةكات؟

زانيارييانةى ئةو بةثَيي
نَيوان كؤبوونةوةكانى لة كة

ثــارتــيء سياسيي مةكتةبي
روون ئةوة دةكةن، دزة يةكَيتي

ثؤستى ثَيدانى طواية  دةكةنةوة
بؤ يةكَيتي بة حكومةت ســةرؤكــى
قةرةبووى بتوانَي حيزبة ئةو كة ئةوةية،
سنوورى لة بكاتةوة خؤى شكستةكانى
ئةمةش سلَيمانى، ثَيشووى ئيدارةى
تائَيستاش ثارتي كة  دةطةيةنَيت،  ئةوة
تةمموز (٢٥)ى لة كة شكستةى ئــةو
يةكَيتي شكستى  بة هــات بةسةريان

بة نةيتوانيوة يةكَيتي ثَييواية؛ دةزانَيتء
هةَلبستَيت. خؤى ئةركى

ثةرلةمانى دووةمى  خولى ئةندامَيكى 
كة يةكَيتي، ليستى لةسةر كوردستان
بة بآلوبكرَيتةوة نــاوي نةكرد حــةزي 
ثؤستى «وةرطرتنى راطةياند: رؤذنامةى
ئةوةندة يةكَيتي بؤ  حكومةت سةرؤكى
ئةو ساَلح  بةرهةم  ضونكة نيية،  طرنط 
وةك بتوانَيت كة نابَيت  دةســةآلتــةى
مامةَلة حةقيقى حكومةتَيكى ســةرؤك
بةشَيوةيةك ئةوةية  لةبةر ئةمةش  بكات،
حوكمى ــؤإان ط ليستى شَيوةكان لة 
بة ثارتيش دةكاتء سلَيمانى ثارَيزطاى
بةردارى دةست ئامادةنيية شَيوةيةك هيض
كؤنترؤَلى دةيةوَي بَيتء دهؤك هةولَيرء
سةرؤك جَيطرى لةدةست شارة دوو ئةو

بةرواريية». ئازاد كة بَيت، حكومةت
خولى ثةرلةمانتارةى ئةو بإواى بة
بة كةسَيكة ــةروارى ب ــازاد  «ئ دووةم،
هةولَيرء كؤنترؤَلى دةتوانَي ئاسانى
ثةرلةمانتارة ئةو بؤية بكات»، دهؤك
سةرؤكايةتى ثؤستى لة نازانرَيت ثَييواية؛
كَي نوَينةرايةتى حةقيقى بة حكومةت

دةكات؟.

ذَير لة سالَح بةرهةم حكومةتةكةى

دةكات رايي كارةكانى ثارتيدا هةيمةنةى

كوردستان ثَيشمةرطةي هَيزي ئةركاني سةرؤكايةتي
حـــــــيــزبـيـدا حـكــومـيـي، لــة بــةرطــي مــامــةلَــةي

بةشَيوةيةكي موءضةين، رَيكخستني
وةزارةت سةر خستنةوة دواتر يةكسانء
ثةرلةماني كة ثَيشمةرطة ياساي بةثَيي
بةثَيي ــردووة». ك ثةسةندي كوردستان
رَيكخستني سةرضاوةية، ئةو وتةكاني
تةواو هَيزي ثَيشمةرطةي يةكَيتي ميالكاتي
وةزيران ئةنجومةني بؤ  نَيردراوة بووةء
رَيكخستنةوةي لةبارةي ثةسةندكردني، بؤ
دةكــات، بــةوة  ئاماذة ثارتي هَيزةكاني
ثارتي كوردستاني لةشكري  فةرماندةي
بةوثَييةي ماوةتةوة  خؤي وةك  هَيشتا

هةية. جياوازيان ثَيكهاتةي سيستمء
ثَيكهَيناني «دواي دةَلَيت:  سةرضاوةكة
باآل ليذنةيةكي وةزارةت نوآ، كابينةي
هَيزةكاني يةكخستنةوةي بؤ ثَيكدةهَينَيت
ثَيشمةرطة، وةزارةتي خستنةسةر دةرةوةء
سةرؤكايةتي لة هَيزة ئةو ئةوكاتيش
هةرضي كؤدةبَيتةوة، وةزارةتدا ئةركاني
طشتيي فةرماندةي فةلةكء  هَيزةكاني
لةذَير ثَيشمةرطةي يةكَيتيشة تائَيستا هَيزي
ثَيكهَيناني كابينةي تا دةسةآلتي حيزبيدانء

دةمَيننةوة». شَيوةية بةو نوآ
ــي دووةم خولي ئةندامَيكي
كــوردســتــان ثـــةرلـــةمـــانـــي
بة دؤخــة ئــةو بةرثرسيارَيتيي
دوو هةذمووني درَيذكردنةوةي 
دةبةستَيتةوةء حكومةت ئيدارةيي
ئةركي نوآ ثةرلةماني ثَييواية
هَيزَيكي دروستكردني سةرةكيي

حيزبيي. نيشتمانيية، نةك
ئةندامي قادر، محةمةد بارزان
لة ثَيشمةرطة كاروباري ليذنةي
دووةمي ثةرلةمان رايطةياند: خولي
هَيزي كارةكاني «تَيكةآلوكردني
بة حيزبيي مامةَلةي  ثَيشمةرطةء 
ئيدارةييء دوو حكوميي، ناوةندي
خولقاندويةتي، وةزارةتــي دوو
دؤخَيكي كوردستان لة ئَيستا بةآلم
ثَيويستة نوآ ثةرلةماني ديكةيةء
نةك نيشتمانيي، هَيزَيكي هةوَلبدات
سةر هَيزَيكي دروستبَيت، حيزبيي
نيشمان بؤ وةالئي حكومةت كة بة
بةرذةوةنديي تةداخولي بَيتء

نةكات». سياسييةكان طروثة دةسةلمَينن حيزبةوة اليةن لة كؤنترؤَلكراني كة ثَيشمةرطة هَيزي كة رةسمي بةَلطةنامةيةكي ضةند

َلح
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ئةرشيف فؤتؤ: هَيزي ثَيشمةرطة  نمايشَيكي
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              رؤذنامة

نهَيني، نووسراوَيكي ضةند بةثَيي
تايبةتة كةوتوون  رؤذنامة  دةستي  كة
(٢٠٠٦)ي ــي ســاَل طفتوطؤكاني ــة  ب
ثَيشمةرطةو وةزارةتــي هةردوو  نَيوان
كوردستان لةشكري  ــدةي  ــان ــةرم ف
طشتيي فةرماندةيي ثارتيء (فةلةك)ي
دةركةوتووة يةكَيتي، ثَيشمةرطةي هَيزي
خؤيان يةكَيتي، ثَيشمةرطةي وةزارةتي كة
يةكطرتنةوةكة (فيداكاري) قوربانييء بة
ــردووة ك ثَيشنيازيان بؤية زانــيــوةو
ثَيشمةرطةو يةكطرتنةوةي ثرؤسةي
نةكرَيتء تَيدا ثةلةي وةزارةتةكة هةردوو
بةوةشدا دان هةروةك بكرَيت، هَيمنيي بة
ــي وةزارةت فيعلي بة ثارتي كة دةنَين،
الي دةسةآلتةكان نييةو ثَيشمةرطةي

(فةلةكة).
رؤذي لة كة  نهَينييةكة نووسراوة 

ئيمزاي  نوسراوةء  ٢٠٠٦ ئابي (١٢)ي
كاروباري بؤ هةرَيم وةزارةتي بريكاري
ئاراستةي ثَييوةيةو ثَيشمةرطةي
وةزارةتء طشتييء فــةرمــانــدةيــي
نهَينيء ــراوةو ك يةكَيتي  بةرثرساني
سةرؤكء بة كؤبوونةوةي تايبةت تايبةتة،
نوَينةراني هةرَيمء سةرؤكي جَيطري
فةلةكء ثَيشمةرطةو وةزارةتي هةردوو

فةرماندةيي.
ياوةر  جةبار كؤبوونةوةيةدا لةو  
(يةكَيتي) ثَيشمةرطة وةزارةتي بريكاري
هاوبةش ليذنةي ــردووة ك ثَيشنيازي 
ثَيكبهَينرَيت ثةيوةنديدارةكان اليةنة لة
مةيدانيي ليذنةي يةكطرتنةوةكةو  بؤ
بؤ ثَيكبهَينرَيت ثارَيزطاكة ضوار هةر لة

باآلكانء ليذنة بإياري جَيبةجَيكردني
ئةفسةراني لة باآل ليذنةيةكي هةروةك
ثَيكبَيت ثارتي) (يةكَيتيء هــةردووال
عَيراق بةرطري وةزارةتي ئاستي لةسةر
هَيزي ئاراستةكردني سةرثةرشتيء بؤ
كاتي ثَيويستء بؤ لةو وةزارةتةدا كوردي

كورد. بةرذةوةنديي
نــووســراوةدا ئــةو لةطةأل هاوثَيض
بريكاريوةزيرضةندتَيبينييءسةرنجَيكي
تــاإادةيــةك «طــرنــط»ي نــووســيــووةو
بةوة ئاماذةي ديــارة، ثَيوة  نيطةرانيي
ثَيشمةرطةي وةزارةتي (ثارتي) كردووة
بووةو بةناو هةر بةَلكو يةكَيتي، وةكو نيية
بووة، فةلةك الي دةسةآلتةكان هةموو
ئةركاني سةرؤكايةتي ثارتي هةروةك
فيعليي ضةكي يةكةيةكي جؤرة نييةو هيض
زرَيثؤشء (تانكء وةكو نيية قورسي
قورسي ضةكي هةرضي ناقلة) كاتيؤشا،

كردووة. خةزني هةبَيت
دةكةن، بةوة ئاماذة ديكةدا بةشَيكي لة
ضةكي لة ئاطاي بارزاني «مةسعود كة
فيرقةكاني ــارةي ذم خؤيانء  قورسي
عَيراقء لة سوثاي ذمارةي كورد عَيراقء
سةربازيي ئةكاديمياكاني  بةستنةوةي 
بةغداوة، بة نةبووة زاخؤ قةآلضواالنء
ثارتي ئةنداماني كردووة ثرسياريشي كة

النةبووة». وةآلميان
هاتووة؛ نووسراوةكةدا لة هةروةك
فةلةك ئةنداماني بارزانيء  «مةسعود
يةكطرتنةوةي لة ثةلةيانكردووة زؤر
فةرماندةييء ــةكــةو وةزارةت ــةردوو ه
ثةلة باش بووة ثَييان نوَينةراني يةكَيتيش
لةوةي بوون دَلنيا هةرضةندة بكرَيت،
فةرماندةيي ثايةي داهــاتــوودا لة كة 
بةر ثارتي ثَيشمةرطة طشتييء وةزارةتي
ئاشكرا ئــةوةش هــةروةك دةكــةوَيــت»،

ثَيشووي كؤبوونةوةكاني  لة  ــات دةك
كؤبوونةوةكةي لة وةزارةتء هةردوو
هيض ثارتي «نوَينةراني رؤذةشــدا ئةو
بةآلم نوَينةراني نةبووة، ثَي ثإؤذةيةكيان

هةبووة». ثإؤذةيان يةكَيتي
بة سةر ثَيشمةرطةي بةرثرساني
ثَيويستيي دةزانن ئةوةي بة لةطةأل يةكَيتي
ثَيشمةرطة وةزارةتء هةردوو كاتة ئةو بؤ
حةياتي» «مةسةلةيةكي بة يةكبطرنةوةو
دةكةن داوا ئةوةشدا لةطةأل دادةنَين،

بكرَيتء هَيمنيي شَينةييء بة ثرؤسةكة
ديسانةوة نةكرَيتء تَيدا ثةلي ثةلة زؤر
قوربانيي (يةكَيتي فيداكار، بة نةبنةوة

نةبَيت). يةكطرتنةوةكة
بآلوكردنةوةي ئةوبةَلطانةلة كاتَيكداية،
ــري وةزي مستةفا  شَيخ جةعفةر  كة 
ئاذانسي بؤ لَيدوانَيكيدا لة ثَيشمةرطة
ضةند بة كة كردووة بةوة ئاماذةي ئاكاي،
ثَيشمةرطةء وةزارةتي هةيكةلي قؤناغَيك
دةخرَيتةوةو يةك ثَيشمةرطة هَيزي

نيية» فيعلي ئةركاني سةرؤكايةتي ثَيشمةرطةء وةزارةتي «ثارتي،

يــــــــةكـطـرتنةوةي قوربانيي بة خؤي يةكيَتيي ثَيشمةرطةي «وةزارةتي
دةزانَيت» وةزارةتةكة هةردوو

كة رووبةإووى لةو تةحةدييانةى يةكَيك
رَيكخستنةوةى لة بريتيية دةبَيتةوة كوردستان

هةرَيمةكة. ناوخؤى
(١٨) ماوةى لة ئةو ميراتةى كة ثَيويستة
بؤ بطؤإَيت كايةوة هاتووةتة رابردوو ساَلى
بةهَيزكردنى دامةزراوةيى. بةإَيوةبردنَيكى
ببَيتة دةبَيت حكومةت دامودةزطاكانى
داهاتووى حكومةتء ثةرلةمانى ئةولةوييةتى
رَيطةيةشةوة لةم كوردستان.  هةرَيمى
باشي ثةيوةندييةكى راستةقينةو طةشةيةكى

دَيتة بةرهةم. لى لةطةأل خؤرئاوا
دةوَلةت، بةدامةزراوةييكردنى ثرؤسةى
ثَيشكةوتنى رابردوودا ساَلى (١٨) ماوةى لة
نةيتوانيوة بــةآلم بينيوة، بــةخــؤيــةوة
بةدةستبهَينَيت، ئــةوتــؤ ســةركــةوتــنــى
حيزب كة لةوةى، بريتييبووة هؤكارةكةشى
دةستَيوةردانى ذيان كايةكانى هةموو لة
هؤى بووةتة دةستَيوةردانةش ئةم هةبووة.
هةروةها حكومةتء دةزطاكانى ئيفليجكردنى

لَيثرسينةوة. سيستمى نةبوونى
هةرَيمى  لة ثؤستةكان زؤربةى ئَيستا  هةتا
بؤ دَلسؤزيى بنةماى لةسةر كوردستان
لَيهاتوويى، ئةزموونء نةك دانراون، حيزب
ماناى هةرَيم حكومةتى ديكة بةمانايةكى
دةزطايةكى بووةتة لةدةستداوةء حكومةتى
مةكتةبى لةناو  ئةوةندة دةسةآلت طةندةأل.
ئةوةندة هةبووة مةَلبةندةكاندا لقء سياسيىء

نةبووة. بوونى حكومةتدا دةزطاكانى لةناو
بَياليةنىء مؤدَيرندا، حوكمى سيستمى لة
سيفةتى لَيثرسينةوة ثإؤفَيشناَليزمء
لةدونياى دامةزراوةمةدةنىءسةربازييةكانة،
كةفائةتةوة بةهؤى ثؤستةكان  دةرةوةدا
حيزبى بــة ثةيوةنديى  دةبــةخــشــرَيــتء 
حكومةتى هاتنى لةكاتى نيية. سياسييةوة
ئةوا تةنيا ضةند نوَيش بةهؤى هةَلبذاردنةوة،
باقى دةطؤإدرَيت سياسيى كةسايةتييةكى
البردنيش دةمَينَيتةوة.  دةوَلةت ستافةكةى 
ئةوا ــدا وآلت بيرؤكراسيى نَيو لة هةبَيت 
بةكارهَينانى ثؤست خراث بةهؤى طةندةَليىء
مؤدَيرندا سيستمى لة هةر هةروةها دةبَيت،
دامةزراوةيى شَيوةيةكى هَيز دةســةآلتء
دةزانيت ئةمريكا بؤ طةيشتنت بة هةر هةية،
بة بةرامبةر هةستيارن  ضةند ئةمريكييةكان 
ثَيشَيلكردن دةزانن ضونكة وآلتة، ئةو ثؤليسى
لَيردا بــةآلم هةية، قانوونيى سزايةكى ض 
خؤثاراستنى ئةوةية، باسة شايةنى ئةوةى
نيية، ثؤليسةكة شةخسى  لة  ئةمريكييةكان
ئةو ضونكة وآلتة. ستانداردى لةبةر بةَلكو
دامةزراوةى نمايندةى ثؤليسةكة بةر جلةى
ئةمنى ثاراستنى ئةركى حكومةتةكةء

طشتيية.
ثَيويستة كوردستان لة حوكم سيستمى
هةم دةسةآلتء بكرَيـتةوة، سةرلةنوآ ثَيناسة
سةرشانيانة ئةركى ئؤثؤزسيؤن هــةم
دامةزراوةيى سيستمى بةرةو كوردستان
لة سةربازيى مــةدةنــىء  ــاى دةزط ــةرن.  ب
ضنطى بكرَيتء لة ديموكراسيى كوردستان بة
ئَيستا دةربهَينرَيت. سياسييةكان حيزبة
حوكمى بةرةو كوردستان ئيتر ئةوةية كاتي
دةبَيت طةندةَلةكان لَيثرسراوة ببرَيت، قانوون
دةسةآلت بكرَيت. لةطةَلدا لَيثرسينةوةيان
حيزب. نةك بنكةكانى حكومةت بَيت بؤ دةبَيت
بَيت ــى ــةزراوةي دام ضةند تا حكومةتيش
دَلسؤزيىء هاوآلتيانيةوة لةاليةن ئةوةندة

ثَيدةبةخشرَيت. رَيزيى
بكرَيتة ثَيويستة كوردستان، لة حكومةت

دامةزراوةيى.
هةرَيمى  حكومةتى نوَيى ســةرؤكــى  
كؤمةَلَيك كة سةرشانيةتى، ئةركى كوردستان
حكومةتةكةى. نَيو بهَينَيتة تةكنؤكرات كةسى
بة رَيطةى لة كوردستان هةرَيمى حكومةتى
رَيزطرتن ديموكراسيىء دامةزراوةييبوونء
ناوخؤيىء ثةيوةنديية مرؤظةوة مافى لة
خؤرئاواء جيهانى لةطةأل دةرةكييةكانى

دةكات. بةهَيز ئةمريكا

دامةزراوةو حكومةتى

ليَثرسينةوة

 دلَير عةبدولخالق

سةرؤكايةتيئةركانيهَيزيثَيشمةرطةي
لة (يةكَيتي)  طشتيي فةرماندةيي بة سةر 
بودجة، سياسيي  فةرماني بة  (٢٠٠٣)ةوة
سةر خراوةتة دةسةآلتةكاني مووضة،
ئةو ثَيكهاتةكاني بةآلم هةرَيم، حكومةتي
ماوةتةوة، حكومةت  دةرةوةي لة  ئةركانة
حيزبي»ء بة «بةرطَيكي نووسراوةكاني كة
كوردستان نيشماني يةكَيتي بةناوي
«مامةَلةيةكي لة  دواتريش دةستثَيدةكاتء 
ئةنجومةني رَينماييةكاني بإيارء حكوميدا»

جَيبةجَيدةكات. وةزيران
هَيزي ثَيشمةرطة سةرؤكايةتي ئةركاني
بة سةر ـــةزراوةء دام  (١٩٩٩) لةساَلي
ثَيشمةرطةي هَيزي طشتيي فةرماندةيي
يةكَيتيية،هةيكةليئيدارييئةوسةرؤكايةتية
طرنطترين هَيزي كة يةكة ثَيكدَيت، (٢٤) لة
لةسةر ســةربــاز  ئةفسةرء  لة نيزامي
هاوكاتيش تَيداية، عَيراقي هةرَيمء ئاستي
سةرؤكايةتيةية بةو سةر ئةركان كوليةي
بواري لة ماستةرة هاوتاي بإوانامةكةي
لة ئةفسةر ضةندين  ساآلنة  سةربازيداء
بإوانامةيلَيوةردةطرنء بواريعةسكةريدا

دةبإن. سةربازيي بواري بةرزةكاني ثلة
رزطاريي ثرؤسةي دواي (٢٠٠٣) لة
مووضةء سياسيي فةرماني بة عَيراق
دةخرَيتة ئةركان سةرؤكايةتي ميزانيةي
مووضةي ثاشانيش هةرَيم، حكومةتي سةر
بة هاوتاكراوة سةربازةكاني ئةفسةرء
زانيارييةكان عَيراقي. سةثاي مووضةي

سةرؤكايةتية ئــةو ــةإوو  ــةن دةخ ــةوة  ئ
لةطةأل راســتــةخــؤ ــي  ــان ــراوةك ــووس ن
سةرؤكايةتيئةنجومةنيوةزيرانيهةرَيمي
بةرفراواني دةسةآلتَيكي بوءةء كوردستان
دامةزراندن بإيارء دةركردني  لة هةبوءة
حكوميدا دامةزراوةيةكي ضوارضَيوةي لة
نــوءســراوة ــةآلم ب ـــردووة، ك مامةَلةي 
هةموء بة بةستوءة ثشتي كة فةرمييةكاني
حكومةتي ئيدارييةكاني داراييء رَينمايية
كوردستان) نيشتماني (يةكَيتي بة هةرَيم
ئةو هةرضةندة بةمةش دةستيثَيكردووة،

مامةَلةيةكي سةرؤكايةتية
بةآلم دةكات، كردووةء حكوميي
وةزارةتي دةرةوةي  لة  دواجار
لة حكومةتةء ثَيشمةرطةي
لَيرةوةش حيزبيية، بنةإةتدا
هَيزي ئةركاني سةرؤكايةتي
بووني دووإياني لة ثَيشمةرطة
يان «نيزاميي» هَيزَيكي وةك
خؤي ماوةتةوةء «ميليشايي»

نةكردووة. شوناس
وةرطرتني بــؤ ــة ــام رؤذن
سروشتي لةسةر زانياريي
سةرؤكايةتي ئيشوكاري
ــي ــةت ــي ــؤن ـــــةركـــــانء ض ئ
لــةطــةأل ــان ــي ــردن ــةك ــةَل ــام م
حكومةتي وةزارةتــةكــانــي
ليوا بة ثةيوةنديكرد هةرَيم،
جَيطري عةبدوإلةحمان، رةشيد
ئةركان، ســةرؤكــي ئيداريي
بداتء لَيدوان ئامادةنةبوو بةآلم
لةطةأل ثةيوةنديمان «ئَيمة وتي:

نيية». رؤذنامةكان

مامةَلةكردني  ضؤنيةتي لــةبــارةي  
نووسراوةكاني لةطةأل هةرَيم حكومةتي
بة دةسةآلت  ثَيداني حيزبيانةء هَيزة ئةو
عوسمان د.نوري كارةكانيان، ضوارضَيوةي
وةزيــران ئةنجومةني ديواني سةرؤكي
يةكطرتنةوةي «دواي وت: ئةوةي تةنيا
هَيزانة ئةو  هةموو ثَيشمةرطة  وةزارةتي 
بؤ نامَينَيت، كَيشةية ئةو هَيزء يةك دةبنة
لةطةأل مامةَلةمان ئَيمة نووسراوةكانيشيان

وةزارةتي ثَيشمةرطة كردووة».
وةزارةتي ثَيشمةرطة سةرضاوةيةك لة

دةطةإَينَيتةوة، ئةوة بؤ حاَلةتة ئةو هةبووني
هَيزةكانيفةرماندةيهَيزيثَيشمةرطةي كة
(يةكَيتي)ء فةرماندةييلةشكري كوردستاني
وةزارةتةوة دوو بووني بةهؤي (ثارتي)
ثَيشمةرطةي وةزارةتــي ضوارضَيوةي  لة 
لةذَير تائَيستا  كوردستانينء هةرَيمي 

دةسةآلتي حيزبدان.
ئةوةي «دواي وتيشي: سةرضاوةكة
ثَيشمةرطةمان ــي وةزارةت دوو قؤناغي
يةكخستني هةنطاوي لة  ئَيستا  تَيثةإاند،
بودجةء داناني ميالكاتيانء هَيزةكانء

كوردستان ثَيشمةرطةي هَيزي ئةركاني سةرؤكايةتي
حـــــــيــزبـيـدا حـكــومـيـي، لــة بــةرطــي مــامــةلَــةي

hewal. rozhnama@gmail.comسيــاســـةت

ئامَيدى بؤتان

دةسةلمَينن حيزبةوة اليةن لة كؤنترؤَلكراني كة ثَيشمةرطة هَيزي كة رةسمي بةَلطةنامةيةكي ضةند

ئةرشيف فؤتؤ: هَيزي ثَيشمةرطة  نمايشَيكي
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فازأل نةجيب

كؤمةَلة ئــةو تةنيشتي  ــة  ب
وَينةطرتني خةريكي كة طةنجةي
بوون، راث طؤرانييةكي سيناريؤي
سةربازيي سةركردةي ذمارةيةك
كوردستان «ثَيشمةرطة»ي هَيزي
سلَيماني، شاري ئازاديي ثاركي لة
رذَيمي سةربازطةي ثَيشووتر كة
كــؤبــوونــةوةيــان ـــووة، ــراق ب ــَي ع
خؤيان هةَلوَيستي تــا ـــرد دةك
دةركردنيان بة سةبارةت  دةربإن
هَيزي ئةركاني سةرؤكايةتي لة
«جــيــاوازي بــةهــؤي ثَيشمةرطة

بيروإا»وة.
ــي ــوون ــةواوب ت ــــــةدواي دواب
تةمموزي (٢٥) هةَلبذاردنةكاني
دووبارة هؤي  بووة كة ئةمساأل، 
هَيز تــةوازنــي دابةشكردنةوةي
ــاوازو جــي زؤر  ــكــي  ــوازَي بــةشــَي
لةسةر يةك نزيكةي  دابينكردني 
ثةرلةمان كورسييةكاني ضواري
بزووتنةوةي بؤ  ــورد)  ك (بةشي
طرةو ئةوةش وايكرد طؤِران طؤإان،
يةكَيتيء جَيثَيلَيذكردني لةسةر
هةَلبذاردنةكةدا لة بكات. ثارتي
زؤري بةشَيكي  ــؤإان ط ليستي
ئةركانء سةرؤكايةتي دةنطةكاني
ثَيشمةرطةي هَيزي فةرماندةيي
يةكَيتي دةســةآلتــي نــاوضــةي لة 
وةك كاردانةوةيةكيش، بةدةستهَيناو
شكستةي ئةو  تؤَلةي لة يةكَيتي 
خؤيدا ــي ــةآلت دةس ــاوضــةي  ن لــة 
سةركردة لة بةشَيك بةريكةوتووة،
خؤيان لةشوَيني سةربازييةكاني

طواستةوة.
كة سةربازيي سةركردةي (٢٢)
لَيدةكرا، بوونيان «طؤإان» تؤمةتي
تؤَلةكردنةوةية، ئةو بةر كةوتنة
ئامانجي دوو لةثَيناوي ئةويش

سةرةكيي:
سةركردة  ئةو يةكةم: دةركردني
ليستي كة هةواداري سةربازييانةي
نةهَيشتني خؤيانء لةشوَيني طؤإانن
ثَيشمةرطةو بةسةر  كاريطةرييان 
كة دةستيانةوة، ذَير سةربازةكاني

ثَيكةوةن. ساَلة ضةندين
سةركردة  دووةم: ضاوترساندني

هةموو ديكةو سةربازييةكاني
دوو بؤ ثَيشمةرطة، بةتايبةت هَيزي
(ئةنجومةني داهاتوو  هةَلبذاردني 
عَيراق) ثةرلةماني ثارَيزطاكانء
بةتةواويي هةَلبذاردنة  دوو  ئةو كة
سياسيء ساحةي رووخــســاري
دياري كوردييةكان هَيزة قةبارةي
ناوضة كــوردســتــانء لة دةكــات 

عَيراق. ثةرلةماني جَيناكؤكةكانء
يةكَيتيء ئةمجارةي شكستي
لة سياسييةكان ملمالنآ  ثارتي،
نزيك ناكاتةوة، دةرئةنجامي كؤتايي
دةستثَيكردنَيكي ئةوة تةنيا بةَلكو
ــةآلتء دةس ضونكة  سةرةتايية، 
تةنيا حيزبة دوو  ئةو  هةيمةنةي
ثةرلةماني بَيدةنطةي هؤَلة لةو
ئَيمة تائَيستا نةبووة كوردستاندا
سياسيي بزووتنةوةي واتَيبطةين
ضــواري ــةر ــةس ل طـــؤإان يــةك
خؤيدا بةالي مةسةلةكاني هةموو 
يةكَيتيء بؤية هــةر  راكَيشاوة،
ئةو تَيكشكاندني لة بير ثارتي
هةنطاوة لة دةكةنةوة  بزووتنةوةية 
بزووتنةوةكةش سةرةتاييةكانيداو
دةدات ثةلهاويشتن  ــي  ــةوَل ه
كة نــاوةنــدانــةي ئــةو هةموو  بؤ 
ئيلهامي دةسةآلتء ثارتي يةكَيتىء 
بةدةستهَيناوة، لَيوة شةرعييةتيان
تَيكشكاندنيان لة بريتيية ئةويش
بةتايبةت جَيناكؤكةكان ناوضة لة
لَيسةندنةوةي كةركوكء شاري
رةهايان نوَينةرايةتيي دةمإاستيء
بةغدا، حكومةتي ثةرلةمانء لة
بتوانَيت اليةنَيك  ــةر ه ضونكة
ناوضة (نوَينةرايةتيي طرةوة ئةو
بباتةوة، بةغدا) جَيناكؤكةكانء
كوردستاني دراماتيكي بةشَيوةيةكي
ناوةندة ــردةســتء ذَي دةكةوَيتة
لةطةأل مامةَلةي نَيودةوَلةتييةكانيش

دةكةن.

دلَسؤزةكاني سةركردة
خيانةتكارةكاني شةأ،

ئاشتي سةردةمي

(١٩٩١) ساَلي راثةإيني لةدواي
يةكَيتي لةسةر هةبوو باو قسةيةكي
يةكَيتي «ئةطةر دةوترا كة نيشتماني،

لةطةأل شةإي دةستنةكةوَيت كةسي
دةكات». خؤي لةطةأل شةإ بكات،
ئةو كة هات ئةوة دواي قسةية ئةو
شةإي خؤيدا  تةمةني لة حيزبة 
ضةكدارة حيزبة زؤرينةي  لةطةأل
(مةبةستي كرد كوردستانييةكان
بزانين نيية ــةوة ئ ــرةدا ــَي ل ئَيمة 
هةق). نا  يان بووة هةق شةإةكة 
يةكَيتي ثَيشمةرطةكاني  بؤية  هةر
ئةركي زؤرترين خؤياندا تةمةني لة
رووبةإووبوونةوةيان قــورسء
لةوان كةسَيك هةر بةركةوتووةو
ماوةتةوة، ذياندا لة تائَيستا كة

ياوةري بووة. ديارة بةخت
سةركردة ئةو زؤري  بةشَيكي
كة يــةكــَيــتــي ــةي ــان ــي ــازي ســةرب
تةنيشتي بة كؤبوونةوةكةيان
خةريكي كة بوو طةنجانةوة ئةو
ثَيشمةرطةي بـــوون، ــردن ــك راث
ثياوة شــةهــيــدو ـــوإة ك ـــؤنء  ك
يةك شـــةإة هــةمــوو ــازاكــانــي ئ
بــوونء يةكَيتي لةدوايةكةكاني
مةدالياي سةركردةكان  رؤذطارَيك 
نيشتمانثةروةرييء جةنطاوةرييء
دةكردو بةرؤكياندا بة دَلسؤزييان
طإاوي ميدياكانيشدا بة دةنطَيكي لة
ثَلنطةكاني هــةورو  كوإةكاني بة 
ناويان تؤَلة طةردةلولي بَيشةو
دةنطء كة ئةمإؤ بةآلم دةبــردن،
جَيطايةكةوة هيض لة شةإ بؤني
خوَينإشتنء لةبري نيية، ــار دي
ئاوارةكردني طوَيبإينء سةربإينء
رووي ديموكراسييةت منداأل، ذنء
خةَلكةكةي كوردستانء كردووةتة
سندوقةكاني ـــةردةم ب دةضَيتة
بةضكة ئةم كوإي هةورو دةنطدان،
بة تؤَلة، طــةردةلــوالنــةي ثَلنطء
يةكَيتي لة خيانةتكردن تؤمةتي
ــنء ــرَي دةردةك ثؤستةكانيان لة 
دةطوازرَينةوة ئيهانةكردن  وةك
تةنيا ئةويش ديكة،  جَيطايةكي  بؤ
هةَلبذاردنةكاندا لة لةبةرئةوةي
ليستي بة دةنطيان دةكرَيت طومان
ئةوةش نةدابَيت. ثارتي يةكَيتيء
ئةو نازانَيت كة  ئةوةية  نيشانةي
بةها ستراتيجء  بنةماو لةسة هَيزة 
نَيودةوَلةتييةكان سةربازييء
مـــةزاجء ــان ي ــت ــرَي ــاب ــوةن ــةِرَي ب
ضةند بــةرذةوةنــديــي تةبيعةتء

كةسَيك ئاراستة دةكات.

ميليشيايةكي ثَيشمةرطة،
يان ديسثلين بآ

بآ طةندةلَخانةيةكي
ضاودَير؟

(٢٠٠٧)دا ساَلي نؤظةمبةري لة
مستةفا لةطةأل ضاوثَيكةوتنَيكم
مةَلبةندي بةرثرسي ضـــاوإةش،
يةكَيتتي ثَيشمةرطةي  رَيكخستني 
(٧٠) لة زياتر  «ئَيمة وتي: ئةو كرد، 
ثارتييش هةيةو ثَيشمةرطةمان هةزار
نيية». كةمتري نةبَيت، زياتري ئَيمة لة
يةكَيك هةر مووضةي لةئَيستادا
خَيزاندارن كة ثَيشمةرطانةي لةو
مووضةي دينارةو  ــةزار  ه  (٣١٨)
(٢٨٨) سةَلتيش ثَيشمةرطةيةكي
ئةطةرئةودووذمارةية هةزاردينارة،
بكةين، دووي دابةشي كؤبكةينةوةو
هةر بةشَيوةيةكي طشتيي مووضةي
دينار هةزار (٣٠٢) ثَيشمةرطةيةك
يةكَيتيء مانطانة كةواتة دةبَيت،
«ثَيشمةرطة»وة بــةنــاوي ثارتي
دينار مليؤن هةزار (٤٢) لة زياتر
كوردستان خةَلكي  بودجةي  لة
هَيزةش ئــةو لةكاتَيكدا دةبـــةن،
دةستي منداآلنةي يارييةكي لة
لة دةضَيتء سةركردةيةك ضةند
لةطةأل هَيزَيكي ثَيناسةدا بضووكترين
بةرنامة ديسثلينء خاوةن نيشتمانيي
هةركاتَيك ضونكة يةكناطرَيتةوة،
سةركردةيةك ضةند  بةرذةوةنديي 
بآ بخوازَيت، ئاذاوةطَيإيي شةإو
ثةرلةمان ميللةتء راي بؤ طةإانةوة
مــةرط ــــةإووي رووب ــةو هــَيــزة ئ
نموونةش باشترين ــةوةو دةكــةن
ناوضة رابردووي ساَلي ئاَلؤزييةكاني

بوو. جَيناكؤكةكان
راثؤرتي يــةك  تةنيا  تائَيستا
طةندةَليية لةسةر  رؤذنــامــةوانــي 
ثَيشمةرطة هــَيــزي طــةورةكــانــي
ثيرؤزيي ضونكة بآلونةكراوةتةوة،
قةَلغانء كراوةتة ثَيشمةرطة ناوي
ضي نازانَيت كةس قةَلغانةدا ئةو لةذَير
لةسةر زؤر طوماني دةطوزةرَيت.
ثَيشمةرطةي هةزار (١٤٠) بووني
ضونكة دةكـــرَيـــت، راستةقينة
لةوانةي هةندَيك (بة بةرثرسةكان
طردةكةشةوة) خوار طردةكةو سةر

ضةندين كةسلةخزمءدؤستي خؤيان
ناونووسكردووةو ثَيشمةرطة بة
وةردةطرن، بؤ مووضةيان مانطانةش
نين، ثَيشمةرطة ئــةوان لةكاتَيكدا
ضةندين بةرثرسةكان لةوةش جطة
ثَيشمةرطةوة ــاوي ن بة كةسيان
كةسانة ئةو لةكاتَيكدا نووسيوة،
ماألء باخء بةرثرسةكةو خزمةتكاري

ميوانةكانيانن.
بؤئةوةي روون زؤر نموونةيةكي
هَيزة ئةو راستةقينةي قةبارةي
ناونراوة كة بزانين ديسثلين بآ
بوو ئاَلؤزييانة ئةو هةر ثَيشمةرطة،
خانةقينء ناوضة جَيناكؤكةكاني لة كة
يةكَيك دروستكرا، هةر ئةوكات ديكة
هَيزي ثَييوتم، سةركردةكان لة
هَيزي بة سةركردة  (ئةو ثَيشمةرطة 
هَيزي «ليوايةكي وتي: برد) ناوي فةل
لة كةمتر كةسة، (٥٠٠) كة ثَيشمةرطة

بوون». لةوآ كةسيان (١٠٠)
ئةطةر بإيارة كة هَيزةي ئةو واتة
كوردستان، رووبكاتة مةترسييةك
هَيزَيكة بثارَيزَيت،  خةَلكةكةي 
واقيعدا لة وةهمييةو زؤري بةشَيكي

بووني نيية.

(١٨٠) وت بةغداديان بة
ثَيشمةرطةمان هةزار

بةآلم...؟ هةية،

دان عَيراقيدا دةســتــووري لة 
تا بةثَيي نراوة بةهَيزي ثَيشمةرطةدا
رَيكبخرَيتء هَيزة ئةو ياسايةك
سوثاي ضةكي هةمانشَيوةو بة
بؤ ئةويش بكرَيتةوة، ثؤشتة عَيراق
لة هةرَيمةكة هَيمنايةتي ثاراستني
لة زياتر  ئةوة بةآلم هَيرشَيك،  هةر
دةستوورةدا بةسةر ئةو ساأل ضوار
نــاونــراوة ئـــةوةي تــَيــدةثــةإَيــتء
«ثَيشمةرطة»وةكهَيزَيكيميليشيايي
لةماوةي هَيَلراوةتةوةو ثرةنسيث بآ
بةهيض ثارتي يةكَيتيء ــردوودا راب
هَيزة ئةو  نةداوة رَيطةيان جؤرَيك 
ضونكة رَيكبخرَيت، يةكبخرَيتء
كــة بةشي ـــن دةزان ــاش خــؤيــان ب
لة هةيانة، كة دةسةآلتةي ئةو زؤري
ميليشا ثَيشمةرطةوةك هَيشتنةوةي

طرتووة. سةرضاوةي

خوازياري كة ضاوإةش مستةفا
رَيــكــخــســتــنء يــةكــطــرتــنــةوةي
ثارتي يةكَيتيء ثَيشمةرطةكاني
هَيزي تةقريبةن «ئَيستا وتي: بوو،
يةكَيتيء لةشكري  ثَيشمةرطة 
فكريي نةواتي بة ضونكة ثارتيية،
كراوةو ثــةروةردة ثارتي يةكَيتيء
ئَيستادا لة ئةطةر خوانةخواستة
لةو هــةريــةك رووبـــدات، شتَيك 
خؤيدا تايبةتي جادةي بة لةشكرانة
بارةطايةكي هيض ئَيستا ئَيمة دةإوات،
ناوضةكاني لة ثَيشمةرطةمان هَيزي
ئَيمةش ناوضةي لة  نييةو ثارتي
بةشَيكي ئةطةرضي نيية، هَيزي ثارتي
خةَلكي ثَيشمةرطةكانيشمان زؤري

ناوضانةن». ئةو
ــراوةي ــرةزةك شــث ــةم هــَيــزة ئ
ثاش «ثَيشمةرطة» نــاونــراوة كة 
هةرَيمء سةرؤكي بةَلَيني  ضةندين
نةتوانرا ديــكــة بةرثرسةكاني
وةك ــةضــي ك ــتــةوة،  يــةكــبــخــرَي
دةنكةكاني وةك  ثاكيضء  ــةك ي
بــةردةم خرانة ريــزكــرانء شانة، 
مووضةيان تا بةغدا حكومةتةكةي
ديكةش جارَيكي ببإدرَيتةوةو بؤ
دؤالر بةناوي مليؤن سةدان لةوَيوة
ضةند طيرفاني بضَيتة ثَيشمةرطةوة

كةسَيك.
قسةي بة كة عَيراق حكومةتي
ثارتي، يةكَيتيء سةركردةكاني
ــة بـــةرذةوةنـــديـــيء ضــاويــان ب
كوردستان خةَلكي دةستكةوتةكاني
نيية ئامادة تائَيستاش هةَلنايةت،
رةقةمي لة ثإ ناإووني مةلةفَيكي
ــووضــةي «م ـــاوي ن ــة وةهــمــيــي ب
هيض بكاتء قبووأل  ثَيشمةرطة»
جَيطري كؤمارو سةرؤكي كاتَيكيش
جَيطري ـــــرانء وةزي ســــةرؤك 
ــري وةزي ســةرؤكــي ثــةرلــةمــانء
ديكةي وةزيري ضةندين دةرةوةو
ئامادةنةبوون بةغدا حكومةتةكةي
ئةو دذي لة هةَلوَيست بضووكترين
وةربطرن، عَيراق حكومةتي بإيارةي
مةلةفة ئةو ئةطةر بثرسن ئَيوة ئَيستا
كوردة، دةستكةوتي كوردو مافةكاني
بؤضيسةركردةكوردييةكانلةبةغدا
كة كوردستانيش لة لَيناكةنء داكؤكي
باسي كؤدةكةنةوة الدَيكان خةَلكي
ماليكيء نوري دوذمنكارانةي نييةتي

دةكةن؟ عَيراق حكومةتي

راثةوة تةنيشت بة ديسثلينةكة بَي هَيزة
دينار مليؤن هةزار ٤٢ لة زياتر مانطانة ثَيشمةرطةوة بةناوي

ثارتييةوة يةكيَتيء حساباتي ضةكدارةكاني دةضيَتة خةَلك ثارةي لة

رؤذنامة فؤتؤ: ئازادى  ثاركى لة يةكَيتى ثَيشمةرطةى هَيزى ئةركانى ئةندامانى سةرؤكايةتى لة ذمارةيةك



عةبدوَلآل نامؤ

ــي خــواســت ــدا ــك ــَي ــات ــةك ل
دروستكردني بؤ مةسيحييةكاني
ــي) ــذات (حــكــم ال ئــؤتــؤنــؤمــي
نيو نزيكةي بؤ مَيذووةكةي
دةطةإَيتةوة، لةمةوبةر  سةدة
ســةدام ــمــي رذَي لةناوبردني
ئةمريكاوة، هَيزةكاني لةاليةن
هةوأل كرد مةسيحييةكان لة ءاي
خواستة ئةم بةكردةنيكردني بؤ

بدةن.
شةإي ثَيش مةسيحييةكان
(١) نزيكةي ذمارةيان عَيراق
بوون، كةس هةزار (٥٠٠) مليؤنء
هَيرشانةوة ئةو  بةهؤي  بةآلم
قاعيدةء لةاليةن زؤرَيكيان كة
توندإةوةكاني ئيسالميية طروثة
نزيكةي ئةنجامدراون، ديكةوة
بؤ مةسيحييةكان ــوةي ــي ن
كؤضيانكردء عَيراق دةرةوةي
(٨٠٠) نزيكةى ذمارةيان ئَيستا

دةخةمَلَينرَيت. كةس هةزار
جَيطري ئاغاجان، سةركيس
هةرَيمء حكومةتي ثَيشووي
ءةزيري سياسيء كةسايةتي
حكومةتي ـــي داراي ثَيشووي
لةسةر كوردستان، هةرَيمي
ديموكراتي ــي ــارت ث ليستي
تايبةتي ديدارَيكي لة كوردستان،
تايمزدا، نيويؤرك رؤذنامةي
كة ــت ــإَي دةردةب خؤشحاَليي
بة بَيت هةرَيم حكومةتي لةطةأل
دابينبكات، بؤ ئؤتؤنؤمي مةرجَيك
دةَلَيت: ئةوةش ئاغاجان بةآلم
بؤ ئؤتؤنؤميمان بةغدا «ئةطةر
بةخؤشحاَلييةوة دابينبكات،

دةبين». بةغدا لةطةأل
لة ئاغاجان  قسانةي ــةم  ئ
هةفتةي كؤتايي راثؤرتَيكي
بةآلم بآلوكراوةتةوة، رابردوودا
ديدارةكة دةَلَيت، تايمز نيويؤرك

كراوة. لةمةوبةر ساَلَيك
لة باس تايمز راثؤرتةكةي
بؤ ــات دةك ئاغاجان ثالنَيكي
هةرَيمَيكي دروستكردنَيكي
مةسيحييةكانء بؤ سةربةخؤ
دةشتي لة ديكة كةمينةكاني
ثةرلةمانء كة هةرَيمَيك نةينةوا

هةبَيت. خؤي بودجةي كابينةء
ئَيستا كة ثارتي وةزيرةكةي
راطةياندنةكانةوة لة ــزرةو ب
نيويؤرك بــة ــت، ــةوَي ــاك دةرن
ذَير دةضينة  «ئَيمة دةَلَيت: تايمز 
هةولَير، يــان بةغدا ئــيــدارةي
بــةوةوة ثةيوةنديي ئـــةوةي
ثاَلثشتيمان زؤرترين كآ هةية،

دةكات».

كة عَيراق مةسيحييةكاني
دةطةإَيننةوة مَيذووةكةيان
ناوي بة بابلييةكان، سةر بؤ
ءةكو بانطدةكرَين،  ديكةش 
ــاخــود ي ئــاشــووريــيــةكــان،
ئــةو كــلــدانــيــيــةكــان، ئــةمــانــة
بة ــةر س كــة مةسيحييانةن 

كلدانين. كَلَيسةي 

بزرة دةولَةمةندةكة ثياوة

ـــاري نــيــوزمــاكــســي ـــؤظ ط
راثؤرتَيكي ثار ساَلي ئةمريكي
ئاغاجان سةركيس لــةســةر
خستةسةر طوماني بآلوكردةوةء
ســـــةروةتء ئـــةو هـــةمـــوو
لةبةردةستيداية. كة سامانةي
ثاَلةواني «لة دةَلَيت: طؤظارةكة
سكؤت كالسيكييةكةي رؤمانة
ناهةمواري ساآلني فيتزجَيراَلد
نادياري ــري ءةزي بيستةكان،
هةرَيمي حكومةتي ـــي داراي
هَيزء خاوةني زياتر كوردستان

دةسةآلتة».
لة ئةمريكي راويذكارَيكي
ئاماذة نيوزماكسدا راثؤرتةكةي
(٢٠) ئاغاجان كة بةوةدةكات،
مةسيحييةكاني بؤ خانووي هةزار

دروستكردووة. عَيراق
ـــاري ـــؤك ه ـــــت دةوتـــــرَي
دةسةآلتي بة دةوَلةمةندييء
ثةيوةندييةكي بــؤ ئاغاجان
لةطةأل كة دةطةإَيتةوة شةخسي

هةيةتي. بارزانيدا نَيضيرظان

ءةزيرة ئةم دؤستَيكي ضةند
نيوزماكس ــة ب مةسيحيية
هةرزةكاربوون «كاتَيك دةَلَين:
سةركيس بارزانيء نيضيرظان
لةطةأل ــةكــةوة ــةي ب ئــاغــاجــان
(١٩٧٥) ساَلي خانةوةداكانياندا
لةوآ كؤضيانكردء  ئَيران بةرةو 
خاكي خانةوادةي ئاغاجاندا لةناو
كة كاتةبوو ئةو ئةمة طةورةبوون
هاوكاريكردني لة ءازي ئةمريكا
كة هَينابوو بارزان عةشيرةتي
كوردستان سةربةخؤيي بؤ
دةسةآلتي ــةدذي  ل دةجةنطان

حوسَين». سةدام
بانطةشةي ئاغاجان خودي
لة ــر ــات ــة زي ك ـــةوة دةكـــات ئ
مةسيحي ـــدي  ـــون ط  (٨٠)
كة ـــةوة ـــردووةت ـــك ـــاوةدان ئ
ــة ــت دةكــةوَي ــــان بــةشــي زؤري
ئةوةي بؤ  بادينانةوة، ناوضةي 
كة موسأل بةغداء مةسيحييةكاني
هةَالتوون توندوتيذيي لةترسي

نيشتةجَيبن. تَييدا
كة زانيارييانةي ئةو بةثَيي
عةنكاوةوة مةسيحييةكاني لة
يةك كةوتوون،  رؤذنامة دةست 
ياخود زةوي  نةماوة مةسيحي 
هةرَيم حكومةتي لة خانووي

ءةرنةطرتبَيت.
هةكاري، رؤميؤ تةنانةت
ثــَيــشــووي ــاري ــت ــان ــةم ــةرل ث
ثارتي سةرؤكي كوردستانء
ــاشــووري، ئ نةهرَيني  بةيت 
«ئةو دةَلَيت: رؤذنامة بة تايبةت

ناوضةكاني لة  كة  مةسيحيانةش 
عَيراقةوة خوارووي باشوورء
زةوييان ء خانوو كؤضيانكردووة
بإَيكي يةكَيكيان هةر ءةرطرتووة
ءةردةطرَيت». مووضة دياريكراو
ثَييوانيية هةكاري رؤميؤ
مةسيحييةكان يارمةتيداني
نَيضيرظان شةخسي هاوكاري
«دوو، دةَلَيت: بَيتء بارزاني
ــووش با ــان خ ــا ضـــوار ــآ، ت س
بةآلم بَيت، شةخسيي هاوكاري
دروستكراون خانوو هةزاران بة
دهؤك بادينانء دةظــةري لة 
بةطوَيرةي ئاشوورييةكان ناوضة
هةزار (٣-٥) ذمارةيان تةخمين

دةبَيت». خانوو
كوردستان هةرَيمي حكومةتي
مةسيحييةكاني بة ئيمتيازيداوة
بةو ـــةراورد ب بة كوردستان
بةشةكةي لة ديكة كة عةرةبانةي
كؤضيانكردووة عَيراقةوة ديكةي
ضاودَيريي لةذَير كوردستان بؤ
ئاسايشدانء هَيزةكاني ءردي
بــذَيــويــي ــان بـــــةدواي ــؤي خ
نيشتةجَيبووندا شوَيني ذيانء

دةطةإَين.
جَيطري ــاح، ــةت ف ــةر ــوم ع
حكومةتي سةرؤكي ثَيشووي
ــي ــك ــَي ــؤرت راث ـــم، لـــة ـــةرَي ه
كيند بةناوبانط رؤذنامةنووسي
سايتي لة كة تيمارماندا ئــاإ
بآلوكراوةتةوة حكومةتيهةرَيمدا
ثَيويستة «مةسيحييةكان دةَلَيت:
ثَيبدرَيت، تايبةتييان سةرنجي

مةسيحيبوونيان لةبةر ضونكة
رةنطة ضةشتووة، ــان ــازاري ئ
بؤ شوَينَيك ــو رَي ضةند ئَيمة 
كوآ بؤ كة دابنَيين ديكة خةَلكي
بةآلم نةضن، بضنء دةتــوانــن
هةرطيز، مةسيحييةكان، بؤ
ئَيمة ناترسين ئةوان ببنة ضونكة 

تيرؤريست».

هةولَير؟ يان بةغدا

بانطةشة هةكاري رؤمَيو
(بةيت ثارتةكةي كة بةوةدةكات
داواي (١٩٧٠)ةكاندا لة نةهرَين)
مةسيحييةكان بؤ ئؤتؤنؤمي
كردووة. ئاشووري طةلي ياخود
نزيكةي جديي بة هةرضةندة
اليةنة زؤرَيــــك ــة ســاَل دوو 
داواي ئاشوورييةكان  كلدانء 
كوردستاندا دةكةن لة ئؤتؤنؤمي
كارة ئةم توانيان  ــار  دواج تا 
دةســتــووري رةشنووسي لة 
بضةسثَينن، كوردستاندا هةرَيمي
ناوضة زؤري ــةي زؤرب بــةآلم
دةكةوَيتة نشينةكان مةسيحي
جوطرافي سنووري دةرةوةي
كوردستانةوة هةرَيمي ئَيستاي
ــألء ــوس م ـــاي ـــزط ـــارَي كـــة ث
ــي ــةت ــةري دةورب نــاوضــةكــانــي
تةلةسكيفء قةرةقوشء ءةكو
كة ديكة ناوضةيةكي ضةند
زؤري ذمارةيةكي مةسيحييةكان

ثَيكدةهَينن. دانيشتووانةكةي
بةرثرسي ميرزا، ئيدريس

بزووتنةوةي ثةيوةندييةكاني
ءتى: ئــاشــووري، ديموكراتي 
ئَيستا شَيوةيةك هيض بة «ئَيمة

نين». ئؤتؤنؤميدا لةطةأل
رؤذنامة بة تايبةت ميزرا
كةسَيكيش هيض «مافي دةَلَيت:
مةسيحييةكان بإياربدات نيية
خةَلك تةنيا كــآ،  ســةر  بضنة 
ريفراندؤمةوة لةإَيطةي خؤيان

بدةن». بإيارة ئةو دةتوانن
هةرَيمي دةستووري ئةطةر
كــوردســتــان بــةمــشــَيــوةيــة
بةسةردا طؤإانكاريي بمَينَيتةوةء
عَيراق مةسيحييةكان نةيةت،
قازانجياندا لة دةردةكةوَيت ءا
سةر بخةنةوة  خــؤيــان بَيت 
دةستووري ضونكة  كوردستان، 
دامةزراندني مافي  هةرَيمي
ثَيداون سةربةخؤي هةرَيمَيكي
عَيراقدا دةستووري لة لةكاتَيكدا

نيية. لةمجؤرة شتي
«لة دةَلَيت: هةكاري رؤميؤ
زوَلمَيكي عَيراقدا دةستووري
بةإاستي كــراوة، ئَيمة لة زؤر
نةتةوةيةكي ــو  ءةك ئَيمةش
سةر بؤ ثارضةكراوين يةكطرتوو
تائَيستا زياتريش نةتةوةء دوو
هةموو لة كوردستان هةرَيمي

باشتربووة». روويةكةوة
مةسيحييةكان ئَيستا واتــا
هــةرَيــمــي ــة ب ــةر ســـةر ــةط ئ
بة تةنيا دةتوانن بن، كوردستان
ببنة خؤياندا لةناو راثرسيي يةك
سةربةخؤء هةرَيمي خاوةني
ناوضةكةيان ئيدارةي خؤيان

بكةن».
هــةكــاري زيـــاد لــةمــانــةش
ثإ هَيمنانةء «ذيانَيكي دةَلَيت:
هةرَيمي لة ئاساييش ئةمنء
بة دةبــةنــةســةر كوردستاندا
دةيانةوَيت مةسيحييةكان تةئكيد
شوَينَيكدا لة ئؤتؤنؤمييةكةيان
ئاسايش». ئةمنء لة كةثإة بَيت

ئاشوورييةكان كوردء ئةوةي
يةكتر ــة ل ــة ــك دي ــي ــك ــارَي ج
كة ئــةوةيــة ــةوة ــات دةك نزيك 
نا طةلي دوو ــان ــي هــةردووك
خؤرهةآلتي عَيراقء  لة  عةرةبن
دؤستايةتيان ــداء ــاوةإاســت ن
كؤياندةكاتةوة خــؤرئــاوا بؤ 
مَيذوويةكي هـــةردوواليـــان 
حكومةتة ــةأل ــةط ل ــان ــي ــاَل ت
هةبووة. عَيراقدا عةرةبييةكاني
كة رووداو ناخؤشترين رةنطة
هاتبَيت مةسييحييةكاندا بةسةر
كاتَيك بووة، (١٩٣٠)ةكان ساَلي
كةس (٣٠,٠٠٠) عَيراق حكومةتي
دةكوذَيتء بضووكة طروثة لةو
لة سةركةوتن ئاهةنطي بةدوايدا

دةطَيإَيت. ءآلتدا
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سةر بةغدا دةضينة خؤشحالَييةوة ثيَبدات، بة ئؤتؤنؤميمان ئةطةر بةغدا ئاغاجان: سةركيس

سـيــاســـةت

سةعدوَلآل ثشتيوان

ثارَيزطاى ئةمنيى بةرثرسانى
ثَيكهَينانى هَيزى كةركوك ثشتطيريى
سوثاى (ثَيشمةرطة، هاوبةشى
دةكةنء ئةمريكا)  سوثاى عَيراق، 
«يارمةتيدةر» هَيزة ئةو ثَييانواية
طرذييةكانى كةمكردنةوةى بؤ دةبَيت

عَيراق. سوثاى ثَيشمةرطةو نَيوان
بةإَيوةبةرى تاهير، جةمال ليوا
بة ــوك ــةرك ك ثؤليسى طشتيي
وةكو «ئَيمة راطةياند: رؤذنامةى
لةطةأل كةركوك ئةمنيى بةرثرسانى
هاوبةشةداين»، هَيزة ئةو ثَيكهَينانى
كةركوكء لةهةندَيك شوَينى ضونكة
سوثاى بوونى ناوضةجَيناكؤكةكان
بوونى دروستدةكاتء  كَيشة عَيراق 
ثَيشمةرطة لةهةندَيكشوَينى تركَيشة
ئةوهَيزةهاوبةشةئةو دروستدةكات،
ئةوكاتة ضارةسةردةكاتء كَيشةية

كوردنشينةكانى ناوضة  ثاراستنى
هَيزى دةســت  دةدرَيــتــة كةركوك 
سوثاى بة تر ناوضةكانى ثَيشمةرطةء

دةسثَيردرَين. عَيراق
ماوةى رابردوودا ئةوةى لة دواى
فةرماندةى ئؤدَيرنؤ، رةي ذةنةرال
لةعَيراق، فرةإةطةز هَيزةكانى طشتيى
هَيزَيكى ثَيكهَينانى  ثَيشنيازى 
(ثَيشمةرطة، لةنَيوان هاوبةشى
ئةمريكا) سوثاى عَيراق، سوثاى
لةنَيوان ليذنةيةك دواتريش كردو
سةرؤكايةتى هةرَيمء سةرؤكايةتى
عَيراقء ــى ــران وةزي ئةنجومةنى

ثَيكهَينرا. فرةإةطةز هَيزةكانى
ثؤليسى طشتيي بةإَيوةبةرى
«داوامــان وت: ئةوةشى كةركوك
ثَيشنيازةكةى كردووة ليذنةكة لة
ضاوةإوانى قبوَلبكةنء ئؤدَيرنؤ
هةفتةيةدا لةم ثَيدةضَيت وةآلمين،
تاوتوَيكردنى بؤ بدرَيينةوةء وةآلم
كؤبوونةوةيةكى مةسةلةية ئةو

سازبكةين». هاوبةش

عَيراق كةمدةكاتةوة؟ سوثاى ثَيشمةرطةو نَيوان هاوبةش طرذييةكانى هَيزى

ئةبوبةكر عةبدوإلةحمان فؤتؤ: خانةقين                   سنوري هَيَلي لة ثَيشمةرطة
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سـيــاســـةت

عةبدولخالق دلَير

بضوكى ثانتاييةكى لة ثةرلةمانتار (١١١)
سةوز كورسى (١١١) لةسةر جوطرافيدا،
دانيشتووانى نوَينةرايةتى دادةنيشنء رةنط
رَيكخستنى لة دةكةن هةرَيم ثارَيزطاكةى سَى
ضاودَيريكردنى سياسييةكان، ــارة ــإي ب
ياسادانان، جَيبةجَيكردن، دةسةآلتةكانى
بةرذةوةنديية طشتيىء موَلكى ماألء ثاراستنى
كؤبوونةوةكانى سروشتى ئةطةرضى باآلكان.
لةناو ثةرلةمانة ئةو دووةمى يةكةمء خولى
لة نةبوون دَلخؤشكةر بينراوةكةيدا زؤر هؤَلة
لة سةرةكييةكةىء ئةركة سَى بةجَيطةياندنى
بةآلم ضاودَيريكردن، هةمووشيانةوة سةرو
ئةندامانى كة دةبينرَى، ثةراوَيزَيك ئَيستا
لة راستطؤبن بجوَلَيننء ماتةكة» «هؤَلة نوَى

ئةركةكانيان. بةجَيطةياندنى
ثةرلةمانى سَييةمى خولى هةَلبذاردنى
٢٠٠٩)دا تةمموزى (٢٥ى لة كوردستان
قةوارة ليستء  (٢٤) تيايدا كة بةإَيوةضوو، 
سيماكانى كرد، هةَلبذاردنةكةدا لة بةشدارييان
جياواز سةرةتاوة لة هةر  هةَلبذاردنة ئةو
دةكرد، وَينا خؤى ديكة هةَلبذاردنةكانى لة
ثةيدابوونى بةهؤى هةَلبذاردنةكة كةمثةينى
بةرامبةر جديى قةوارةيةكى ليستء ضةند
خرؤشَيكى جــؤشء كوردستانى) (ليستى
ئةنجامى بةخشى. هةَلبذاردنةكة بة تايبةتى
ئةو مَيذووى لة  يةكةمجار  بؤ  هةَلبذاردنةش 
ئؤثؤزسيؤني كاريطةرى هَيزَيكى ثةرلةماندا
ثةرلةماندا هــةنــاوى  لةناو واقــيــعء ــردة  ك
بؤ ئةنجامانة ئةو هةرضةندة جَييكردنةوة،
نةبوون، دَلخؤشكةر باآلدةستةكان  حيزبة
كورسييةكانيان، ذمارةى كورتهَينانى بةهؤى
ئــةوةى ئــيــرادةى جــةمــاوةر ــةآلم دواجــار ب
هةَلبذاردنة ئةو سةرةكييةكانى براوة سةثاند.
(٥٩) ثارتيى) (يةكَيتيىء كوردستانى ليستى
ليستى كورسى، (٢٥) طؤإان ليستى كورسى،
حيزبَيكى ضةند كورسى، (١٣) بة ضوارحيزبةكة
وةك ثَيكهاتةكانى كؤتاكانى كورسيية ديكةء
ذمارةى دوا توركمانةكانيش ئاشوورء كلدء

كرد. تةواو سَييةميان خولى كورسييةكانى
رَيكخستنى سةروبةندى لة كة ئَيستا
ثةرلةمانى سَييةمي خولي ئاساييةكانى دانيشتنة
لة طرنط ــةرة ه ثرسيارى كوردستانين،
تاضةند دةبَيت ئةوة ثةرلةمانة ئةو ستراكتؤرى
ئؤثؤزسيؤنةوة بةدةسةآلتء جياوازةكان اليةنة
ئةركى كاراكردنى بةجَيطةياندنى لةسةر كؤكن
كة بةشَيوةيةك دةسةآلتة، ئةو ضاودَيريكردنى
كؤى لة لَيكؤَلينةوةى لَيثرسينةوةء  بتوانَيت
جَيبةجَيكردن دةسةآلتةكانى ثَيكهاتةكانى 
نوَينةرايةتى سةكؤى سةر بيانهَينَيتة بكاتء

كوردستان. طةلى

ثةرلةمان! دةيانهيَنية
كوردستان ئةندامى ثةرلةمانى ئازاد طؤران

دةكات؛ بةوة ئاماذة كوردستانى ليستى لة
بوو، تةوافقى ثةرلةمانَيكى كة ثَيشوو ثةرلةمانى
ضاودَيركردنى دةسةآلتى لة سةركةتوو نةبوو
ئةوة بؤ شكستةكةش هؤكارى جَيبةجَيكردن،
ثارتيي وةزيرَيكى ئةطةر كة دةطةإَينَيتةوة،
يةكَيتييةكة؟ وةزيرة ئةى دةوترا بانطبكراية،
بةوشَيوةية رَيكنةكةوتين.. وا ئَيمة ئــةى

خست. ثةك ئةركةى ئةو رَيككةوتنةكة
«بة ــَيــت: دةَل ثةرلةمانتار ــازاد ئ ــؤران  ط
كانديدى كة وتــووة، ليستةكةمان سةرؤكى
كارةكانى لة ئةداى حكومةتة، ئةطةر سةرؤكى
ثةرلةمان، دةتانهَينَيتة  نةبن، باش  حكومةت
بؤ ضاودَيريكردنى بةرامبةردا لة ئةويش
زانى، طرنط بة هةَلةكان راستكردنةوةى
سةرؤكى لةطةأل كؤبوونةوةى لة هاوكاتيش
كوردستانى فراكسيؤنى سةرؤكى هةرَيم
دابنرَيت وةزيرَيك  ئةطةر لةوة كردووة؛ باسي
ثارتيى يةكَيتيىء جار هةزار نةبَيت، شياو
ثةرلةمان دانيشتنى لة  لةسةرى،  رةزامةندبن

نادةين». ثَي متمانةى

ضاودَيريكردنة طؤأان، ئةركى

لةوةى يةكاليى بووةتةوة طؤإان فراكسيؤنى
دةمَينَيتةوة، ثةرلةماندا لةناو ئؤثؤزسيؤن وةك
لةسةر جةخت فراكسيؤنةش ئةو ئةندامَيكى
حكومةت دامودةزطاكانى توندى ضاودَيرييةكى
دووضارى هةوَلةدا لةو  ثَيشيواية،  دةكــاتء
ليستى ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى رَيطرى 

كؤَلنادةن. بةآلم دةبنةوة، دةسةآلت
لة طؤإان فراكسيؤنى ئةندامى فةتاح رَيباز
«ثةيدابوونى راطةياند: رؤذنامةى بة ثةرلةمان
كاريطةرة هؤكارَيكى  ثةرلةمان لة ئؤثؤزسيؤن 
كةموكورتييةكان لة ضاو داهاتوودا لة ئةوةي بؤ
جَيبةجَيكردن دةسةآلتى ضاودَيريى نةثؤشنء
طــؤإان فراكسيؤنى وةك ئَيمةش بــكــةن،
جَيبةجَيكردنء دةسةآلتةكانى ضاودَيريكردنى 
بؤ رَيطرتن دامودةزطاكانى كارةكانى حكومةتء
كارى ئيشء راييكردنى رؤتيناتء طةندةَليىء لة

ئيشكردنمانة». طرنطةكانى ئةركة لة خةَلك
خوازيارة طؤإان فراكسيؤنى ئةندامةى ئةو
خاوةنى بتوانن كوردستانى ليستى ئةندامانى
بةرذةوةنديية لةمةإ  بن خؤيان  بؤضوونى
ليستة ئةندامانى ئةو ثَيشيواية بةآلم طشتييةكان،
نةطةيشتوونة ئازادييةوة ئازايىء رووى لة
سياسيى مةكتةبى بإيارى بتوانن ئاستةى ئةو
وةزيرة دةنط بةو كة حيزبةكانيان رةتبكةنةوة،

دياريكردوون. حيزبةكانيان كة نةدةن
ثةرلةمان نــاو رَيطرييةكانى لــةبــارةى
ضاودَيرَيكردنى ئةركى بةجَيطةياندنى لة
هةوَلى دةَلَي: فةتاح  رَيباز فراكسيؤنةكةيان، 
ليذنةكانء سةر دةخةينة فشار دةدةينء خؤمان
كاتى لة بؤ ئةوةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان سةر
هاوكارمان بةرثرسَيك يان وةزيرَيك داواكردنى
ثَيكهاتةكانى سةرؤكايةتىء ئةطةريش بن،
بَيطومان ئةركةدا لةو نةبن هاوكارمان ديكة

دةكةينةوةء ئاطادار لَى كوردستانى رايطشتيى
هةبَيت. وةآلمى ثةرلةمان دةبَيت سةرؤكايةتى

نةيتوانى! دووةم، خولى

ثةرلةمانى دووةمــى  خولى ئةندامَيكى
«ئةندامانى دةكاتةوة، لةوة جةخت كوردستان
لة نةيانتوانيوة  ثــةرلــةمــان خــولــةى  ــةو  ئ
بة حكومةت كارةكانى ضاودَييكردنى بوارى
ثشت هؤكارةكانى هةستن»، خؤيان ئةركى
دةكات ثةيوةست ئةركةش ئةو جَيبةجَينةكردنى
هةرَيم كارطَيإيى سياسييء سيستمى خراثيى

ناو دةبات. بةكؤسثى طةورة
دووةمى خولى ئةندامى عةبدوَلآل ئارَيز 
دووةمى «خولى ثَييواية، كوردستان ثةرلةمانى
ضاودَيرَيكردنى بوارى لة نةيتوانيوة ثةرلةمان
تةواوى بة خؤيان ئةركى حكومةت كارةكانى
مةسةلةية ئةو هؤكارةكاني جَيبةجَيبكةن».
لةوانة: فاكتةرَيك ضةند بؤ دةطةإَينَيتةوة
دوو ناوخؤ، شةإى ئاسةوارةكانى مانةوةى
ثةرلةمانيى، نةبوونى ئةزموونى كارى ئيدارةيى،
سةرو لة ثةرلةمان، لةناو ئؤثؤزسيؤن نةبوونى
سياسيى سيستمى «خراثيى ئةوانةشةوة هةموو
بووة». طةورة رَيطرَيكى كوردستان كارطَيإيى

ــدان ــةوَل ه ــى لــَيــثــرســيــنــةوةء ــوون ــةب ن
لةناو طةندةَليى ــةوةى ــذداضــوون ــةط ب بــؤ 
لةو يةكَيكة حكومةت، دامــودةزطــاكــانــى
ئاراستةى بةربآلو بةشَيوةيةكى رةخنانةى 
بةرامبةريشدا لة كراوة، ثةرلةمان خولةى ئةو
هةوأل كرد؛ بةوة ئاماذةى عةبدوَلآل ئارَيز
سةر خراوةتة ثةنجة لَيثرسينةوةء بؤ هةبووة
طةندةَلةكان تؤإى خواستى بةآلم طةندةَلييةكان،
طةورةتر حكومةت دامودةزطاكانى لةناو
بةطذ ويستوويانة  ئةوانةى خواستى لة بووة، 
«بةشَيوةيةكى وتيشى: بضنةوة. طةندةَليدا
طةندةَليى بةطذداضوونةوةى خواستى طشتيى
نةطرتبوو ئَيمةى دةستى حيزبيش خؤ نةبووة،
بةَلكو حكومةت، كارةكانى  ضاودَييكردنى  لة
طةندةَلييةكانء سةر خستووةتة ثةنجةمان
نةماتوانيوة نةك بةآلم كردوون، ئاشكرامان
بةَلكو بكةين، وةزيرةكان لةطةأل لَيثرسينةوة
لة ــةوةى ئ بؤ ثةرلةمانيش ناو نةهاتوونة

بثرسينةوة». كارةكانيان دروستى راستيىء
ثةرلةمانى ئــةنــدامــةى ــةو ئ بـــإواى  بــة 
خولى هاوكارى هةلومةرجةكان ثَيشوو،
لة بَيت دةستكراوة كة  ثةرلةمانن،  سَييةمى
وتى: حكومةتء كارةكانى  ضاودَيريكردنى 
يةكى حكومةت طـــؤإاوة،  «هةلومةرجةكة
طؤإانى سياسيى نةخشةى طرتووةتةوة،
دروستبووة، ئؤثؤزسيؤن هاتووة، بةسةردا
هؤشياريى هةية، ثةرلةمانى كارى ئةزموونى
هةموو هةية،  بوونى شةقام رةخنةى خةَلكء 
بةَلكو ئؤثؤزسيؤن نةك دةكــات، وا  ئةمانة
خؤياندا ثإؤطرامى بةرنامةء بة دةسةآلتيش
حكومةت كارةكانى  ضاودَيريى بضنةوةء 

بكةن».

دةكات؟ ثةرلةمانى نوَى ضي

جَيبةجَيكردن» دةسةَالتى ضاودَيريكردنى لة نةبوو، سةركةوتوو دووةمى ثةرلةمان «خولى

رةشيد سيروان

ــد رؤذَيـــكـــة ــةن ض
راثؤرتَيكى ــةســةر ل
ــى ضــاودَيــريــى ــوان دي
مشتومإَيكى دارايــى
دةزطاكانى لةنَيوان زؤر
دةسةآلتء راطةياندنى
سلَيمانيدا ثارَيزطاى
بةثَيى كة دروستبووة
ديوانى راثؤرتةكةى

جةبار نيهايةت مةجيدء ئةحمةد داناى دارايى ضاودَيريى
كارى بةرنامةى  ليذنةى دوو سةرؤكى وةك كةريم 
تؤمةتباركراون سلَيمانى ثارَيزطاى لةديوانى وشكةساَلى
دارايى ضاودَيريى ثارةء بِرَيك «ئيختيالس»كردنى بة
ئةم سةرؤكى كة كــردووة ناوخؤ لةوةزارةتى  داواى
بدرَينة ليذنةكة ناو ديكةى كةسَيكى ضةند ليذنةيةء دوو

دادطا.
هةر سزادانى لَيثرسينةوةو  اليةنطيرى من لةراستيدا
طةندةَلىء بة تؤمةتباربن ئةطةر بةرثرسَيكم اليةنء
شةخسىء بةرذةوةنديى بؤ  طشتى دارايى  بةكارهَينانى
داراييش ضاودَيريى ديوانى ئاشكرايةى هةوَلة ئةم
لةزيهنى طرنط ثرسيارَيكى بةآلم  دةستخؤشيية، جَيطاى
تائَيستا ديوانة ئةم بؤضى كة  قوتتدةكاتةوة، خؤى مندا
هةرَيم حكومةتى بةرثرسَيكى هيض لةسةر راثؤرتَيكى
بووةتة ئَيستا كةضى بآلونةكردووةتةوة لةميدياكاندا
دوو دواى يةكَيتىء راطةياندنى دةزطاكانى ثةيامنَيرى
ثارَيزطاى ديوانى سةر لة راثؤرتةكةيان لةنووسينى رؤذ
كة بآلويدةكةنةوة، حيزبةدا ئةو  ميدياكانى لة سلَيمانى
نةبوو كارةكانياندا لةسياسةتى ثَيشتر بزانم من ئةوةندةى
بدةن فةرمانطةيةك بةرثرسء هيض لةسةر راثؤرتةكانيان
دةسةآلت لةمةودوا ثَيدةضَيت ديارةء وا راطةياندنةكان! بة

بكات. دةزطاية بةو سياسى شةإى
بةبإيارَيكى   ١٩٩٧ ساَلى دارايى  ضاودَيريى ديوانى 
كوردستانى هةرَيمى سةرؤكى تاَلةبانى، جةالل بةإَيز
كؤنترؤَلكردنى مةبةستى بةحيساب بة سلَيمانى، ئيدارةى
دارايى ثاراستنى هةرَيمء حكومةتى خةرجييةكانى داهاتء
بةآلم ئةم دامةزراوة، بةكارهَينانَيك خراث لةهةموو طشتى
بةهةدةردانى بةر نةيتوانيوة شَيوةيةك بةهيض دةزطاية

نا بؤضى؟ ئةطةر بطرَيت ميللةت ماَلى طشتيى
هةبووة داراى ضاودَيرى لةوساَالنةى ساَل يةكةم: كام
داراييدا ساَلي لةكؤتاى و بَيت ساَل لةبودجةى ئاطاى
بؤى و ثَيبدرَيت بودجةى كؤتاى  حساباتى نوسخةيةكى

لةبارةوة بدات؟. خؤى سةرنجةكانى هةبَيت تةنيا
دروست لة ساَلى بةعسةوةء روخانى دووةم: لة دواى
عَيراق دةكات، حكومةتى ثَينج ساأل كة تا ئةمإؤ ٢٠٠٤ةوة
بودجةى ثارةى لة دؤالرى ٤٩مليؤن ٣١مليارو لة زياتر
بؤ نــاردووة ثارَيزطان ثةرةثَيدانى بؤ بودجة طشتىء 
نةوتوين ثَيى تائَيستا ضاودَيريية ديوانى ئةم بؤضى هةرَيم،

بةكارهاتووة؟. لةضيدا خةرجكراوةو ضؤن ثارةية ئةم
زياتر بةئاشكرا و مانطانة يةكَيتى ثارتىء سَييةم:
زياتر رؤذانــة كة ميللةت لةثارةى دؤالر ٣٠مليؤن لة
ديوانى ئةم بؤضى  (دةدزن)، دةكات دؤالر مليؤن لةيةك
) ساآلنة حيزب ئةوة خةَلكينة نةوتين، ثَيى ضاودَيريية

بةهةدةردةداتء  ميللةت  بودجةى لة دؤالر  مليؤن ( ٨٤٠
نةمان بؤتائَيستا دةسةآلتدارةوة تاقمَيكى طيرفانى دةيخاتة
وةزيرانى سةرؤك ١٥٠وةزيرو نزيكةى كؤى  لة  بيست
يةكَيك هيض تؤبَلَيى حكومةت رابــردوى كابينةى  ثَينج
بةرثرسة راوى تةنها ئةمان يان نةبوبن، طةندةَل لةمانة
لةسةرةوة كة ئةوانةى بةتةحديديش و دةكةن بضوكةكان

دةوترَيت!؟. ثَييان
طرَيبةستى   ٢٧ ثارتى يةكَيتىء تائَيستا ــوارةم: ض
دؤالريشيان ٧٥٠مليؤن لة زياتر ئةنجامداوةء نةوتيان
نةوتييانة كؤنتراكتة  ئةو (كؤمؤيشين) شيرينى  وةك
حيساباتانة لةم ئاطاى دارايى ضاودَيريى ئايا وةطرتووة،
ئةم ناقانونى قانونىء اليةنى بثرسَيت هاتووة قةت هةيةو

ضيية؟. طرَيبةستانة
كوردستان ثةرلةمانى ٢٠٠٨/٥/٢٦ةوة لة ثَينجةم:
يةكطرتنةوةى كاركردنء بإيارى نوآ ياسايةكى بةثَيى
هةولَيرى سلَيمانىء ــى داراي ضاودَيريى ديوانةكانى
دوو ئةم نايانةوَيت ثارتى يةكَيتىء تائَيستا بةآلم داوة،

ضاودَيريية دارايية يةكبخرَين.
روخسارى جوانكردنى بؤ تةنها دةســةآلت كةواتة
بةخةَلكى بَلَيت ئةوةى بؤ خؤىء طةندةَلكارانةى ناشيرين و
ضؤنَيتيى حيساباتء لة وردبينى كة هةية اليةنَيك ئةوةتا
كارتؤنييةى دةزطــا ئةم دةكــات، بودجة  خةرجكردنى

دروستكردووة.

serwan_rm@yahoo.com

كَيشةكةى لةبارةى

مةجيدء ئةحمةد داناي

ضاودَيريى داراييةوة



      بةرهةم خاليد

ضاودَيرانى سياسيي، بإواى لَيكؤَليارانء بة
داهاتووى ساَلي سةرةتاى  هةَلبذاردنةكانى 
ئَيستاي سياسيي نةخشةى عَيراق ثةرلةمانى
دةكرَيت ثَيشبينى دةطــؤإَيــتء وآلتــة ئةو 
اليةنى هةر سآ قورسايى هَيزء هاوسةنطيى 
عَيراق ثَيكهاتةي  سَيطؤشةي سةرةكيى 
نوَيوة، قؤناغَيكى بضَيتة كورد) سوننةو (شيعةو
هــةردوو ضاوةإواندةكرَيت  كة تايبةت  بة 
قورسايي شيعة كوردء طةورةكةى هاوثةيمانية
ليستى دةست بدةن، لةبةرئةوةى لة ثَيشوويان
بةشداريي جيا بة كوردستان لة ــؤإان ط
هاوثةيمانيى لة ماليكيش دةكاتء هةَلبذاردن
خؤشدةكات رَيطة ئةوةش  كشاوةتةوة،  شيعة
هةَلبذاردنى ثَيضةوانةى بة كة سوننةكان بؤ
ببنة دابةزنء خؤيان قورسايي بة ثَيشووةوة

طةورة لةم هةَلبذاردنةدا. ذمارةيةكى
هةَلبذاردنى دووةم بؤ خؤى عَيراق ئَيستا
رووخاني دواى لة دةكات ئامادة ثةرلةمانيى
دةستى هَيزةكانى لةسةر حكومةتةكةى بةعس
هةَلبذاردنى لة (٢٠٠٣)دا، نيسانى لة ئةمريكا
يةكطرتووى هاوثةيمانى ليستى ثَيشوودا
بووة ماليكى بةدةستهَيناو زؤرينةيان شيعةكان
اليةنةكان زؤربةى ئَيستاش وةزيران، سةرؤك
(٢٠١٠/١/١٦)يــةو هةَلبذاردنةكةى لة ضاويان
ــن، دةإوان هةَلبذاردنة لةو طرنطييةوة بة 
زؤربةى ساَلةدا ئةو سةرةتاى لة لةبةرئةوةى
دةكةنء ثاشةكشة عَيراق لة ئةمريكا هَيزةكانى
عَيراق دراوسَيي وآلتانى بؤ رَيطة ئةوةش
ناوخؤى لة كاروبارى دةست  كة خؤشدةكات
رابردوودا رؤذى لةضةند ضؤن وةك وةربدةن،
تَيكدانى بؤ هةوَلدان بة سورياى عَيراق،
سةرةإاى تؤمةتباركرد، وآلتة ئةو ئاراميي 
بة ئةمريكا هَيزةكانى كشانةوةى ئــةوةش
هَيزة بؤ دادةنرَيت طرنط تاقيكردنةوةيةكى
ئةو دواى بةتايبةت عَيراقييةكان، ئةمنيية
عَيراق رابردوو مانطى تةقينةوةيةى زنجيرة
(٤٠٠) لة زياتر بةهؤيةوة بينيء بةخؤوةى

قوربانى. بوونة كةس
ــراق ــَي ــي ع ــؤي ــاوخ ن ــةر ئــاســتــى ــةس ل
هةَلبذاردنةكانىسةرةتاىئةمساَلىئةنجومةنى
تةمموزى هةَلبذاردنى عَيراقء  ثارَيزطاكانى
ريشةييان طؤإانى  كوردستان ثةرلةمانى 
هةروةك هَينا، وآلتدا سياسي ثَيكهاتةى بةسةر
ثارَيزطاكانء ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ئةنجامى
ئاماذةى ماليكى ليستةكةي سةركةوتنى
كردووةتة عَيراق ثشتيان طةلي  كة ئةوةبوون
اليةنةتائيفيةسياسييةكانءبنيادنانىدةوَلةتَيكى
نيشتمانيى، بنةماي لةسةر دةوَيت سياسييان
كة ئَيرانة خواستةكانى ثَيضةوانةى ئةوةش
رؤَلى شيعةكانةوة ليستي رَيطةي لة دةيةوَيت

عَيراق. لة هةبَيت كاريطةرى
هةَلبذاردنةكانى ئةنجامى ديكةوة لةاليةكى
بةرضاوى ثاشةكشةيةكى كوردستان هةرَيمى
ديموكراتى ثارتى دةسةآلتدار، ثارتى هةردوو
كوردستانى نيشتمانى يةكَيتى كوردستانء
لة كة يةكَيتى، بؤ بةتايبةت بةخؤوةبينى
سلَيمانى ثارَيزطاى لة خؤيدا قورسايي ناوضةى
طؤإان ليستى بةرامبةردا لة هَينا شكستى
لة مستةفا نةوشيروان سةرؤكايةتيى بة

كورسي (٢٥) توانى خؤيدا بةشداريى يةكةم
بةثَيى بةدةستبهَينَيتء كوردستان ثةرلةمانى
ليستَيكى بة ليستةش ئةو بةرثرسانى لَيدوانى
عَيراق ثةرلةمانى هةَلبذاردنى بؤ خؤيان جياواز

دةكةن. ئامادة
لة رةحــيــم تؤفيق  محةمةد  ـــةروةك ه
رايطةياندبوو، رؤذنامة لةطةأل ضاوثَيكةوتنَيكيدا
بةشداريى جياواز ليستى بة تةنياو بة ئةوان كة
داهاتوو هةَلبذاردنةكةى كانونى دووةمى ساَلى
دةبَيت كاريطةريى هةنطاوةش ئةو دةكــةن،
لة هاوثةيمانى كوردستان ثَيطةى ليستى بةسةر
سةرؤكايةتيى كؤمار ثؤستى بةغداء ثَيدةضَيت
ثَيشةوةى هاتنة لةوةش جطة بدةن، دةست لة
لة ثَيدةضَيت هةَلبذاردنة ئةم بؤ سوننةكان

كةمبكاتةوة. كورد قورسايي
لةطةأل بةراورد بة سوننةكانيش هَيزة حاَلى
ئةوان ضونكة نيية، باشيدا لة زؤر شيعةكان
هةمواركردنى بؤ بةَلَينةكانيان نةيانتوانى
تائيفى كؤتايي دةوَلةتى دةستوور ببةنةسةرء
لة سوننة عةرةبي طةإانةوةى  بةآلم  ثَيبهَينن،
بإيارى ثارَيزطاكانء ئةنجومةنى هةَلبذاردنى
(١٠) طةإاندنةوةى بة عَيراق باآلى دادطاى
ثارَيزطايانةى ئةو بؤ  ثةرلةمانى كورسي
ثَيطةى سوننةن  دانيشتووانيان زؤرينةى 
طرذييةكانى هةرضةندة دةكات، بةهَيزتر ئةوان
اليةنة عَيراق سورياء نَيوان ئةمدواييةى
لة لةبةرئةوةى نيطةرانكردووة، سوننةكانى
حكومةتى طرذيانةدا ئةو  ئاَلؤزتربوونى  كاتى
ئاوارة ئةو دةنطدانى بؤ كارئاسانى سوريا
وآلتة ــةو ل كة ناكات سوننانة عَيراقيية
زياترة، نيوَيك مليؤنء ذمارةيان نيشتةجَينء
كورسي (١٥) نزيكةى دةكاتة دةنطةكانيان كة

عَيراق. داهاتووى ثةرلةمانى
سةروبةندى نزيكبوونةوةى هةَلبذاردنة لة
حيزبء ثَيطةى عَيراقدا ثةرلةمانييةكةى
طشتيى بةشَيوةيةكى  عَيراقييةكان اليةنة 
بؤ كار ئَيستاوة لة هاتووةء بةسةردا طؤإانى
ئةو لةنَيوان دةكرَيت نوآ هاوثةيمانى ثَيكهَينانى

اليةنانةدا.

ثةرتبوونىشيعةكان

سةرلةنوآ بإياريانداوة شيعييةكان هَيزة
بةآلم رَيكبخةنةوة، ئيئتيالف هةيكةلةى
ماليكى، دةعــوةى حيزبى بةبآ ئةمجارة
لة ثَيكدَيت هاوثةيمانَيتية ئةو نوَيي ثَيكهاتةى
سةرؤكايةتي بة ئيسالميي باآلي ئةنجومةنى 
ضةند ــةدرء  س ــى رةوت ئةلحةكيمء  عةمار
كةسايةتيةك، ضةند بضووكء ديكةى اليةنَيكى
بكات، حوكمى عَيراق شيعة ثَييانواية دةبَيت كة
لةسةر سيستمى سياسيي طوَيدانة ئةوةى بةبآ
ضةلةبي، ئةحمةد لةوانة بَيت، تائيفي بنةماى
جةعفةرى، ئيبراهيم عةلمانىء سياسةتمةدارى
لة كة ئينتيقاليي، ماوةى وةزيرانى سةرؤك
شةإى بوو نزيك حوكمإانَيتيدا سةردةمى
لة بةشَيك هةرضةندة سةرهةَلبدات، ناوخؤيي
ئةوةيان مةترسيي ئيئتيالف سةركردةكانى
بةوةش لةدةستبضَيتء دةسةآلتيان هةية
دواى لة كة بفةوتَيت دةستكةوتانةيان ئةو
بةتايبةت دةكةن،  بؤ كاري  (٢٠٠٣)ةوة ساَلى
سةرؤكايةتيى بة دةعوة حيزبي رةتكردنةوةى
هاوثةيمانَيتيةكةوةء ناو ضوونة بؤ ماليكي
دةعوة_رَيكخستنةكانى حيزبى راطةياندنى

عنَيزى عةبدولكةريم سةرؤكايةتيى بة عَيراق
حةكيمء عةبولعةزيز مردنى ناو ئيئتيالفء بؤ
ئيسالميى بــاآلى  ئةنجومةنى ثاشةكشةى
ئةمساَلى ســةرةتــاى هةَلبذاردنةكةى لة 
الوازيى بةرةو زؤر ليستةكة ثارَيزطاكاندا،
(٢٠٠٥)دا، هةَلبذاردنى لةطةأل بةراورد بة دةبات
ثارتةكانى نَيوان ناكؤكييةكانى ديكةوة لةاليةكى
ديكةى هؤكارَيكى هاوثةيمانَيتيةكة نــاو
رةوتى لةنَيوان بةتايبةت ئيئتيالفة الوازبوونى
جةعفةرى ضونكة باآلدا، ئةنجومةنى سةدرء
ئةنجومةنى دةكاتء كراوة ليستى ثشتطيريى
بؤ دةكات داخراو ليستى ثشتطيريي باآلش

هةَلبذاردنةكان.

ئيئتيالف لة ماليكى كشانةوةى

ماليكي، نوري ــردوو راب مانطى كؤتايي
ئامانجي رايطةياند: عَيراق، وةزيراني سةرؤك
ئةوةيةبضَيتةنَيوهاوثةيمانَيتييةكينيشتمانييةوة،
ئةوكاتة هاوثةيمانَيتية، لةو نةبوو دَلنيا ئةطةر
لة كة دروستدةكاتةوة، ياسا دةوَلةتي ليستي
بةشداريي ثارَيزطاكاندا ئةنجومةني هةَلبذاردني

نَيو ضوونة سةدر رةوتــي هاوكات ثَيكرد، 
راطةياندو شيعةي يةكطرتووي ئيئتالفي
سةرؤكي عةبدولحوسَين، عةقيل هةروةها
عَيراق، نوَينةراني ئةنجومةني لة سة در ليستي
بةشداريي بإياريداوة رةوتةكةيان رايطةياند:
عَيراقي نيشتيماني ئيئتيالفي ليستي  ثَيكهَيناني
نووسينة وةي لة بةشداريي ئة وةي دواي بكات،

كردووة. ليستةدا ئةو بةرنامة ي
ميانى لة عَيراق، وةزيراني سةرؤك ماليكي،
كار ئَيستادا لة رايطةياند: ميسر لة سةردانَيكيدا
هاوثةيمانَيتييةكي ثَيكهَيناني لةسةر دةكات
مةزهةبيء ئينتيماي  لة دوور نيشتمانيي 
هاوثةيمانَيتييةكة هاتو «ئةطةر وتيشي: تايفي.
ناضينة ضوارضَيوةيء ئةوا بوو، نيشتمانيي  نا
بةو كة ياسا، دةوَلةتي هاوثةيماني ناو دةضينة
هةَلبذاردنةكاني لة بةشداريمان هاوثةيمانيية

كرد». ثارَيزطاكان ئةنجومةني
نووسينطةي سةرؤك بةثَيي بةياننامةيةكي
رايطةياندووة؛ ماليكي عَيراقيش، وةزيراني
ثَيكهَيناني بؤ هاوكارةكاني ئةوء «هةوَلةكاني
ثرةنسيثء نيشتمانييةو هاوثةيمانييةكي
بنةماكانيانئامادةكردووةءبةسةرثَيكهاتةكاني
شيعةو سوننةو بة دابةشيانكردووة عَيراقدا
لة كريستيانةوة، توركمانء كوردء عةرةبء
هاوثةيمانييةكي لة ضوارضَيوةى  ئةوةى ثَيناو
بنةمايةكي لةسةر  كة كؤببنةوة، يةكطرتوودا 

دابمةزرَيت». نيشتمانيي
ماليكي ئةطةر ــران ــاودَي ض بــإواى بة 
ثَيشبيني لةسةر هةَلوَيستةكانى، ئةوا سووربَيت
كة ياسا ليستى دةوَلةتى تةنياو بة بة دةكرَيت
ثاَلَيوراوَيكى بةضةند دةكات بةهَيزكردنى بؤ كار
نيشتمانيى، مؤركَيكى ثَيدانى لةثَيناو سوننى
زؤرترين بةدةستهَينانى لةثَيناو ــةوةش ئ
طرةوَيكى ئةوةش سوننةكان، عةرةبة دةنطى
بوونى كاتى لة تايبةت بة ماليكى بؤ قورسة
حكومةتةكةى تواناى بةهَيزء سوننى ركابةرى
ثَيش داهاتووي مانطى ضةن لةماوةى ئةو

هةَلبذاردندا.

هاتنةوةىسوننة

هةَلبذاردنةكان، بؤ  خؤئامادةكردن  وةك
سياسيي رووكارى بة كة ئيسالميي حيزبي
بةرةيةكى بناغةى دادةنرَيت، موسلمين ئيخوان
ثاَلثشتى بــةآلم ــاوة، دان سوننى تةوافوقى
بةشَيوةيةكى حيزبة  ئةو بؤ  جةماوةريي
الدانى دواى  بةتايبةت كةميكردووة، بةرضاو 
حيزبة، ئةو سةركردايةتى  لة هاشمى  تاريق
جةماوةريان هاشمى جَيطرةوةكانى ضونكة
بة هاشمى دةكرَيت ضاوةإوانيش كةمترةء
ئةوةش بكات، بةشداريي سةربةخؤ ليستَيكى
ثاشةكشةى بة  حاَلةتةكةدا هـــةردوو  لة 
هةوَلَيك هةروةها دةزانرَيت، تةوافوق بةرةى
نيشتمانيى ليستَيكى ثَيكهَينانى  بؤ هةية
سوننى اليةنَيكى كةسايةتىء لةضةند نوآ
ليستى ئةوانيش تايةفةطةريى، لة ــةدةر ب
ئةلعيساوي، رافع سةرؤكايةتيى بة ئايندة
لة كة عَيراق  وةزيراني ســةرؤك جَيطري
ئيسالمييء سةربةخؤء كةسايةتييةكى ضةند
ديالؤطى ميانإةو ثَيكهاتووةء بةرةي عةرةبي
كة ساَلح موتَلةط، بة سةرؤكايةتيى نيشتيمانى
تَيداية، عةرةبى قةوميي كةسايةتييةكى ضةند
سةرؤكايةتيى بة حةدبا ليستى هةروةها

ئةو موسأل. نوجَيفى، كةسايةتى شارى ئوسامة
ثارَيزطاكاندا هةَلبذاردنى لة توانييان اليةنة سآ
ئةو هةوَلدةدرَيت بةدةستبهَيننء باش ئةنجامى
كؤبكرَينةوةء هاوثةيمانيةكدا لة اليةنة سآ
ليستةكةى عةالويء ئةياد عَيراقيةى ليستى
هاوثةيمانَيتييةوة، ئةو ناو بهَيننة هاشميش
هَيزة ليستى دروستنةكردنى  لةكاتى  ئةوةش
اليةنانةش ئةو ثاَلثشتى بةرةنطارييةكانةوة
ليستَيكى دةبَيتة بةوةش بةدةستدةهَينَيت،
رةهاى زؤرينةى  بةدةستهَينانى بؤ بةهَيز 
كة شيعةكان، لة بةشَيك عةرةبء سوننةى
وآلتانى ثَيشوازيى جَيطةى دةبَيتة ئةوةش
باش رادةيةكى تا ضونكة توركيا، عةرةبيء
دووردةخاتةوة، ثارضةبوون ثارضة لة عَيراق
زؤرى ليستة  ئةو سةرةكيى كَيشةى بةآلم 
داهاتوودا لة ثَيدةضَيت كة سةركردةكانيةتى،
ثؤستء لةسةر ببَيت دروست بؤ كَيشةيان

بؤضوونةكانيان. بيرو

ليستَيكدةبَيت دابةشيضةند كورد

ليستى (٢٠٠٥)دا، ساَلى هةَلبذاردنى لة
سةرؤكايةتيى بة كوردستان هاوثةيمانى
ديموكراتى ثارتى سةرةكيى، ثارتى هةردوو
كوردستانء نيشتمانى يةكَيتى كوردستانء
كةسايةتية بضوءكء ديكةى اليةنَيكى ضةند
(٢٠٪)ى نزيكةى توانييان سةربةخؤكان،
ضاوةإوانيش بةدةستبهَيننء دةنطةكان
بؤ زياتر ثشكَيكى بة ئةمجارةش دةكرَيت
بةشداريى ليست يةك بة هةمانشَيوة بة ثارتي
(٢٥) خاوةنى كة طؤإان ليستى هةروةها بكةنء
بة بإياريداوة كوردستانة ثةرلةمانى كورسي
هةَلبذاردنة سةربةخؤ بةشداريى ئةو ليستَيكى
دوو ئةو كؤتايي بة قؤرغكاريى بةوةش بكةن،
لة كورد نوَينةرايةتيكردنى لة دةهَينن ثارتة
يةكطرتووى دةكرَيت ضاوةإوانيش بةغداء
ثَيشوو هةَلبذاردنى هةمانشَيوةى بة ئيسالميى
(٥) توانيبووى كة بكات، بةشداريى جيا بة
كاتَيكداية لة ئةوة بةدةستبهَينَيت، كورسي
تاَلةبانىء سةرؤكايةتيى بة ثارتى يةكَيتىء
بةرذةوةنديى كة لةوةدةكةن، باس بارزانى
بةشداريى ليست يةك بة لةوةداية كــورد
بةرامبةردا لة  بكةن، عَيراق هةَلبذاردنى 
يةك كورد طرنطة ثَييانواية  ديكة  اليةنةكانى

ليست. نةك يةك هةَلوَيست بَيت
ناكؤكيى كَيشةو  رابــردوودا مــاوةى لة 
دروست بةغدا هةرَيمء لة هةريةكة لةنَيوان
حكومةتء هةردوو دةسةآلتةكانى لةسةر بوو
ثَيشمةرطة، هــَيــزى بــودجــةو مةسةلةى 
دووبــارةكــردنــةوةى ئةطةرى ــةوةش ئ كة 
ديكةوة لةاليةكى دةكات، هاوثةيمانَيتيى الواز
هاتنة ناوةوةى ئةمريكاء كشانةوةى هَيزةكانى
بؤ ئةم هةَلبذاردنة ثَيطةى بةهَيزى سوننةكان
ذمــارةى بباتء الوازبـــوون ــةرةو ب كــورد 
بكات، كةمبوونةوة لة روو كورسييةكانى
ثؤستى وةرطــرتــنــةوةى ئةطةرى  ــةوةش  ب
تاَلةبانى ئَيستا كة  كؤمار  سةرؤكايةتيى
لة روانطةى بؤية دةبَيت، الواز دةبات بةإَيوةى
عَيراق طةلي هاوكَيشانةوة هاوثةيمانَيتىء ئةم
موفاجةئةكانى دةرئةنجامء ضــاوةإوانــى
ئايا كة دةكــات،   (٢٠١٠/١/١٦) هةَلبذاردنى
دةإواتء بةرةو كوآ سياسيي عَيراق ذيانى
دَيت. طؤإانَيكى بةسةردا سياسيي ض نةخشةى
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عـــيَـــراقـــي

هةلَبذاردندا دووةم لةبةردةم عَيراق

تـةوة؟ هـةلَـدةوةشـيـَ طـؤشـةكـة سـيـَ

ساَلى هةَلبذاردنى لة
(٢٧٥) كؤى لة (٢٠٠٥)داء
عَيراق، ثةرلةمانى كورسي
عَيراقي ئيئتالفي ليستى

رَيذةى شيعةكان يةكطرتووي
كورسييةكانى (٤٦,٥٥٪)ى
بةدةستهَيناء ثةرلةمانى

كورسي، (١٢٨) خاوةنى بووة
هاوثةيمانى ليستى هةروةها
(١٩,٢٧٪)ى كوردستان رَيذةى
خاوةنى بةدةستهَيناء بووة

بةرةى كورسيء (٥٣)
(١٦٪)ى عَيراقيش تةوافوقى
كورسي (٤٤) بةدةستهَيناو

ليستى مسؤطةركردء
(٪٩,٠٩) رَيذةى بة عَيراقيةش
كورسيء (٢٥) خاوةنى بووة
نيشتمانيش ديالؤطى بةرةى
يةكطرتووى كورسيء (١١)

كة كوردستانيش ئيسالميي
جيا بةشداريكرد توانى بة
بةدةستبهَينَيتء كورسي (٥)
ئةو ذمارةى ضاوةإواندةكرَيت

بكرَين. زياد كورسيانة
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محةمةد سالَح حةمةالو

ثرؤذة  كارطةو  باَلةخانةو  بيناو  تائَيستا 
بنةما  لة  دوور  كوردستان  جؤراوجؤرةكاني 
ضةندين  لةاليةن  ئابوورييةكان  زانستيء 
ثَيدةدرَيتء  مؤَلةتيان  دامــةزراوةوة  دةزطاو 
ثيشةسازي  بازرطانيء  ذووري  سةرؤكي 
سلَيمانيش ثَييواية، بَيثالني هؤكارَيكة بؤئةوةي 
ضؤَليي  بة  كارطة  باَلةخانةو  بيناو  ســةدان 

بمَينَيتةوة. 

بةثَيي ياساي وةبةرهيَنان مؤلَةت بة 
ثرؤذةكان دةدرَيت

بةثَيي زانيارييةكاني رؤذنامة بةشَيك لةو 
مؤَلةتي  وةبةرهَينانةوة  بةناوي  كةسانةي 
ئةوبينايانة  بةآلم  وةردةطرن،  بينا  وةرطرتني 
لة بواري وةبةرهَيناندا بةكارناهَينرَيت، بةَلكو 
بؤ بةرذةوةنديي خؤيان بةكاري دةهَينن، ئةوة 
سةرباري ئةوةي بةثَيي ياساي وةبةرةهَينان 
وةبةرهَينان  بــواري  ثرؤذةكاني  ثَيويستة 

لةثَيناو بةرذةوةنديي طشتيدابَيت.
بيناي  مؤَلةتي  دةيــةوَيــت  ئةوكةسةي 
ثرؤثؤزةَلَيكي  سةرةتا  ثَيبدرَيت  وةبةرهَيناني 
وةبةرهَينان  دةستةي  بة  ثَيشكةش  بيناكةي 
دةستةي  ياساي  بةثَيي  ــر  دوات دةكـــاتء 
ثرؤذةكةي  بؤ  هةَلسةنطاندن  وةبةرهَينان 
دةكرَيت بؤئةوةي بزانرَيت تا ضةند كارةكةي 
لةطةأل ياساي وةبةرهَيناندا دةطونجَيت دواتر 
لة رَيطةي شارةواني يان وةزارةتي كشتوكاأل 
دابينكردني  هةوَلي  دارايــي  ــي  وةزارةت يان 
ديراسةي  دواتريش  دةدرَيـــتء  بؤ  زةوي 
(جدوا االقتصادي)ي ثرؤذةكةو بإي تَيضووني 
ثَيدةدرَيت،  مؤَلةتي  ئةوة  دواي  بؤدةكرَيتء 
دياريدةكرَيت  دوومانطيش  ماوةي  هةروةك 
ئةطةر  بةآلم  ثرؤذةكةي،  جَيبةجَيكردني  بؤ 
لةو ماوةيةدا ثرؤذةكةي جَيبةجآ نةكرد، ئةوا 
زةوييةكةي لَي وةردةطيرَيتةوةو دةدرَيتةوة بة 

اليةني ثةيوةنديدار.
ياسين فةقآ سةعيد، سةرؤكي لقي سلَيماني 
بةوةكرد،  ئاماذةي  وةبةرهَينان،  دةستةي 
ثرؤذةيةك  بة  مؤَلةت  وةبةرهَينان  دةستةي 
كاربكات  وةبةرهَيناندا  لةبواري  كة  دةدات 
بةمةرجَيك لةسةر تابلؤيةكيش بنووسرَيت كة 
ئةوبيناية ياخود ئةوثرؤذةية سةر بة دةستةي 
وةبةرهَينانة، سةرؤكي دةستةي وةبةرهَينان 
جةخت لةسةر ئةوةدةكاتةوة، كة «هيض كةسء 
بيناكةيدا  لة  طؤإانكاريي  ناتوانَيت  بازرطانَيك 
بآ  بطؤإَيت  ثرؤذةكةي  ضاالكيي  بكاتء 

ئاطاداري دةستةي وةبةرهَينان».
لةاليةن  ثرؤذة   (٢٠٠) لة  زياتر  تائَيستا 
دةستةي وةبةرهَينانةوة مؤَلةتي وةرطرتووةو 
ئوتَيلء  وةك  هةمةضةشنن،  ثرؤذةكانيش 
كارطةو ثرؤذةي كشتوكاَليء ضةندين جؤري 

ديكة. 

كآ مؤلَةتي بة بينا ضؤلَةكان داوة

شاري  لةناو  بينا  زؤر  ذمارةيةكي  ئَيستا 
هةية،  بووني  سلَيمانيدا 
لةو  بــةشــَيــك  ـــةآلم  ب
بينايانة ضؤَلن ياخود 
نووسراوة  لَييان 
ـــــؤ كـــرآ  ب

بَيئةوةي سووديان لَيوةرطيرابَيتء بؤ يةكَيك 
لة بوارةكان بةكارهَينرابن.

ياسين فةقآ سةعيد، ئاماذةي بةوةركرد، 
بة  ئةوةبكةنء  بانطةشةي  ئةوان  ناكرَيت 
خةَلك بَلَين تؤ وةرة فآلن كار بكة، بةآلم وةك 
بةناوي  هةية  ياسايةكيان  ئةوان  وتي  خؤي 
ياساي وةبةرهَينانء هةركةسَيك ثرؤذةيةكي 
هةبوو كة لةطةأل ياساكةي ئةواندا طونجا، ئةوا 
ئةطةر  ثرؤذةيةكيش  ثَيدةدةرَيتء  مؤَلةتي 
بودجةكةي لة (٢٥٠) هةزار دؤالر كةمتربَيت، 
وةبةرهَينان  ثرؤذةيةكي  بة  ئــةوان  ئــةوا 

حسابي ناكةنء مؤَلةتي ثَينادةن. 
زؤرةي  بينا  «ئةو  نةشاردوة  ئةوةشي 
لةاليةن  ضؤَلن،  شـــاردانء  لةناو  ئَيستا 
بَيئةوةي  ثَيدراوة  مؤَلةتيان  شارةوانييةوة 
ديراسةيان بؤ كرابَيت»، بةآلم ئةو بينايانةي 
مؤَلةتيان  وةبةرهَينانةوه  دةستةي  لةاليةن 
ثَيدراوة وةك خؤي وتي: «بة ثةنجةي دةست» 
مؤَلةتيان  سةرةتادا  لة  ضؤن  دةذمَيردرَينء 
مةبةست  هةمان  بؤ  ئَيستاش  وةرطرتووة 

بةكاردةهَينرَين.

 بازرطانةكان لة قاضاخضيَتييةوة 
دروستبوون 

بازرطاني  تَيطةيشتني  ئاستي  دةربارةي 
وةبةرهَينان  دةستةي  سةرؤكي  ــورد،  ك
كةرتي  بارودؤخي  ئَيستا  بَلَيم  دةتوانم  وتي: 
لة  زؤربةي  ضونكة  زؤرخراثة،  زؤر  تايبةت 
ئَيستا  هاتووةو  بازرطانييةوة  قاضاخضَيتيء 
هيض  سةرمايةدارو  دةوَلةمةندء  بووةتة 
نييةو  وةبةرهَينان  ــارةي  دةرب هؤشياريي 
ناتوانن  تةنانةت  تَيناطاتء  وةبةرهَينان  لة 
بازرطانيء  ثرؤذةيةكي  لةنَيوان  جياوازيي 

ثرؤذةيةكي وةبةرهَيناندا بكةن».   
وتيشي: «ئَيمة  ئةم طلةييةمان لة ذووري 
كردووة  ديكة  شوَينَيكي  ضةند  بازرطانيء 
بؤئةوةي ئاستي بازرطانةكان بةرزبكرَيتةوةو 
لة  بكةن  جياوازيي  بتوانن  بازرطانةكان 
ثرؤذةيةكي  بازرطانيء  ثرؤذةيةكي  بةيني 
كَيشةي   ئــةوة  ضونكة  وةبــةرهــَيــنــانــدا، 

هةموومانة.

هةماهةنطي لةنَيوان اليةنة 
ثةيوةنديدارةكاندا نيية

ماوةيةك لةمةوبةر دةستةي وةبةرهَينان 
بةإَيوةبةرَيتي  لةطةأل  كؤبوونةوةيان 
ثيشةسازي كرد بؤئةوةي ليذنةيةكي هاوبةش 
ئةوة  لةسةر  كار  ليذنةكةش  ثَيكبهَينرَيتء 
بكات كة لَيكؤَلينةوة دةربارةي  ئةوةبكرَيت، 
ض  لة  ثَيويستةو  ثرؤذةيةك  ض جؤرة  ئايا  كة 
داوابكات  هةركةسَيك  نةك  بَيت،  بوارَيكدا 
كارطةيةك يان ثرؤذةو بينايةك دروستبكات 

بآ لَيكؤَلينةوة مؤَلةتي ثَيبدرَيت.
لةنَيوان  هةماهةنطي  بووني  دةربــارةي 
ذووري  وةك  ثةيوةنديدارةكاني  اليةنة 
ــةي وةبــةرهــَيــنــانء  ــت ــيء دةس ــان ــازرط ب

شارةوانيء بةإَيوةبةرَيتي ثيشةسازي.
 سةرؤكي دةستةي وةبةرهَينان وتي: 
«لةم وآلتةدا ضةندين اليةن دةتوانن مؤَلةت 
بدةن، بؤ نموونة ثرؤذةيةكي ثيشةسازي، 

دةتوانَيت  وةبةرهَينان  دةســتــةي 
لةهةمانكاتيشدا  بداتآء  مؤَلةتي 
سةر  ثيشةسازي  بةإَيوةبةرَيتي 
وزةش  ثيشةسازيء  وةزارةتــي  بة 
لةبةرئةوة  بداتآ  مؤَلةتي  دةتوانَيت 
لة  طشتطير  تؤكمةو  ثالنَيكي  ئَيستا 
ثَيناكرَيت  كاري  هةموكوردستاندا 
ض  بة  تاضةندء  بزانرَيت  بؤئةوةي 
كارطةيةك  ثــرؤذةو  بيناو  جؤرَيك 
مؤَلةت بدرَيتء ض سَيكتةرَيك الوازةو 

ثَيويستي بةوة 

هةية زياتر كارابكرَيتء بةرةو ثَيشةوة ببرَيت، 
بةإَيوةبةرَيتي  «لةاليةن  دةبينيت  هةربؤية 
مؤَلةتي  ئاو  كارطةي   (٢٠) ثيشةسازييةوة 
ثَيدراوة بَيئةوةي ئَيمة ئاطامان لَيبَيت، ضونكة 
ضوارضَيوةي  نةخراونةتة  كارطانة  ئــةو 
ثرؤذةي وةبةرهَينانةوة، ئَيمةش لةبةرئةوةي 
دابَيت  مؤَلةتمان  لةوانةية  النيية  داتامان 
بةضةندين كارطةو ثرؤذة كة اليةنةكاني ديكة 
بآ ئاطابوون لَيي، ضونكة ثالنء هةماهةنطي 
بووني  ثةيوةنديدارةكاندا  اليةنة  لةنَيوان 

نيية» 
  

ثرؤذةكان بةثَيي ثَيداويستي 
ناوضةكان نةبوون 

بــواري  لة  رابـــردوو  ساَلي  تاكؤتايي 
وةبةرهَيناندا مؤَلةت بة (٣٦٥) ثرؤذة لةسةر 
باقي  حةسةن  دراوة.  كوردستان  ئاستي 
بازرطانيء  ذووري  سةرؤكي  هةورامي، 
«ئةو  بــةوةكــرد،  ئــامــاذةي  ثيشةسازي،  
ثرؤذانة بةثَيي ثَيويستي ناوضةكان نةبوونء 
هةموو ئةو ثرؤذانة بةشَيوةي لَيشاو خةَلكي 
دةستيانكرد بة دروستكردني، ئَيستا بةشَيكي 
هيض  ئابوورييةوة  رووي  لة  ضؤَلةو  زؤريان 

سوودَيكيان لَيوةرناطيرَيت»
وتيشي: «دروستكردني ئةو ذمارة زؤرةي 
دةطةإَيتةوة  ئةوة  بؤ  شارةكاندا  لةناو  بينا 
بيويستاية  وةبةرهَينَيك  ئةطةر  سةرةتا 
ئةنجام  شوَينَيكدا  لة  ثرؤذةيةك  يان  كارَيك 
نةبوو،  كارةكةي  بؤ  شياو  بينايةكي  بدات 
دروستكردني  بة  رَيطة  كة  ئةوةشدا  لةطةأل 
بةآلم  درا،  زؤرة  باَلةخانة  بيناو  هةموو  ئةو 
دروستكردني  ئاخؤ  كة  نةبوو  ثَيوةرَيك 
ئاستَيك  ض  تا  باَلةخاناية  بيناو  هةموو  ئةو 

ثَيويستة.
هةموو  ئةو  كةسانةي  ئةو  ثَيشيوابوو، 
سوودَيكي  بَيئةوةي  دروستكردو  بينايةيان 
بةشَيك  ئــةطــةر  لــَيــوةربــطــرن،  ئــةوتــؤي 
يان  ثيشةسازي  ــواري  ب لة  ثرؤذانة  لةو 
سوودي  بَيطومان  بووناية  كشتوكاَليدا 

زياتريان لَيوةردةطرت. 

ئاماري ثرؤذة مؤلَةت ثَيدراوةكان
بةثَيي ئامارَيكي  سةرؤكايةتي  شارةواني 
رؤذنامة  دةست  كؤثييةكي  كة  سلَيماني، 
مؤَلةتي   (١١٨) (٢٠٠٧)دا  لةساَلي  كةوتووة، 
ثيشةسازيء  مؤَلةتي   (٦٦) بازرطانيء 

(١٩٦٠) مؤَلةتي جؤراوجؤر دراوة. 
مؤَلةتي   (١٠٣) (٢٠٠٨)دا  لةساَلي 
ثيشةسازيء  مؤَلةتي   (٢١) بازرطانيء 
(١٤٧٧) مؤَلةتي جؤراوجؤر دراوة. تا مانطي 
مؤَلةتي   (٩)   (٢٠٠٩) ساَلي  حوزةيراني 
بازرطانيء (٣٤٥) مؤَلةتي جؤراوجؤر دراوة.  

ياساي بازرطاني جيَبةجآ ناكرَيت

ــي لة  ــان ــازرط ــاي ب ــاس ــدة ي ــةن ــةرض ه
ياساكةش  بةثَيي  هةيةء  بووني  كوردستاندا 
دةبَيت كَيبإكآ لةسةر بنةماي كةمترين نرخء 
ثاشترين خزمةتطوزاريي بَيتء بيناو ثرؤذةو 
لةسةر  ثَيويستيء  بةثَيي  كارطةكانيش 
دابةشبكرَين،  ناوضةكان  جوطرافي  بنةماي 
بةآلم حةسةن باقي ئاماذة بةوةدةكات، ئَيستا 
ياساي ئابووري بازاإ لة هةرَيمي كوردستاندا 
ياساي  بةثَيي  نموونة  بة  ثةيإةودةكرَيت، 
 (٥٠٠) سةمونخانةيةك  دةبَيت  بازرطاني 
مةتر لة سةمونخانةيةكي ديكةوة دووربَيتء 
داوامانكردووة  مةبةستة  ئةو  بؤ  ئَيمةش 
مام  بــضــووكء  ثــرؤذة  مؤَلةتي  ثَيداني 
ذووري  ركَيفي  ذَير  بهَينرَيتةوة  ناوةندةكان 
بازرطانيء لة ذووري بازرطاني تؤماربكرَين، 
بةآلم هةرضةندة نووسراومان بؤ ثارَيزطاي 
ثشتطيريمان  ئةوانيش  كردووةو  سلَيماني 
دةكةنء نووسراويان بؤ سةرجةم فةرمانطةو 
ئةو  بةآلم  كردووة،  ثةيوةنديدارةكان  اليةنة 
«ئةطةر  وتيشي:  ناكةن،  جَيبةجآ  ياساية 
بةرنامة  ثالنء  ناتوانرَيت  نةبَيت  زانياريي 
دابإَيذرَيت، بة نموونة ئةطةر نةزانرَيت لةناو 
ناتوانرَيت  هةية،  ضَيشتخانة  ضةند  بازاإدا 
ثَيداني  دابةشكردنء  بؤ  دواتر ثالنت هةبَيت 
دةيةوَيت  كة  ديكة،  كةسَيكي  بة  مؤَلةت 
ضَيشتخانةيةك لة شوَينَيكي ديكةي ناوبازاإدا 
ناتوانرَيت  ئةوكاتةش  هةربؤية  بكاتةوة، 
لةكاتي  بؤئةوةي  بكرَيت  حكومةت  رَينمايي 

ضةند  مؤَلةتي  ناوضةيةك  نةخشةي  داناني 
ضَيشتخانة بدات بة هاوآلتييان».

مؤلَةتي كارطةكان بيَثالن بووة

دةربارةي كارطةكانيش سةرؤكي ذووري 
كارطة  ــردةوة،  ــك روون ــةوةي  ئ بازرطاني 
بةآلم  ماونةتةوة،  خؤيان  وةك  كؤنةكان 
ثَييوابوو؛ «كارطة نوَيكان بةهةمانشَيوة بةثَيي 
نةكراونء  ديراسة  ناوضةكان  ثَيداويستي 
دابةش نةكراون، ضونكة دةبَيت ثَيش ثَيداني 
بكرَيتء  شوَينة  ئــةو  ديــراســةي  مؤَلةت 
شوَيني بؤ دياريبكرَيتء ذووري بازرطانيش 
رَينمايي  ئَيمةش  بؤئةوةي  ئاطاداربكرَيت 
خؤمان لةوبارةيةوة بدةينء دواتر مؤَلةتيان 
ثَيبدرَيت، بةآلم ثَيداني مؤَلةتةكان لةسةر ئةو 

بنةماية نةبووة، بةَلكو بَيثالن بووة.
كَيية  ئةركي  ئايا  كة  ئةوةش،  دةربارةي 
باقي  بكات، حةسةن  ئةو شوَينانة  ديراسةي 
ثلةي  بة  بــوارة  ئةو  «ديراسةكردني  وتي: 
لة  دةبَيت  ثالندانةو  وةزارةتي  ئةركي  يةك 
ثةرلةمانيش ليذنةيةك ثَيكبهَينرَيت بؤئةوةي 
لةو بوارةدا ديراسةبكاتء ثَيشنياز ثَيشكةش 

بكات».
نــةشــاردةوة،  ئةوةشي  باقي  حةسةن 
هةيةو  بووني  ناهةماهةنطي  لة  جؤرَيك  كة 
بَيثالنييش هؤكارَيكة بؤ مانةوةي ئةو هةموو 
بؤية  ضؤَليي،  بة  كارطانة  باَلةخانةو  بيناو 
ليذنةيةك  هةركارَيك  بؤ  دةبَيت  ثَييوابوو 

ثَيكبهَينرَيت.

دةبَيت ثَيداضوونةوة بة ياساي 
وةبةرهيَناندا بكرَيت

كؤي  ــان  ــارةزاي ش بؤضووني  بةثَيي 
دروستكردني  بؤ  سةرمايةي  هةموو  ئةو 
تةرخانكراوةو  شارةكاندا  لة  باَلةخانة  بيناو 
ماونةتةوة،  ضؤَليي  بة  زؤربةيان  ئَيستاش 
ياخود  ــنــان  وةبــةرهــَي ــةي  دةســت ـــرا  دةك
ثالنَيك  بةثَيي  ــان  ــدان ثــالن وةزارةتــــي 
كة  بكرداية  سةرمايةدارانةي   ئةو  رَينمايي 
ثرؤذةيةكي وةبةرهَيناني  لة  سةرمايةكانيان 
ياخود  كارةبا  طةورةي  وَيستطةيةكي  وةك 
ئةوي  بؤ  بخةنةطةإ  طــةورةدا  كارطةيةكي 
سوودمةند  لَيي  هاوآلتييانيش  خؤيانء 
ئاماذةي  بازرطاني  ذووري  سةرؤكي  بن. 
كة  ياسايةك  هةموو  نيية  «مةرج  بةوةكرد، 
كةموكوإييء  لة  بةدةربَيت  دةردةضــَيــت 
ثَيكابَيت،  خــؤي  ئامانجةكاني  سةرجةم 
دةبَيت  وةبةرهَينان  ياساي  ثَييوابوو  بؤية 
لةطةأل  بةجؤرَيك  تَيدابكرَيت  ثَيداضوونةوةي 
ثَيشيوابوو  بطونجَيت»  ئةمإؤدا  خواستي 
وةبةرهَيناندا  بواري  لة  ثرؤذةيةك  كاتَيك 
دةضَيتة بواري جَيبةجَيكردنةوة، دةبَيت (تقيم) 
بزانرَيت  بؤئةوةي  بؤبكرَيت  هةَلسةنطاندني 
خؤي  ئامانجي  تاضةند  ثرؤذةية  ئةو  ئاخؤ 

ثَيكاوة.
وةبةرهَينان  دةستةي  «دةبَيت  وتيشي: 
(تقيم)  تائَيستا  ئاخؤ  كة  ئةوةبن  وةآلمطؤي 
ــواري  ب ثــرؤذةكــانــي  بــؤ  هةَلسةنطاندن 
ذووري  بةآلم  نا،  يان  كراوة  وةبةرهَينان 
تةنيا  ثرؤذةكان  تؤماري  لة  جطة  بازرطاني 
مامناوةندانة  بضووكء  ثرؤذة  بةو  مؤَلةت 
مليؤن   (٧٠) لة  تَيضوونيان  بإي  كة  دةدات 
ثرؤذةكانيش  دةبَيت  بةمةرجَيك  دينارداية 

ــي  ــدي ــةن رةزام ثَيشتر 
شـــارةوانـــيـــيـــان 

وةرطرتبَيت».

هةماهةنطي لةنَيوان اليةنة ثةيوةنديدارةكاندا نيية
سـةدان بـيـنـاو بـالَةخانةو كـارطة بة ضؤلَيي دةميَننةوة

بةوةكرد،  ئاماذةي  وةبةرهَينان،  دةستةي 
ثرؤذةيةك  بة  مؤَلةت  وةبةرهَينان  دةستةي 
كاربكات  وةبةرهَيناندا  لةبواري  كة  دةدات 
بةمةرجَيك لةسةر تابلؤيةكيش بنووسرَيت كة 
ئةوبيناية ياخود ئةوثرؤذةية سةر بة دةستةي 
وةبةرهَينانة، سةرؤكي دةستةي وةبةرهَينان 
جةخت لةسةر ئةوةدةكاتةوة، كة «هيض كةسء 
بيناكةيدا  لة  طؤإانكاريي  ناتوانَيت  بازرطانَيك 
بآ  بطؤإَيت  ثرؤذةكةي  ضاالكيي  بكاتء 

ئاطاداري دةستةي وةبةرهَينان».
لةاليةن  ثرؤذة   (٢٠٠) لة  زياتر  تائَيستا 
دةستةي وةبةرهَينانةوة مؤَلةتي وةرطرتووةو 
ئوتَيلء  وةك  هةمةضةشنن،  ثرؤذةكانيش 
كارطةو ثرؤذةي كشتوكاَليء ضةندين جؤري 

ديكة. 

كآ مؤلَةتي بة بينا ضؤلَةكان داوة

شاري  لةناو  بينا  زؤر  ذمارةيةكي  ئَيستا 
هةية،  بووني  سلَيمانيدا 
لةو  بــةشــَيــك  ـــةآلم  ب
بينايانة ضؤَلن ياخود 
لةو  بــةشــَيــك  ـــةآلم  ب
بينايانة ضؤَلن ياخود 
لةو  بــةشــَيــك  ـــةآلم  ب

نووسراوة  لَييان 
ـــــؤ كـــرآ  ب

هةموومانة.

هةماهةنطي لةنَيوان اليةنة 
ثةيوةنديدارةكاندا نيية

ماوةيةك لةمةوبةر دةستةي وةبةرهَينان 
بةإَيوةبةرَيتي  لةطةأل  كؤبوونةوةيان 
ثيشةسازي كرد بؤئةوةي ليذنةيةكي هاوبةش 
ئةوة  لةسةر  كار  ليذنةكةش  ثَيكبهَينرَيتء 
بكات كة لَيكؤَلينةوة دةربارةي  ئةوةبكرَيت، 
ض  لة  ثَيويستةو  ثرؤذةيةك  ض جؤرة  ئايا  كة 
داوابكات  هةركةسَيك  نةك  بَيت،  بوارَيكدا 
كارطةيةك يان ثرؤذةو بينايةك دروستبكات 

بآ لَيكؤَلينةوة مؤَلةتي ثَيبدرَيت.
لةنَيوان  هةماهةنطي  بووني  دةربــارةي 
ذووري  وةك  ثةيوةنديدارةكاني  اليةنة 
ــةي وةبــةرهــَيــنــانء  ــت ــيء دةس ــان ــازرط ب

شارةوانيء بةإَيوةبةرَيتي ثيشةسازي.
 سةرؤكي دةستةي وةبةرهَينان وتي: 
«لةم وآلتةدا ضةندين اليةن دةتوانن مؤَلةت 
بدةن، بؤ نموونة ثرؤذةيةكي ثيشةسازي، 

دةتوانَيت  وةبةرهَينان  دةســتــةي 
لةهةمانكاتيشدا  بداتآء  مؤَلةتي 
سةر  ثيشةسازي  بةإَيوةبةرَيتي 
وزةش  ثيشةسازيء  وةزارةتــي  بة 
لةبةرئةوة  بداتآ  مؤَلةتي  دةتوانَيت 
لة  طشتطير  تؤكمةو  ثالنَيكي  ئَيستا 
ثَيناكرَيت  كاري  هةموكوردستاندا 
ض  بة  تاضةندء  بزانرَيت  بؤئةوةي 
كارطةيةك  ثــرؤذةو  بيناو  جؤرَيك 
مؤَلةت بدرَيتء ض سَيكتةرَيك الوازةو 

ثَيويستي بةوة 

ثرؤذةيةكي وةبةرهَيناني  لة  سةرمايةكانيان 
ياخود  كارةبا  طةورةي  وَيستطةيةكي  وةك 
ئةوي  بؤ  بخةنةطةإ  طــةورةدا  كارطةيةكي 
سوودمةند  لَيي  هاوآلتييانيش  خؤيانء 
ئةوي  بؤ  بخةنةطةإ  طــةورةدا  كارطةيةكي 
سوودمةند  لَيي  هاوآلتييانيش  خؤيانء 
ئةوي  بؤ  بخةنةطةإ  طــةورةدا  كارطةيةكي 

ئاماذةي  بازرطاني  ذووري  سةرؤكي  بن. 
كة  ياسايةك  هةموو  نيية  «مةرج  بةوةكرد، 
كةموكوإييء  لة  بةدةربَيت  دةردةضــَيــت 
ثَيكابَيت،  خــؤي  ئامانجةكاني  سةرجةم 
دةبَيت  وةبةرهَينان  ياساي  ثَييوابوو  بؤية 
لةطةأل  بةجؤرَيك  تَيدابكرَيت  ثَيداضوونةوةي 
ثَيشيوابوو  بطونجَيت»  ئةمإؤدا  خواستي 
وةبةرهَيناندا  بواري  لة  ثرؤذةيةك  كاتَيك 
دةضَيتة بواري جَيبةجَيكردنةوة، دةبَيت (تقيم) 
بزانرَيت  بؤئةوةي  بؤبكرَيت  هةَلسةنطاندني 
دةضَيتة بواري جَيبةجَيكردنةوة، دةبَيت (تقيم) 
بزانرَيت  بؤئةوةي  بؤبكرَيت  هةَلسةنطاندني 
دةضَيتة بواري جَيبةجَيكردنةوة، دةبَيت (تقيم) 

خؤي  ئامانجي  تاضةند  ثرؤذةية  ئةو  ئاخؤ 
ثَيكاوة.

وةبةرهَينان  دةستةي  «دةبَيت  وتيشي: 
(تقيم)  تائَيستا  ئاخؤ  كة  ئةوةبن  وةآلمطؤي 
ــواري  ب ثــرؤذةكــانــي  بــؤ  هةَلسةنطاندن 
(تقيم)  تائَيستا  ئاخؤ  كة  ئةوةبن  وةآلمطؤي 
ــواري  ب ثــرؤذةكــانــي  بــؤ  هةَلسةنطاندن 
(تقيم)  تائَيستا  ئاخؤ  كة  ئةوةبن  وةآلمطؤي 

ذووري  بةآلم  نا،  يان  كراوة  وةبةرهَينان 
تةنيا  ثرؤذةكان  تؤماري  لة  جطة  بازرطاني 
مامناوةندانة  بضووكء  ثرؤذة  بةو  مؤَلةت 
مليؤن   (٧٠) لة  تَيضوونيان  بإي  كة  دةدات 
ثرؤذةكانيش  دةبَيت  بةمةرجَيك  دينارداية 

ــي  ــدي ــةن رةزام ثَيشتر 
شـــارةوانـــيـــيـــان 

وةرطرتبَيت».
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سازدانى: سةنطةر جةمال

ئازاد ضاالك، ئةندامى ليذنةى 
نةزاهة لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
عَيراق، ئاماذة بة كارى دةستةى 

نةزاهةو لَيثَيضينةوةكانى دةكاتء بة 
ثَيويستيشى دةزانَيت لة كوردستان 

دةستةيةكى نةزاهة دابمةزرَيت 
كة لة طةندةَلييةكانى ناو فةرمانطة 

بكؤَلَيتةوة،  حكومييةكان 

رؤذنامة: كارء ئةركى دةستةي 
نةزاهة ضييةء ضؤن ئيش دةكةن؟ 

دةرةوةى  لــة  دةســتــةيــة  ــةو  ئ  *
سةربةخؤيةو  دةستةيةكى  ثةرلةمانة، 
نييةو  اليةنَيك  وةزارةتء  هيض  بة  سةر 
ياسا رَيكخراوة، دةستةكة  بة  كارةكانى 
كؤمةَلَيك بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى تَيداية كة 
يةكَيكيان بةإَيوةبةرَيتيى بةدواداضوونة 
ـــةدواداضـــوونء  كــة بــؤيــان هــةيــة ب
بَيت  كةسَيك  هةر  بكةن  لَيثَيضينةوة 
ئةوان  بَيت  بةرثرس  يا  بَيت  ــر  وةزي
بةدواداضوونى  بكةنء  بانطيان  دةتوانن 
مةلةفةكةيان  كة  ئةوةى  دواى  بؤبكةن، 
لة  لَيكؤَلينةوة  دادوةرى  دةبَيتء  تةواو 
دةستةى نةزاهة بإوادةكات بةوةى ئةو 
زؤرن  بةَلطةكان  دؤكيؤمَينتء  كةسة 
ئةوكاتة  ئيدانةبكرَيت،  ئةوةن  هى  يان 
ئةوان  دواتر  قةزا،  بؤ  دةكات  رةوانةى 
دواتر  دةكةنةوةو  تَيدا  لَيكؤَلينةوةى 
تؤمةتباركردن  بة  دةدات  بإيار  دادوةر 
هةروةها  كةسة،  ئةو  ئازادكردنى  يان 
ديكةش  بةإَيوةبةرَيتييةكى  ضةند 
هةروةها  شةفافية،  ويقايةو  وةك  هةية 
بةإَيوةبةرَيتى ديكةشيان هةية كة كارى 

خؤيان دةكةن.
كارى  ئةركء  جياوازى  رؤذنامة: 
دةستةى  طشتييء  دارايى  ضاودَيريى 

نةزاهة لة ضيداية؟
ــى دارايــى  ــري ــى ضــاودَي ــوان * دي
كؤنةكانى  دامةزراوة  لة  يةكَيكة  طشتيى 
(٣٠)يةكانةوة  ساآلنى  لة  كة  عَيراق، 
زياتر  ئيشوكارةكانيان  دروستبووة، 
حساباتء  وردبينيكردنى  ضاودَيرييء 
بة  دراوة  كة  سةآلحياتيانةية  ئــةو 
بةرثرسان لة وةزارةتةكانداء لَيكؤَلينةوة 
خؤيان  راثؤرتى  دواتر  دةكةن،  لةوانة 
ثةيوةنديدارةكانء  اليةنة  بؤ  دةنَيرن 
ليذنةى  دةستةو  وةزيرانء  ئةنجومةنى 
بَلَين  هةموواليةك  بة  بؤئةوةى  نةزاهة، 
هةيةو  شوَينانة  لةو  كَيشانة  ئةو  كة 
سةآلحةتيان  بكرَين،  ضارةسةر  دةبَيت 
طةندةَليية  لةسةر  زانياريانة  ئةو  هةية 
ــر  دوات ئاشكرابكةنء  ــةكــان  ــي داراي
بةدوايدا  دةتوانَيت  طشتيى  داواكــارى 
تؤمار  لةسةر  ياسايى  داواى  بضَيتء 
ضاودَيريى  سةآلحيةتى  كةواتة  بكات، 
بــةآلم  نــاكــات،  تَيثةإ  ــةوة  ل ـــى  داراي
بةدواداضوونء  مافى  نةزاهة  دةستةى 
راثؤرتى  ئةطةر  هةية،  لَيكؤَلينةوةى 
بزانَيت  بخوَينَيتةوةو  دارايى  ضاودَيريى 
جَيى  يان  تَيداية  بةمةبةستى  هةَلةيةكى 
لةطةأل  لَيثَيضينةوةيان  دةتوانَيت  طومانة 
ئيشَيكى  هةريةكةيان  كةواتة  بكات، 

تايبةت بةخؤى دةكات.
ثَيكرد  ئاماذةت  وةك  رؤذنامة: 
ضاودَيريى  بةغدا  لة  كؤنةوة  لة 
دارايى هةيةء ئَيستا دةستةى نةزاهة 

بةآلم  جياوازة،  كارةكانيشيان  هةيةء 
ئاماذة  زؤرجار  هةرَيم  بةرثرسانى 
بة بوونى ضاودَيريى دارايى دةكةنء 
نةزاهة  دةستةى  جَيى  ثَييانواية 
دوو  تائَيستا  لةكاتَيكدا  دةطرَيتةوة، 
ديوانى ضاودَيريمان هةيةو هَيندةش 
دةستةيةكى  ئايا  نين،  كاريطةر 
نةزاهة بؤ كوردستان ثَيويست نيية؟

بؤ  نةزاهة  دةستةى  هةر  نةك   *
دةبَيت  ثَيويستة،  كوردستان  هةرَيمى 
هةم  ئةوةية  كة  بكةين،  قسة  روونتر 
ضاودَيريى  ديوانى  يةكَيتى  هةم  ثارتىء 
هةرَيم،  لة  هةية  طشتييان  دارايـــى 
طةورةية،   خةلةلَيكى  بؤخؤى  ئةوةش 
بة  سةربةخؤبنء  ئةوانة  واية  باشتر 
ضونكة  رَيكبخرَيت،  كارةكانيان  ياسا 
عَيراقيش  طشتيى  دارايى  ضاودَيريى  لة 
وةزارةتء  بةهيض  سةر  سةربةخؤيةء 

دامةزراوةيةك نيية. 
ئةطةر  كة  ئةوةية  ديكةش  اليةنَيكى 
ئيشَيكى زؤر  دارايى  ديوانى ضاودَيريى 
باشيش بكةنء هةموو كةموكورتييةكان 
راثؤرتانة  ئةو  ئةنجام  بةآلم  بدؤزنةوة، 
دةزانَيتء  ثَيى  كآ  دةنَيردرَيتء  كآ  بؤ 
لة  دةكرَيت،  محاسةبة  لةسةرى  كآ 
دةستى  بةر  دةكةوَيتة  ئةوة  عَيراقدا 
هةندَيكجار  ديكةء  خةَلكانى  ئَيمةو 
بؤئةوةى  راطةياندنةكانيش  دةدرَيتة 
لةسةر  دروســتــبــَيــت  طشتيى  راى 
طةندةَليى، بةآلم لة هةرَيمى كوردستاندا 
دارايى  ضاودَيريى  ديوانى  راثؤرتى 
دةيبنَيت،  كةس  كةم  نهَينييةو  طشتيى 
نةبن،  زياتر  دةست  ثةنجةكانى  لة  كة 
ناخرَيتة  راثؤرتانة  ئــةو  ــةوة  ل جطة 
فشارَيك  تا  ميدياكان  خةَلكء  بةردةمى 
ئةو  يان  دةسةآلت  لةسةر  دروستبَيت 
مةرج  كة  دةكــات  طةندةَليى  كةسةى 
خؤى  رةنطة  بكاتء  بؤاليةنَيكى   نيية 
بآلونةبوونةوةو  بة  بؤية  بَيت،  طةندةأل 
ئةو  طةندةآلنة سوودى  ئةو  سزانةدانى 
واية  وةكوئةوة  ئةوةش  راثؤرتة ضيية؟ 

هيضى نةكردبَيت.
دراوة  بــإيــارةى  ئــةو  بــةداخــةوة 
نهَينى  بــآلونــةكــردنــةوةء  ــارةى  ــةب ل
كةسَيك  ضةند  تةنيا  كة  راثؤرتةكانةوة، 
بيبينَيتء بآلونةكرَيتةوة بؤ راى طشتيىء 
لةسةر  قسةى  بــؤئــةوةى  ميدياكان 
بكةنء ببَيتة فشارَيك بؤسةر دةسةآلت، 
ئةركء  ئيشوكارو  وايكردووة  ئةوةش 

ونبَيت  دامةزراوةية  ئةو  ماندوبوونى 
باسانةى  قسةو  هةموو  ئــةو  لةناو 
هةرَيمى  لة  دةكرَيت  طةندةَليى  لةسةر 

كوردستان.
دةزطايانة  ئةو  بوونى  لةبةرئةوة 
دةستةى  يــان  ــى  داراي ضاودَيريى  ض 
بةهَيز  ياسايةكى  بةثَيى  ئةطةر  نةزاهة، 
بداتة  زؤر  دةسةآلتَيكى  كة  رَيكنةخرَيت 
ئةو دةستةيةو هةَلبذاردنى ئةو كةسانةى 
ثةرلةمانةوة  لةاليةن  دةستةكة  دةضنة 
نةكرَين،  ديارى  زؤربــاش  مةرجى  بة 
طةندةَليى  لة  كارابَيتء  ناتوانَيت  ئةوا 
بة  زؤر  حيزبةكان  ئةطينا  بثَيضَيتةوة، 
دةستةيةك  بة  بيكةن  دةتوانن  ئاسانى 
نةك  طةندةَلةكان،  لة  ثاكانةكردن  بؤ 

دةستةى نةزاهة. 
ئةو  نهَينى  باسى  ــة:  ــام رؤذن
ضاودَيريى  ديوانى  راثؤرتانةى 
تاضةند  ـــةوة  ئ كــرد  ــمــت  هــةرَي
بةغدا  راثؤرتةكانى  بؤ  ياسايية، 
ئَيرة  ئةوانةى  بةآلم  رادةطةيةنرَين، 
دياريكراو  كةسَيكى  ضةند  تةنيا 

بيبينَيت؟
ضاودَيريى  هةرَيم  لة  بؤ  نازانم   *
سةربةخؤ  دةستةيةكى  طشتيى   دارايى 
وا  رةنطة  كؤنةوة  لة  هةرضةندة  نيية، 
هاتبَيت، بةآلم ئَيستا كة ئةوةندة باس لة 
طةندةَليى دةكرَيت ثَيويستة زؤر طرنطى 
لةسةر  قسة  مادام  بدرَيت  دةزطاية  بةو 
طةندةَليىء زؤربوونى طةندةَليى دةكرَيت 
لة كوردستان، هةقة بةرثرسانى يةكةمى 
بكةنة  دارايى  ضاودَيريى  ديوانى  هةرَيم 
دةزطايةك كة خةَلك بتوانَيت هاتوضؤى 
كة  ميدياكان  بداتة  زانياريى  يا  بكات 
كوردستان  هةرَيمى  لة  شةفافيةتة  ئةو 
راطةياندنى  بوارى  لة  بةتايبةتى  نيية، 
راستييةكانى وةك طةندةَليى ئةوة كَيشة 

سةرةكييةكةية.
بيانوانةى  ئةو  كةواتة  رؤذنامة: 
لةوة  باس  كة  نين  شياو  بةرثرسان 
دةتوانَيت  دارايى  ضاودَيريى  دةكةن 

جَيى دةستةى نةزاهة بطرَيتةوة؟
بــدةن  بـــوار  ئــةطــةر  ثَيمواية   *
طشتيى  دارايــى  ضاودَيريى  ديوانى 
دةزطايةكى  وةك  ئيشوكارةكانى 
سةربةخؤ بكات دةستَيوةردانء ئةمرى 
حيزبء  لةاليةن  نةكرَيت  بــةســةردا 
اليةنةكانةوة، ئةوكاتة دةستكراوة دةبَيت 
حسابى  كة  دةزطايةك  ببَيتة  بؤئةوةى 
بؤبكرَيت، بةآلم ئةطةر وةكو ئَيستا بَيت، 
طةندةَلييةكان  بكاتء  باشيش  ئيشى 
لةسةر  ئيشى  بةآلم  بكات،  دةستنيشان 
بةدوايدا  طشتيى  داواكــارى  نةكرَيتء 
طةندةَليى  لةسةر  كةس  كةواتة  نةضَيت، 
سزا نادرَيت، من نةمبيستووة كة يةكَيك 
طةندةَليى  كة  سزابدرَيت  ئةوة  لةسةر 
كةس  نيية  مةعقوليش  كــــردووةو 
وآلتى  سامانى  نةكردبَيتء  طةندةَليى 
مةسةلةية  ئةو  بؤية  نةدابَيت،  فيإؤ  بة 
زؤر هةستيارة لة هةرَيمى كوردستانء 
لةوة  بير  جديى  بة  دةســةآلت  دةبَيت 
ئةو  بةغدا  عــَيــراقء  لة  كة  بكاتةوة 
سةربةخؤيانة  ضاودَيرة  اليةنة  هةموو 
ئةوةش  نيية،  هةرَيمدا  لة  بةآلم  هةية، 
خةَلك  الى  طومانى  كة  كَيشةكةية 
كة  دةدات  وانيشانى  دروستكردووةو 
لة  نةزاهة  دةستةى  نايةوَيت  دةسةآلت 

هةرَيميش دروستبَيت.
رؤذنامة: هةندَيك لة بةرثرسانى 
دانةمةزراندنى  ثرسيارى  كة  هةرَيم 
لَيدةكرَيت  نةزاهةيان  دةستةيةكى 

دةستةى  كة  دةكــةن  بــةوة  ئاماذة 
شكَليةو  شتَيكى  بةغدا  لة  نةزاهة 
ضةند  تا  نيية،  لَيثَيضينةوةى  تواناى 

واية؟
نةزاهةى  دةستةى  بةثَيضةوانةوة   *
بداتة  كةس  هةزاران  توانيويةتى  عَيراق 

لةطةأل  هاوكارييان  لةوة  جطة  دادطــا، 
ليذنةى نةزاهة هةية كة لةو رَييةوة ئَيمة 
توانيومانة وةزير بانطبكةينة ئةنجومةنى 
يان  لَيبسةنينةوة  متمانةى  نوَينةرانء 
لةطةأل  بكةين،  لةطةأل  لَيثَيضينةوةى 
نةزاهة  ثَيشووى  دةستةى  سةرؤكى 
متمانةمان  كردووةو  لَيثرسينةوةمان 
ئَيستا  هــةروةهــا  لَيسةندووةتةوة، 
كؤمةَلَيك وةزيرى ديكةش بةإَيوةن كة 
لَيثرسينةوةيان  ثةرلةمانء  بانطبكرَينة 
كوردستان  لة  ئايا  بةآلم  بكرَيت،  لةطةأل 
ئةوة كراوة، ثرسيارةكة لَيرةداية كةواتة 
ناتوانن بةوةى ئةوان بَلَين ناكاريطةرنء 
تَيناطةم  لةوة  ناكةن،  خؤيان  ئيشةكانى 

كة ضؤن بيانوو بؤ ئةوة دةهَيننةوة.
ــوة  ــَي ئ راى  بــة  ـــة:  ـــام رؤذن
ضةند  ــا  ت ــم  ــةرَي ه حــكــومــةتــى 
كارةكاني  دةرئةنجامةكانى  قبووَلى 
ـــات، وةك  نــةزاهــة دةك دةســتــةى 
وةزيرةكانء  لة  لَيثرسينةوة  ئةوةى 
عَيراق،  بازرطانى  وةزيرى  بةتايبةت 
لة دروستكردنى  نيية  ئةوة ترسةكة 

دةستةى نةزاهة؟
نــةزاهــة  ــةى  ــت دةس ثــَيــمــوايــة   *
ثةيوةنديى بةضةند شتَيكى ديكةوة هةية 
ئؤثؤزسيؤنَيك  دروستبوونى  وةك 
هةموو  ثَيش  عَيراق،  ثةرلةمانى  ناو  لة 
بةهَيزمان  ثةرلةمانَيكى  ئَيمة  شتَيك 
ئةوة  تا  لة هةرَيمى كوردستان،  دةوَيت 
دروست نةبَيت كارى هةموو وةزارةتء 
طومانى  دةتوانيت  دةوَلةت  دةزطاكانى 

بخةيتة سةر.
هاتنةكايةى  طرنطى  لةبةرئةوةى 
ئؤثؤزسيؤنَيكى  كة  بةهَيز  ثةرلةمانَيكى 
ئةم  ضاككردنى  كليلى  تَيدابَيت  بةهَيزى 
بارودؤخةية لة هةرَيم، تا ئؤثؤزسيؤنَيكى 
كاريطةر نةبَيت دةزطاكانى ديكة سةر بة 
دةسةآلت  سياسييةكانى  اليةنة  حيزبء 
لة  جؤرَيكة  بؤخؤى  ئــةوة  كة  ــن،  دةب
دروستبوونى  سةرةتاى  طةندةَليىء 
دةبَيت  بؤية  كوردستان،  لة  طةندةَليية 
بؤثةرلةمانَيكى  هةوَلةكان  هةموو 
دةتوانيت  لةرَييةوة  كة  بةهَيزبَيت  كاراو 

دةستةى  بؤ  دابإَيذَيت  باش  ياسايةكى 
خواستى  ئاستء  بةثَيى  كة  نةزاهة، 

بةرذةوةنديى خةَلك بَيت.
طرنطيى  لة  باست  ــة:  ــام رؤذن
لة  كرد  ئؤثؤزسيؤن  هاتنةكايةى 
طةندةَليى،  لة  رَيطرى  بؤ  ثةرلةماندا 
ثَيتواية يةكَيك لة ئةركة طرنطةكانى 
ئةوةية  كوردستان  نوَيى  ثةرلةمانى 
يان  دابمةزرَيت  نةزاهة  دةستةى 
خؤياندا  لةناو  نــةزاهــة  ليذنةى 

دابنَين؟
لةسةر  هيوايةك  هةموو  نابَيت   *
ئةم  كــة  دابنَيين،  ثةرلةمانة  ــةم  ئ
ئؤثؤزسيؤنى  لةبةرئةوةى  ثةرلةمانة 
تَيداية دةتوانَيت هةموو شتَيك بطؤإَيت، 
بةآلم  نيية،  راست  موتَلةقية  بةو  ئةوة 
ئةو  سةرةتايةو  ئةمة  بَلَيين  دةكرَيت 
هاتووةتة  ثةرلةمان  لة  ئؤثؤزسيؤنةى 
بؤئةوةى  باشة  سةرةتايةكى  كايةوة 
رَيكوثَيكء  بة  كارةكان  وردة  وردة 
باآلتر  داخوازييةكانمان  بكرَين،  ياسايى 
بكةينء راطةياندنةكان بكةينة ئامرازَيكى 
فشار بؤ سةر دةسةآلت بؤ ضاككردنى 
بارودؤخى هةرَيمى كوردستان، ضونكة 
دةسةآلتدايةو  بةالى  زؤرينة  هَيشتا 

كةمينةية.   ئؤثؤزسيؤن 
ئةوة  داواى  دةتوانَيت  ئؤثؤزسيؤن 
دابمةزرَيت،  نةزاهة  دةستةى  كة  بكات 
دةبَيت  داشبمةزرَيت  ئةطةر  ــةآلم  ب
بَياليةن  دةستكراوةو  بَيت  دةستةيةك 
بةرثرسة  هةموو  لة  بتوانَيت  بَيتء 
بَيت  دةستةيةك  بكؤَلَيتةوةو  باآلكان 
ثةرلةمانتاران  بةرثرسانء  داوابكات 
ئايا  ئاشكرابكةن،  خؤيان  سامانى 
ئةو  ياساييةوة  رووى  لة  دةستةيةكة 
كارةكانى  بتوانَيت  كة  دةدةيتآ  هَيزةى 
خؤى بكات يان دةيكةيت بة دةستةيةك 
لَيدَيت،  دةســةآلتــى  ثاشكؤى  ــو  وةك
ياسايةية  ئةو  ثةرلةمانء  ئةركى  ئةوة 
دامةزراندنى  بؤ  دةربضَيت  ئةطةربَيتء 
كة  بَيت  بةشَيوةيةك  دةستةية  ئةو 
بكاتة دةستةيةكى  ئةو دةستةية  فيعلةن 

كاريطةرو بَياليةنء سةربةخؤ.

 ئازاد ضاالك، ئةندامى ليذنةى نةزاهة لة ئةنجومةنى نويَنةران: 

دروستنةكردنى دةستةى نةزاهة 
لةكوردستان طومانى لةسةر دةسةالَتى 

هةرَيم دروستكردووة 

دةستةى نةزاهةى عَيراق 

بريمةر  حوكمإانيى  سةردةمى  لة 
حاكمي مةدةني ئةمريكا لة عَيراق ٢٠٠٢-

كايةوة،  هاتة   (٥٥) بإيارى  بة   ٢٠٠٤
لةوكاتةدا  ثَيويستيةك  وةك  ئــةوةش 
عَيراق  نائاراميى  بارى  بوونى  لةطةأل  كة 
«هةموو دامةزراوةكانى حكومةت كةوتنة 
مةبةستى  طةندةَليى»،  ــاآلوى  ش بــةر 
دةستةكةش بؤ ضاودَيريكردنء دذايةتى 

طةندةَليية.
ـــة ضــةنــديــن  ـــةزاه ـــةى ن دةســـت
سةرضاوةى زانيارى هةية كة زانيارى بؤ 
دةنَيرن لةبارةى ئةو طةندةَليية ئيداريىء 
ــة  وةزارةت فةرمانطةو  لة  داراييانةى 
سةرضاوةكانيش  دةكرَيت،  حكوميةكاندا 
ليذنةى نةزاهة، ديوانى ضاودَيرى دارايى 
طشتييةكانى  موفةتيشة  عيراق،  طشتي 
وةزارةتةكان كة وةك ضاوى دةستةكةن 
لةو شوَينانة، هةروةها هةواَلدةرى نهَينيء 
بابةتء  ئةو  تةلةفؤناتء  طةرمى  هَيَلى 
نووسينانةى رؤذنامةو ميدياكان لةسةر 
بودجةو  بةكارهَينانى  خراث  طةندةَليىء 

هَينانى مادةى خراث بآلويدةكةنةوة.

ثارتىء يةكيَتى 

هةريةكة ديوانى 

ضاوديَريى داراييان 

هةية، ئةوةش 

بؤخؤى خةلةلَيكى 

طةورةية

طرنطى هاتنةكايةى 

ثةرلةمانَيكى بةهَيز 

كة ئؤثؤزسيؤنَيكى 

بةهَيزى تَيدابَيت 

كليلى ضاككردنى ئةم 

بارودؤخةية

 لة هةريَم

 ئازاد ضاالك، ئةندامى ليذنةى نةزاهة لة ئةنجومةنى نويَنةران: 

لةكوردستان طومانى لةسةر دةسةالَتى 



15 2009/9/8 سَيشةممة (546) ذمــارة
hewal.rozhnama@gmail.com

جةمال هيوا

ديالؤطى ئةمريكا

لةوكاتةوةكةباراك ئؤباما،وةكسةرؤكى
طؤإانكارييةكى هةَلبذَيردراوة، ئةمريكا
كؤشكى لةاليةن  سوريادا بةرامبةر لة كةم
لة جؤرَيك كة وايكردووة روويداوة، سثييةوة
سوريا حكومةتى لةطةأل طفتوطؤى كرانةوةء
خراوةتةسةر تةركيز بةتايبةت لَيبكةوَيتةوة،
واشنتؤنء لةنَيوان هاوبةش»، «بةرذةوةنديى

ديمةشقدا.
ثَيضةوانةى ئؤباما سياسةتةى ئــةم
ئيعتمادى بوشة كة جؤرج دةبليو سياسةتى
ئةو ثةراوَيزخستنى سزاء كردبووةسةر

وآلتة.
ئةمريكا بةرثرسانى سةردانى زيادبوونى
جؤرج هةموويانةوة لةسةروو  ديمةشق بؤ
بؤ سثى كؤشكى تايبةتى نوَينةرى ميضَيل
دوو ماوةى لة كة ناوةإاست، خؤرهةآلتى
ديمةشقى سةردانى دوو رابردوودا مانطى
ياريدةدةرى فيلتمان جَيفرى  هةروةها كرد.
كة خواروو خؤرهةآلتى بؤ دةرةوة وةزيرى
بؤ بدؤزَيتةوة هةلَيك تا ضووة ئةوة بؤ وتى،
دؤسية لة واشنتؤن  ديمةشقء  هاريكاريى 

هاوبةشةكانياندا.
نوَيى ئيدارةيى ثَيشينةكانى ئةركة لة
جيهاندا، لة ئاشتيية بآلوكردنةوةى ئةمريكا، 
كة ماوةتةوة زمانة ئةو تةنيا ئايا بةآلم

ثَيبكات؟ طفتوطؤى سوريا ئةمريكا لةطةأل
لة دةرككردنييةوة كرانةوةيةى ئؤباما ئةم
خؤرهةآلتى دؤزى لة سوريا رؤَلى بة بوو
عَيراقء لة كارتةكانى بةتايبةتى ناوةإاست،
مةيدانى فةلةستينىء ثةيوةندييةكانى لوبنانء

ئَيرانةوة. حةماسء حيزبء وآلتى بة
ئةمريكا دةرةوةي وةزارةتي لة كيلي ئيان
لةو طشتيي، وةك بنةمايةكي «ئَيمة رايطةياند:
بة ثَيويستي كَيشةيةك هةموو كة بإوايةداين
ئةو هةية، ئاشتييانة ضارةسةري طفتوطؤو
عَيراق سورياو نَيوان نيطةرانييةي كَيشةو
ثَيويستة وآلتةيةو دوو ئةو نَيوخؤيي كَيشةي

بكةن». ضارةسةري طفتوطؤ بة هةردووال

هةمووال ئاسايشى

نَيوان ئاسايشى  رَيكخستنى مةسةلةى 
ئةجَينداى لة (عَيراقء سوريا) وآلت هةردوو
بووة، ديمةش واشنتؤنء نَيوان طفتوطؤكانى
سنوورى ئاسايشى ثاراستنى بةتايبةت
ئَيستا واشنتؤنء كة سوريا عَيراقء نَيوان
كةلَينى لةوبإوايةدان عَيراق بةرثرسانى

عَيراق. بؤ ئاذاوةطَيإانة هاتنةناوةوةى
هامَلتؤنيشدا بيكةرء  راثؤرتةكةى  لة
بةتايبةت دراوسَيكان هاوكارى لة باس
ئاسايشى ثاراستنى كرابوو بؤ ئَيران سورياء
ئامؤذطارييةكان لة بوو يةكَيك ئةوة عَيراق،
وةرينةطرت، ئةمريكا ثَيشووى ئيدارةي كة
دةيةوَيت ئَيستاوة كة بةثَيضةوانةى ئيدارةي

بكشَيتةوة. ئةمنييةوة لة عَيراق رووى لة

سوريا شؤكى

جونبوآلتشكاى،سةركردةيةكىسياسيى
تووشى «وآلتةكةى رايطةياند: سوريا لة
تؤمةتباريكردووة عَيراق كاتَيك بوو شؤك
لةاليةن طوايا دوايية، ئةم تةقينةوةكانى بة

سورياوة ثشتطيريى كراوة».
ذمارةيةكى «سوريا وتيشى: جونبوآلت
ديكةوة وآلتةكانى لة كة تَيداية عةرةبى زؤر
طومانى ئةوانةى  هةموو  ناكرَيت  هاتوون، 
بةثَيى سوريا بؤية ثَيببةين، تيرؤريستيان

دةكات». لةطةَلدا مامةَلةيان خؤى ياساكانى
سوريا سةرؤكى ئةلئةسةد، بةشار
ثاأل دراونةتة كة «تؤمةتةكانى رايطةياند:
ئةخالقيية»ء «نا عَيراقةوة لةاليةن سوريا
كوشتنى بــة ســوريــا تؤمةتباركردنى 
عَيراقييةكان، لةكاتَيكدا كةزياترلة(٢٢٠٠٠٠٠)
تؤمةتَيكى دةذيـــن،  وآلتـــةدا لة عَيراقى
سوريا هةروةها تؤمةتباركردنى نائةخالقيية،
ئةو دةيةيةكة ماوةى كة تيرؤر ثشتطيريى بة
سياسييةء تؤمةتَيكى بةردةوامة، تؤمةتة
تيرؤر ثشتطيريى دةوروبــــةر وآلتــانــى

دةكةن».
وةزيرانى سةرؤك ماليكى نورى بةآلم

تيرؤريستانةى  ئةو «(٩٠ ٪)ى راطةياند: عَيراق
دَينة سورياوة خاكى لة عةرةبن رةطةز بة كة

عَيراقةوة».
زَيبارى هؤشيار  ــةوةى ل جطة ــةوة ئ
داواى تؤمةتباركردو سورياى راستةوخؤ

كرد. نَيودةوَلةتى دادطاى ثَيكهَينانى

تَيداية ناوةندطيريشى شةإى

داودئؤغَلؤ، ئةحمةد رابــردوو هةفتةى
بةغداء طةيشتة توركيا،  دةرةوةى  وةزيرى
كــؤبــووةوة، عَيراقييةكةى هاوتا لةطةأل
بة كؤبوونةوةيةك كة بةَلَينيدا داودئؤغلؤ
زَيبارى هؤشيار لةنَيوان توركيا ئامادةبوونى
موعةليم، وةليد عَيراقء دةرةوةى وةزيرى
هةفتةى هةر رَيكبخات، سورييةكةى هاوتا
لة سورياء طةيشتة داودئؤغلؤ  ــردوو راب
قؤَليى سآ كؤبوونةوةيةكى هةفتةشدا كؤتايى
ئةنجامدرا، عَيراق توركيا، سوريا، لةنَيوان
فوإات. ديجلةو ئاوى مةسةلةى لةسةر بةآلم
مةنوضةهر ـــردوو راب هةفتةى ــةر  ه
بؤنةى بة ئَيران، دةرةوةى وةزيرى موتةكى،
ئةلحةكيمةوة عةبدولعةزيز دوايى كؤضى
بةرثرسان لةطةأل كردو  عَيراقى  سةردانى
عَيراقييةكةى هاوتا زَيبارى هؤشيار بةتايبةت
رؤذنامةوانيدا كؤنطرةيةكى لة كؤبووةوةء
تةقينةوةكان لةبةرامبةر وآلتةكةى نيطةرانى
عَيراقيش بةجَيهَيشتنى  دواى راطةياند، 
بةرثرسانى لةطةأل كردء سورياى سةردانى

كؤبووةوة. ديمةشق
لة ميانطَيإيى رؤَلى دةيةوَيت كة توركيا
ئيسالميدا وآلتانى  ناوةإاستء خؤرهةآلتى
وةك ئَيرانيش مةسةلةيةدا  لةم  بطَيإَيت،
خؤشى ثرسة بكوذةكةبَيتء خؤى ئةوةى كة
لة هةبَيت رؤَلَيكى دةيةوَيت طَيإةكةبَيت،
دبلؤماسييةكانى ئاساييكردنةوةىثةيوةنديية

ديمةشقدا. بةغداء نَيوان

ئؤثؤزسيؤنةكان وآلتى

سةرهةَلدانى لة بةشَيك درَيذايى بة
طةشةكردنء دواتر كوردء شؤإشةكانى
ئؤثؤزسيؤن مةنزَلطةى  سوريا ئيشكردنيان 

بووة. كورد شؤإشةكانى يان

نوَيى شؤإشى  هةَلطيرسانةوةى لة  هةر
يةكَيتيى دروستبوونى  عَيراقء كوردستانى 
ئارامطةى بة بوونى  تا  بيطرة  نيشتمانييةوة 
عةبدوَلآلئؤجةالن،سةرؤكىثارتىكرَيكارانى

(توركيا). كوردستان
هةموو لة ــةوةى ئ ئةمانة ســـةرةإاى
بة بةرامبةر توندترة عَيراقييةكان  بةرثرسة
دةرةوةى وةزيرى زَيبارى، هؤشيار ديمةشق،
ئةو ضووةتة لةسةر حيسابى كورد كة عَيراقة
عَيراقضييةكى وةك  ئةوةندةى بةآلم  شوَينة،
هةرطيز دةبةشَيتةوة، تؤمةتةكان عةرةبى
سةردةمانَيك كة نةكردووةتةوة لةوة بيرى
وةزيرى بووة، وآلتة ئةو مةنزَلطةيان كورد
ئةمنيى تؤمةتى نيية ئةوة كارى دةرةوة
ثةيوةنديية ئةوةية  كارى  بةَلكو  ببةشَيتةوة، 
طةشةثَيبدات، وآلتةكةى ديبلؤماسييةكانى
بةرطريى، ناوخؤ،  ــرى  وةزي ئيشى ــةوة ئ
ديكة وةزيرَيكى هةر يان نةتةوةيى ئاسايشى
ناوخؤيى بة كاروبارى ئةمنيي ثةيوةنديى كة
دةرةوة ــرى  وةزي نــةك هةبَيت، ــةوة وآلت
ضاككردنةوةى سةرطةرمى ثَيويستة كة
وآلتان. لةطةأل بَيت وآلتةكةى ثةيوةندييةكانى

لةطؤزة ديزة قةزاى

ئةوةى لةوبإوايةدان سياسيى ضاودَيرانى
كةنورىماليكىسورياىثَيتؤمةتباردةكاتبؤ
طروثة لةاليةن كة فشارةى لةو خؤدزينةوةية
لةاليةكى ئَيران  لةاليةكء  عَيراق شيعةكانى
راستة لةبةرئةوةى  لةسةريةتى،  ديكةوة 
سوريا عَيراقيى لة هاوآلتى لة زؤر ذمارةيةكى
بةعسييةكانء تيرؤريستة  كة  نيشتةجَين
خاكى تَيدايةء ئيسالمييةكانيشيان توندإةوة
بؤ بةإَيرةوَيك بكرَيت دةتوانرَيت سورياش
هةموو بةآلم عَيراق، بؤ هةمووان هاتوضؤى

نيية. ئةوة مةسةلةكة
رؤذنــامــةى وةك لةكاتَيكداية  ئةمة 
بآلويكردةوة ئةمريكى ثؤستى واشنتؤن
بةسةر سةركةوتن  لة عَيراقييةكانى ماليكى 
زَيبارى، هؤشيار دَلنياكردبووة. تيرؤريزمدا
لة رةخنةى عــَيــراق، دةرةوةى  وةزيــرى
بةربةستة البردنى بة طرت ماليكى بإيارى
هؤى بووةتة لة بةغدا، ئةمةش كؤنكرَيتييةكان
لةسةر لَيدوانَيكيدا لة  زَيبارى  تةقينةوةكان،
دَلنيادةكةمةوة «عَيراقييةكان وتى: تةلةفزيؤن

شةإداين». لة هَيشتا كة
تؤمةتباركرد ئاسايشى هَيزةكانى زَيبارى
دةَلَيت: تةقينةوةكانداو لة بةشداريكردن بة
ئاسايش هَيزةكانى كة هةية «زانياريمان
كردووة» خؤتةقَينةرةوةكانيان هاوكاري
ضوارشةممةى تةقينةوةكانى لةدواى ماليكى

ثاككردنةوةى ثةيمانى (٨/١٩) خوَيناويى
اليةنطرانى داء ئاسايشى ثؤليسء هَيزةكانى
تؤمةتباركردو ثَيشووى بةعسى ئةلقاعيدةو
دةستَيوةردان بة  دةرةكيشى وآلتَيكى  ضةند

تؤمةتباركرد.
ماليكى نورى دةعــوةى  حيزبى ثَيشتر
ليستى ديكة  شيعةكانى طروثة لةطةأل 
دةركةوت ثَيكهَينابوو، يةكطرتوويان ئيئتيالفى
باشى جةماوةريى هَيزَيكى ماليكى نورى
ياسا دةوَلةتى  ليستى  بة  كة بةتايبةت  هةية، 
ثارَيزطاكان ئةنجومةنى هةَلبذاردنى لة

بردةوة، ثارَيزطاى ذمارةيةك بةشدارييكردء
نوَييةى ئيئتيالفة ناكات لةم بةشداريى ئَيستا

شيعةكان.
ليستيئيئتيالفينيشتمانييعَيراقيلةنَيوان
ثَيكهات، كةسايةتي ذمارةيةك حيزبء (١١)
سةرؤك ماليكي بةشدارييكردني نوري بةبآ
نزيكةكاني ماليكيش كةسة وةزيراني عَيراق،
ئةمريكاوة لة ثةيامَيك بةوةدةكةن، ئاماذة
بةشداريي كة ئةطةر ماليكي كراوة، ئاإاستةي
بؤ دةكةن ثشتطيريي نةكات، ئيئتيالف ليستي
وةزيراني سةرؤك ثؤستي وةرطرتنةوةي

عَيراق.
نورى دةعـــوةى حيزبى نةبوونى بة 
لة زؤرينة ببَيتة  ناتوانَيت ليستة ئةو  ماليكى
ضاودَيران لةبةرئةوةية داهاتوودا، حكومةتى
طرذييةكانء ثشت لة ئةوةى لةوبإوايةدان،
عَيراقةوةية، دواييةى ئةم تةقينةوةكانى
ئَيران ثاَلثشتى بة شيعةكانن طروثة ئةوةندةى
ئيئتيالفةكة، بؤ  ماليكى نورى طةإانةوةى  بؤ
بةعسييةكانء بة قاعيدةء ثةيوةنديى ئةوةندة

نيية. سورياوة

سوريا بة عَيراق ثيَويستى

وآلتَيكى لةوةى  جطة عَيراق بؤ  سوريا
كم   ٧٠٠ ئيسالميية، عةرةبى دراوســَيــى
طرنطيشة رَيرةوَيكى  بةيةكةوةية  سنووريان 
فراوانى مةنزَلطةيةكى عَيراقييةكانء بؤ
عَيراقيشة كؤضكةرى هةآلتوء هاوآلتييانى
لةو عَيراقى هاوآلتيى (٢٢٠٠٠٠٠) لة زياتر كة

نيشتةجَين. وآلتةدا
ئاوى رووبارى فوإات لة جطة لةوةى كة
وآلتى عَيراقةوةء دةإذَيتة سورياوة خاكى
بةوةية ثَيويستى ــة ــارةك دووإووب نَيوان
توركياء سوريا لةطةأل ئةوة بةشى هةميشة
هاوآلتييانى ذيانى سةرضاوةى كة بَيَلَيتةوة،
بؤ دَيت  لةدةستيان ضونكة نةكةن، وشك 

مةرامى سياسيى بةكارى بَينن.

نوآ باسى

سياسيى هَيناية كايةى باسَيكى نوَيى بةغدا
هةريةك نَيودةوَلةتيية، دادطاى كة عَيراقييةوة،
داواى زَيبارى هؤشيار ماليكىء نورى لة
دادطاىنَيودةوَلةتييانكردبؤيةكالييكردنةوةى
كَيشةكانيانلةطةأل اليةنىبةرامبةرىتؤمةتبار

خوَيناوييدا. ضوارشةممةى لة
رايطةياند، عَيراق وةزيرانى ســةرؤك
نةتةوة لة داوا  كة ئةوةية عَيراق هةَلوَيستى 
نَيودةوَلةتى دادطايةكى دةكات يةكطرتووةكان
تاوان ثَيكبهَينَيت بؤ دادطاييكردنى ئةوانةى بؤ
تَيكبدةن. عَيراق ئاراميى ئاسايشء دةيانةوَيت
دةكةين لةسوريا داوا لةدواىئةوةشوتى،
سةرةكييةكانيان كة تاوانة ئةو داواكراوةكانى
فةرحانن ستام ئةحمةدء يونس محةمةد
بكاتء ئينةتةرثول  ثؤليستى  بة تةسليم 
تيرؤريستةكانء بةعسييةكانء تةكفيرييةكان
وآلتةيان ئةو ضونكة دةربكات، وآلتةكةى لة
لةوَيوة خؤيانء مةنزَلطاى بة ــردووة ك

تَيكدةدةن. عَيراق ئاسايشى
نَيودةوَلةتى دادطــاى ثَيكهَينانى داواى
بؤ نَيودةوَلةتى ــاى  دادط كة لةكاتَيكداية،
سةرؤك حةريريى رةفيق تيرؤركردنى
ثَيكهاتووةء لوبنان ثَيشووترى وةزيــرى

تؤمةتبارة. تَيدا سورياشى

بةرثرسان تةثكةى

يان عَيراقييةكان بةرثرسة ــةوت دةرك
خؤيانلةدةرئةنجامىرووداوةكانىناوعَيراق
رووداوةكانى ثَيشبينى ناتوانن يان طَيلدةكةن،
ريشؤَلة طرتنى وةك مةطةر بكةن، وآلتةكةيان

بنَينةوة. تةثكة زستاندا لة
ســةرســوإهــَيــنــةرةكــانــى رووداوة 
هةَلكشانى عَيراقء  ناوخؤيى  ئةمدواييةى 
بؤ واقيعية ضةند تا توندوتيذيي، ئاستى
ثالنى كة  ئةمريكا سةرؤكى ئؤباماى باراك 
كشانةوةىهَيزةكانىوآلتةكةىجَيبةجَيبكات؟
(٢٠١١)دا ساَلى كؤتايى لة دةبــَيــت كة 
كشابنةوة، عَيراق لة تةواويى  بة هَيزةكانى
بةإَيوةبردنى ئامادةى عَيراقييةكان ئايا بةآلم

ئاسايشن؟ ثاراستنى وآلتةكةيانء
شَيوةية بةو مالكيية نورى قةدةرى يان
تةواودةبَيت وةزيرانى سةرؤكايةتى تةمةنى

دةستيثَيكرد؟ سةرةتادا لة كة

عَيراق و دراوسآ

دةنيَنةوة ناوةندطيريى شةأى عَيراق سورياء
روويدا ثَيشبينييةكان ثَيضةوانةى

داواكراوةكان

لة داواى عَيراق حكومةتى
كردووة سورييةكةى هاوتا

رادةست داواكراوى (١٠٠) كة
كارى «لة كة بكاتةوة،

تيرؤريستى جةنطء تاوانى
ثاَلثشتى تَيوةطالون»ء

عَيراقدا توندوتيذييان لة
ساَلى سآ ماوةى لة كردووة،

رابردوودا.
ئةندامى بةياتى، عةباس

بةرطريى ئاسايشء ليذنةى
نوَينةران، ئةنجومةنى لة

ئةوانةى ذمارةى رايطةياند:
كة (١٠٠) داواكراون

ثَيويستة سوريا رادةستى
بكاتةوة. عَيراقييان

عَيراقء نَيوان نوَيى طرذى
سوريا لةدواى رؤذى

ضوارشةممةى خوَيناويى
رابردووةوة ئابى (١٩)ى

(١٢) زياتر لة بوو، كة
ضةند شارَيكى تةقينةوة لة

روويدا. عَيراقدا
(١٩)ى تةقينةوةى لة

زياتر رابردوودا ئابى
كوذرانء كةس (٧٥) لة
كةسيش (٦٠٠) لة زياتر

برينداربوون.

سوريا وةزيري دةرةوةى عَيراقء هةردوو

بةعس حيزبي

عةرةبى بةعسى حيزبى
يةكةمجار بؤ ئيشتراكى
لةسةر (١٩٤٧) نيسانى لة
ئةفلةق ميشَيل دةستى

لة دروستبووة، سوريا لة
زؤرَيك لة كةمدا ماوةيةكى

عةرةبيدا وآلتانى لة
دوو كة دةنطيدايةوةء

هةبوو، سةركردةى جؤر
قةوميى سةركردةى

لة رَيكخستنةكانى كة
عةرةبدا ضوارضَيوةى

ئةنجامدةدا، بةطشتيي
كة قوترى سةركردةى

بةعسى رَيكخستنى
وآلتة سةرجةم لة

ئةنجامدةدا. عةرةبييةكاندا
تةمموزى (١٤)ى بةعس لة

كودةتايةكى (١٩٥٨)ى
سةرؤكايةتى بة سةربازى

بةسةر عةبدولسةالم عارف
مةليك مةلةكي حوكمى

كردو دووةمدا فةيسةَلى
حوكمى حوكمء هاتةسةر

دامةزراند. كؤماريى
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          شاآلو فةتاح

باشتر شتةكان تايمز: نيؤرك
دادثـــةروةريـــى ــةطــةر دةبــــوو، ئ

هةبواية

بةناوبانطى رؤذنامةى راثؤرتَيكى لة
خزمةتطوزاريى كةميى لةسةر ئةمريكيدا
حكومةتىهةرَيم بةتايبةت بؤشارؤضكةكان
بَيزارن شارؤضكةكان خةَلكى دةنووسرَيت،
خزمةتطوزاريى. كةمى دةسةآلتدارانء لة
هةر دةستثَيدةكات، بةمجؤرة راثؤرتةكة
دةبينيت، فةرامؤشكردن نيطاوة يةكةم لة
بةآلم دةبينيت، باسكة ياريطاى مةسبةحء
ياريطاى باسكةكةش بَيئاوةو مةسبةحةكة 
شارؤضكةيةكة بارودؤخى ئةمة تاآلنكراوة،
تازة). (هةَلةبجةى عَيراق كوردستانى لة
ثرؤذةيةكى لة بةشَيكبوون شوَينانة ئةم
لةكاتى (٢٠٠٥)داو ساَلى لة كة جوانكاريى
شارؤضكةكة بؤ هةَلبذاردندا بانطةشةى
ئــةوةنــدة ــةر ه بــةآلم ــراون، ــك ــت دروس
ثشتطوَيخراون، ئيتر  دران،  دةنطةكان
ئةمساَليشدا هــةَلــبــذاردنــى لــة  ديـــارة 
دةســةآلتــداران ـــةوةو  ـــداي رووي ئةمة 
راكَيشن ــك ــةَل خ ــى ــط دةن ويستيان 
شارؤضكةكان هاوآلتييانى لة ــك زؤرَي
دةَلَين ئةوان تــوإةن، دةسةآلتداران لة
ثَيشكةش كةم  خزمةتطوزاريى حيزبةكان 
كة دةدةن ئةوانةش يارمةتى تةنيا دةكةنء
دواتر هةية، واسيتةيان خؤياننء اليةنطرى
هاوآلتييةكى زارى  لةسةر تايمز  نيؤرك
تازةوة هةَلةبجةى دانيشتووى كوردى
ئةطةر «شتةكان باشتردةبوون دةنووسَيت،
لةبارةى هةر هةبواية». دادثــةروةريــى
هاوآلتييةكى زارى لةسةر واسيتةو كَيشةى
دوو «بةطشتيى دةنــووســَيــت، ديكةوة 
بةآلم ناكةن، بؤ ئةوتؤت شتَيكى حيزبةكة
دواتر جياوازة». هةبَيت واسيتةت ئةطةر
كة دةكرَيت لةوة باس راثؤرتةكةدا لة
كةميى بةهؤى تازة هةَلةبجةى دانيشتووانى
طةإانةوةن خوازيارى خزمةتطوزارييةوة
نموونة بة خؤيان ئةسَلييةكانى طوندة بؤ
زؤرَيكيان كة تازة هةَلةبجةى دانيشتووانى
خوازيارى هاتوون، تةوَيَلةوة طوندى لة
لةوآ ضونكة تةوَيَلة، بؤ ــةوةن طــةإان
ثيشةيةكى ضةند بة بذيةنن خؤيان دةتوانن
سروشتى طوندةكانيشان ناوخؤييةوةو
وةسفى هاوآلتييةك وةك  جوانترة، زؤر

بةهةشتة». «دَييةكةى خؤمان دةكات،

هَيزةكانى لةدذى ئةى.ئَيف.ثى:
ثَيشمةرطة ئةمريكاو

جَيى جَيناكؤكةكان ناوضة كَيشةى
لة زؤرَيك جيهانييةء ميدياى سةرنجى
عَيراقى كَيشةى  طةورةترين بة ئَيستادا 
(بةثَيضةوانةى ئةمريكا هةربؤية دةزانن،
مانةوةى بإيارى ئةمنيى) رَيككةوتننامةى
عَيراق- هاوكارى بة  خؤى هَيزةكانى
ئةمةش ــةدا، ــاوضــان ن ــةو ل ثَيشمةرطة
نةتةوةكاني لة هةندَيك  الى  كاردانةوةي 
(٩/٥) شةممة رؤذى دروستكرد. عَيراق
لة كةركوكء شارى عةرةبى بةسةدان
ثَيكهَينانى دذى خؤثيشاندانَيك حةويجة
كرد ئةمريكا ثَيشمةرطة- هاوبةشي هَيزى
خؤثيشاندةران كرد، جَيناكؤكةكان ناوضة لة
دابةشكردنى ــرؤذةى ث بؤ  «نا طوتارى
عَيراقى» كةركوكى بؤ بةَلَي بةَلَي عَيراق،
راى ئةمساَلدا هةشتى مانطى لة دةوتةوة.
فرةإةطةزةكان فةرماندةى هَيزة ئؤدَيرنؤى
لة هةريةكة كة رايطةياند: عَيراق لة
ــى ــران وةزي ـــةرؤك س ماليكى نـــورى 
سةرؤكى بــارزانــى  مةسعود عــَيــراقء
لَيكردووة ــان داواي كوردستان هةرَيمى
جَيناكؤكةكاندا ناوضة كَيشةى بة ضاو كة
هةريةكة لةطةأل طفتوطؤ ثاش بخشَينَيتةوة،
بإياردرا ناوةندىء هةرَيمدا، حكومةتى لة
عَيراقء ثَيشمةرطة ئةمريكاء هَيزَيك لة كة

رؤذى بةآلم ناوضانةدا، لةو ثَيكبهَينرَيت
زياد ذمارةيان  كة شةممة خؤثيشاندةران
دذى تونديى بة بوو، كةس (٢٠٠٠) لة

كةركوك. هَيزةبوون لة ثَيكهَينانى ئةو

واشنتؤن ئامانجى نيقاش: سايتى
لةنيَوان شــةإة نةبوونى ــت دروس
عةرةبدا نةك ئاشتبوونةوةى كوردو

نيشتمانيى
باس نيقاشدا سايتى راثؤرتَيكى لة
لةسةر عةرةب كوردو نَيوان كَيشةى لة
كاريطةريى ثَيطةو جَيناكؤكةكانء ناوضة
دةنووسَيت، نيقاش دةكرَيت، ئةمريكا
بةردةوامةو عةرةب كوردو نَيوان كَيشةى
سوننةو نَيوان مةزهةبيى كَيشةى جَيطةى
لةسةر ملمالنآ طرتووةتةوة، شيعةى 
شةنطار سنوورى لة جَيناكؤكةكان ناوضة
كَيشةى مشتومإةو جَيى خانةقين تا
عةرةبى ليستى لــةنــَيــوان نــةيــنــةواش
يةكَيكى برايةتيش كوردى ليستى حةدباو
ئةم لةبةر هــةر كَيشةكان لة ديكةية 
بإيارى ئةمريكا هَيزةكانى كة كَيشانةشة
بةآلم ناوضانةداوة، ئةم  بؤ طةإانةوةيان
نةيتواني نةتةوةيةكطرتووةكانيش تةنانةت
ئَيستاش بكات،  كَيشةكان ضارةسةرى 
لةوة ئةمريكا بةرثرسانى شيكاروانء
حكومةتى نَيوان كَيشةكانى كة دةترسن
ناوةند حكومةتى  كوردستانء هةرَيمى 
وايت، واين توندوتيذيى.  بؤ سةربكَيشَيت 
بوو عَيراق موخابةراتى تيمى بةرثرسى كة
ئَيستاش ئةمريكاو دةرةوةى وةزارةتى لة
دةَلَيت: عَيراقة، لَيكؤَلينةوةى طروثى ئةندامى
ئارامدةطرن كةى تا كوردةكان كة «ديارنيية
لةبارةى ناوضةكانيان». نةطةإانةوةى لة
وايت شةإَيكةوة دروستبوونى مةترسى
ثشت دةتوانن هةر نةك «كوردةكان دةَلَيت:
بةَلكو ببةستن، ثَيشمةرطة ميليشياى بة
سوثاى كوردةكانى لة  زؤريش بةشَيكى
بةكاردةهَينرَين». لةطةأل شةإةدا عَيراق لةم
واشنتؤن هَيشتا كَيشانةشدا ئةم بوونى
ئاشتبوونةوةى بة ئةوتؤ طرنطييةكى
وةك بةَلكو نادات، عَيراقييةكان نيشتمانى
واشنتؤن ئامانجى دةَلَين، شيكارييةكان
لةنَيوان شةإة دروستنةبوونى ئَيستادا لة
كَيشةية ئةم بةردةواميى عةرةبدا كوردو

بير كة ــردووة ك ئةمريكييةكان لة  واى
كشانةوةكة ثالنى هةمواركردنى لة
بمَيننةوة، عَيراق  باكوورى لة  بكةنةوةو
ئةم «ثَيمواية دةَلَيت: شيكاروانَيك وةك
هَيزة كشانةوةى كة جديية هَيند كَيشةية

عَيراقدا». لة دوابخات ئةمريكييةكان

راديؤفرىيوروث:سةرذمَيرييةكة
توندوتيذيى دروستبوونى لةترسى

دواخرا 
لة ــوو  دةب كة سةرذمَيرييةى ئــةو
دواخرا ئةنجامبدراية ئةمساَلدا ئؤكتؤبةرى
دَلى توندوتيذيى.  ئاستى هةَلكشانى لةبةر 
لةسةر دةسةآلتة ملمالنَيى كَيشةكانيش
جَيناكؤكةكان ناوضة  كؤنترؤَلكردنى 
كاريطةريى سةرذمَيرييش دواخستنى
يــاســاى هــةَلــبــذاردنء دةبــَيــت لــةســةر
هةرَيم حكومةتى بؤ  بودجةيةى ئــةو
لة سةرذمَيريى دوايين  تةرخاندةكرَيت. 
بةآلم بوو، (١٩٩٧)دا ساَلى لة عَيراقدا
كوردستانى هةرَيمى سةرذمَيريية ئةم
هةرَيمى كة سةرذمَيريى دوايين نةطرتةوة،
بوو (١٩٨٧) ساَلى طرتةوة كوردستانى
وةك كةركوك بانطةشةى كــوردةكــان
نةينةواش لة بةشَيك دةكةنء ثايتةخت
توركمانء بةآلم دةزانن، خؤيان خاكى بة
تونديى بة ناوضةية  ئةم عةرةبةكانى 
وةزيرى بابان،  عةلى  دةكــةن.  دذايةتى
دواخستنى لةبارةى عَيراق، ثالندانانى
ناكؤكى ئــةوة دةَلَيت سةرذمَيرييةوة
كة عةرةبة توركمانء كوردو نَيوان قةومى
سةرذمَيرييةكةو دواخستنى هؤى بووةتة
تةواو تةكنيكييةوة لةإووى «ئَيمة نا ئةطةر
نةتةوة راوَيذكارى شابانة، لواى ئامادةين».
عَيراقدا لة سةرذمَيريى بؤ يةكطرتووةكان،
ثَيموايةكاتىطونجاوبؤسةرذمَيريى دةَلَيت،
بَيت، داهاتوو ئؤكتؤبةرى ساَلى بؤ ئةثرَيل
ئةو هةية بؤى سياسيى كَيشةى بةآلم
شابانة دواتر دوابخات، زياتر سةرمَيذيية
ثَيويستة دةَلَيت، سةرذمَيرييةوة لةبارةى
سةرذمَيرييةكة عَيراق سياسييةكانى
ئةمة ضونكة  سياسيى، كارَيكى بة نةكةن 
كَيشةكان ناكات، يارمةتى ضارةسةركردنى
سةرذمَيريى كة  تَيبطةين لــةوة  دةبَيت
ــارةى ــةب ل نييةو سياسيى كــارَيــكــى
نيية، ــوردةوة ك ــةرةبء ع دابةشبوونى 

ضارةسةر طفتوطؤ بة سياسييةكان كَيشة
كة هةرضةندة ذمــارة، بة  نةك دةكرَين
جؤرى دياريكردنى لة باس سةرذمَيرييةكة
وةك بةآلم ناكات، قةومييةت  نةتةوةو
بةإَيوةبةرى جَيطرى هيَلتةرمان يوست
لة دةَلَيت، نَيودةوَلةتى قةيرانى طروثى
دايك زمانى ثرسيارى سةرذمَيرييةكةدا
دياريدةكاتء نةتةوة ئةمةش كة دةكرَيت
ناوضةكاندا لة  اليةنَيك هةر هَيزى دواتر
لة سةرذمَيريى هةربؤية دياريدةكات،

طرنطة. زؤر كةركوك
بة كة كَيشانةى لةو ديكة يةكَيكى
كَيشةى يةكالييدةكرَيتةوة سةرذمَيريى
لة كوردستانة هةرَيمى بةشى ــارةو ث
ثةرلةمانتارانى لة هةندَيك عَيراق، بودجةى
بةشى كة دةكةن ئةوة  طفتوطؤى  عَيراق
(٪١٢) ثَيويستة كوردستان هةرَيمى
داواى هةرَيم بةرثرسانى بــةآلم بَيت،
هيَلتةرمان وةك ئةمةش  دةكةنء (٪١٧)
هةرَيم بؤ بودجة كة ساَلَيك هةر دةَلَيت،
ئةوةى لةسةر كَيشة  دةبَيتة دياريدةكرَيت 
بؤية بَيت.  هةرَيم بؤ بودجةكة ضةندي 
يةكاليى كَيشةيةش ئةو سةرذمَيريى

دةكاتةوة.

لة ترس عَيراق، ئيكؤنؤميست:
ثؤليسى حوكمى طةإانةوةى

هةإةشة لة نيطةرانن زؤر عَيراقييةكان
مافةكانى ثَيشَيلكردنى ئازادييان، لةسةر
لةإاستيدا بآلوبووةتةوةو زؤر مرؤظ
طةإانةوةى ترسى عَيراقييةكان لة زؤرَيك
كؤنةكانى عادةتة هةيةء ثؤليسييان حوكمى
سةردةمىسةدامديسانسةرهةَلدةدةنةوة،
دامودةزطاى لة  رؤتين  بة  بووة  سزادان
(هيومان كة  موسقةتى سةمير حكوميدا، 
دةَلَيت، دةكات نيؤرك بنكةى ؤض)ى رايتس
دةبن خراثتريش خراثبوونء «شتةكان
لةناو هةرَيميى».  ثَيوةرَيكى هةر بةثَيى 
ئاسايية رؤتينَيكى سزادان زيندانةكاندا
ئيعتيرافيش كةسانةى ئةو بؤ تةنانةت
ئةمريكى دادى شَيوازى بإياربوو دةكةن».
زؤر ئةمة بةآلم  ثيادةبكرَيت، عَيراق لة
هةموو بزانين ئــةطــةر ــة ــي ــادةإةوي زي
ئةمريكييةكان خةريكى كاتَيكدا لة مانطَيك 
سجنةكانيانن، ثاككردنةوةى ئازادكردنء
بؤ دةنَيرنةوة كةس (١٥٠٠) عَيراقييةكان

كة زيندانيانةى ئةو ذمارةى زيندانةكان.
عَيراق- ئةمريكادا زيندانة هاوبةشةكانى لة
(٩٠٠٠) كةمبووةوة بؤ ثَيشوو بوون ساَلى
بةآلم هةزاربوو، (٢١) ثَيشتر ذمارةية ئةم
فةبرايةرى مانطى زيندانييةكان لة ذمارةى
ئَيستاش ــوونء ب  (٣٥٠٠٠) ئةمساَلدا
لةسَيدارةدانيش بَيت. (٤٠٠٠٠) دوورنيية
زياديكردووة، بةرضاو بةشَيوةيةكى
تةمموزى مانطى لة رؤذداو يةك لةماوةى
لــةســَيــدارةدران. كةس   (١٩) ئةمساَلدا
ــةوةى ئ ئينتةرناسيؤنال ئةمنستى
عَيراقيى (١٠٠٠) نزيكةى كة بآلوكردةوة
دةبنةوةو سَيدارة  سزاى ــةإووى  رووب
ئةشكةنجةداندا لةذَير لةوانةش هةندَيك

ئيعترافيان ثَيكراوة.
بةربةستيان رؤذنامةنووسانيش
ثار ساَلى دروستدةكرَيت،  لةبةردةمدا 
تةنيا دةستطيركرا رؤذنامةنووسَيك
ئؤتؤمبيلة ئاثؤإةى  وَينةى لةبةرئةوةى 
طرتبوو، ثايتةختى ــاوةكــانــى وةســت
راستةقينة بارودؤخى ئةوةى بؤ ئةمةش
ماليكييةوة سايةى لة بَلَين بشارنةوةو
لةم ــردووة  ك طةشةى ثايتةخت دؤخــى
راطةياندووة حكومةت ئةوةى دواييانةشدا
كتَيبء ــةر ــةس ــات دةخ ســانــســؤر ــة  ك
ثؤرنؤطرافىء كتَيبى بةتايبةت ئينتةرنَيت،
ضاودَيرانى بةآلم ناكؤكى، بآلوكردنةوةى
هةية هةنطاوة لةم ترسيان مرؤظ مافى
بةشَيوةيةكى سانسؤر دةستثَيكى وةك
وآلتَيكى داواى شيعى حكومةتى فراوان.
داواى بةآلم كوردةكان دةكات، يةكطرتوو
حاَلةتَيكدا هةر لة  دةكةن فيدراأل  وآلتَيكى
بةدةستبَينَيت زياتر هَيزى دةيةوَيت ماليكى
دووةمى كانوونى هةَلبذاردنةكانى بؤ
ناوبانطى هةرضةندة داهــاتــوو، ساَلى
كةمَيك دواييةوة ئةم تةقينةوةكانى بةهؤى
نوآ ياساى حكومةتيش  لةدةستداوة 
رَيكخراوةكانى سياسييةكانء ثارتة بؤ
دةردةكاتء خَيرخوازيش) (تةنانةت ديكة
مةيسون دروستكردووة، ناإةزايى ئةمةش
دةَلَيت: عَيراق، ثةرلةمانتارى دةملوجى
ناكرَيت». بينا  بةمشَيوةية «ديموكراسى 
ئةزموونَيكى كة خؤرئاواييش دبلؤماسَيكى
دَلنياييةوة بة دةَلَيت، هةية عَيراق لة زؤرى
دروستدةبَيت، ثؤليسى حكومةتَيكى
لة بةآلم ساأل دةخايةنَيت، دوو ساَلَيك يان

دروستبوونداية.

ناكةن بؤ هيضت نةبَيت دوو حيزبةكة واسيتةت ئةطةر تايمز: نيؤرك

تايمز نيؤرك فؤتؤ: ئَيستا بَي ئاوة         تا دروستكراوةء ٢٠٠٥ لة مةلةوانطةي ئةو تازة: هةَلةبجةي
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عةبدوإلةحمان شارا

ئابآلخء طوندةكانى هاوآلتي (٦٠٠)
(١٩٧٩)وة لةساَلى بؤطةنة سثيكةو كاني
بةثَيشمةرطةوة ثةيوةندييان بةهؤى
بةسةر دةست عَيراقةوة حكومةتى لةاليةن
دابةشكراون، طيراوةو زةوييةكانياندا
هةرَيمةوة حكومةتى لةاليةن تائَيستا بةآلم
نة طةإَينراوةتةوة بؤ  زةوييةكانيان نة

ثَيدراوة. قةرةبووشيان
هاوآلتي (٦٠٠) زةوى  ثارضة  (١٣٥)
سثيكة، كاني بؤطةنةو ئابآلخء طوندةكانى
حكومةتى لةاليةن (١٩٧٩)وة لةساَلى
ثةيوةندييان كوردايةتىء بةهؤى عَيراقةوة
بةسةرداطيراوةو دةستيان بةثَيشمةرطةوة
ــق ــي «رةف بــةســةر كـــوذاونـــةتـــةوةو
دابةشكراون، كاتةدا  ئةو حيزبييةكان»ى 
ــاوةن خ تَيبينيية جَيى ـــةوةى ئ بــةآلم 
روخانى (١٩٩١)ء ساَلى لةدواى زةوييةكان
دةسةآلتى طرتنةدةستى بةعسء رذَيمى
كارَيكى هيض هةرَيم حكومةتى كوردييةوة،
طةإاندنةوةى بؤ نة نةكردوون، بؤ جديى

بؤ قةرةبووكردنةوةيان. نة زةوييةكانيان
كة زةويية ثارضة (١٣٥) ئةو خاوةنى
هةر دؤنمة، (٤٠٨) هــةزارو   (٢) لة زياتر
ضةندينجار عَيراقةوة حكومةتى لةسةردةمى
ثةيوةنديدارةكان اليةنة بؤ نووسراويان
كــردووة، خؤيان مافى داواى ــردووةو ك
ئةوةى كة بةهؤى ثَييان راطةيةنراوة، بةآلم
داَلدةى لةماَلةكانياندا ثَيشمةرطةيةو كوإيان
ضاويان ضيتر دةدةن شؤإش ثَيشمةرطةى
وتةى بة بةآلم ناكةوَيتةوة، زةوييةكانيان بة
«ئةوةش وةفاى زةوييةكان خاوةن يةكَيك لة
هةر كة بةرامبةريان  بوو هةرَيم حكومةتى 

لَي ناكاتةوة». الشيان
خاوةنى لة يةكَيكة رةشيد، محةمةد
لةدواى هةر بةوةكرد، ئاماذةى زةوييةكان
زةوييةكان ــاوةن خ ــاوى ن ــةوةى ــوذان ك
سةردانى دةيانجار (١٩٧٩)وة ساَلى لة
كــردووة، عَيراق حكومةتى  بةرثرسانى
«ئةو وتيشى  نةداونةتةوة، وةآلميان بةآلم
لةبةرئةوةى نةبووين، دَلطران زؤر كاتة
ثَيكرابوو، ئةوةمان  كوردايةتى لةسةر  ئَيمة
دةكات دَلطرانمان ئةوةى لةئَيستادا بةآلم
خؤمانة، كوردى حكومةتى هةَلوَيستةى ئةو
نة دةطةإَينَيتةوة بؤ  زةوييةكانمان  نة كة

دةكاتةوة». قةرةبووشمان
لةسةد زياتر (٦٠٠)هــاوآلتــيــيــة ئــةو
ثةيوةنديدارةكانى اليةنة بؤ نووسراويان
لةوانةش حكومةتىهةرَيمبةرزكردووةتةوة،
سلَيمانى، شارةوانيى سلَيمانى، (ثارَيزطارى
ثةرلةمانى كوردستان، ئةنجومةنى وةزيران،
طشتيى بةإَيوةبةرَيتيى كشتوكاأل، وةزارةتى
ئاستى لةسةر جطة ئةمة شارةوانييةكان)،

حةمةجان، كةسايةتييةكانى وةك(حاكم قادر
عومةر سةيد ئةحمةد، عيماد عومةر فةتاح،
ساَلح)، بةرهةم رةسوأل، كؤسرةت عةلى،
مةكتةبى سةردانى ضةندينجاريش هاوكات
وَيإاى بةآلم كردووة، يةكَيتييان سياسيى 
هةوَلةكانيان سةرجةم بةَلَين، ضةندين

بَيئةنجام بوون. شكستى هَيناوةوةو
الى لةهةوَلةكانيان ئـــةوةى دواى
دوابةدواى بَيئومَيدبوون، هةرَيم حكومةتى
نوَينةرى خاوةن عَيراق ثرؤسةى ئازادكردنى
ثؤل سةردانى بةغداو ضوونةتة زةوييةكان
عَيراقيان ئةوكاتةى مةدةنيى حاكمى بريمةر،
كَيشةكةيان بةدواداضوونى داواى كردووةو
ثَيكهَيناونء ئةويش ليذنةيةكى بؤ لَيكردووة،
دواى كـــردووةو سلَيمانييان ســةردانــى
لةوثارضة هةريةكة كارةكانيان تةواوبوونى
دينار (٣١٦)مليؤن  بة(٢)مليارء زةوييانةيان
بكرَيتةوة بؤ  قةرةبوويان  كة  خةمآلندووة 
نرخة بةو زةوييةكيان هةريةكةيان يان
بة بــةآلم تةرخانبكرَيت،  بؤ لةسلَيمانى 
هةرَيم «حكومةتى رةشيد محةمةد وتةى
ئةو ليذنةكةوةو كارةكانى خستة دةستى

ثَينةدرا». قةرةبووةشيان
رؤذنامة بؤ ئةوةشى هاوآلتيية ئةو
مزطةوتى ئَيستا زةوييةى ئةو ئاشكراكرد،
لةسةركراوة سلَيمانى شارى حسَينييةى
دةستكراوة تَييدا ئةوكاتةى ئةوبووة، موَلكى

كــردووةو ئَيرانى  سةردانى  بةكاركردن، 
ثةيوةنديدار لةبةرثرسانى بةيةكَيك ضاوى
بةحكومةتى قــةنــاعــةت تــا ــووة،  ــةوت ك
زةوييةكةى لةسةر كة بهَينَيت هةرَيم
بةآلم نةكرَيت، دروست  مزطةوتةكة  ئةو
ئَيمة ثَييوتم، ئَيرانييةكة «بةرثرسة وتى
بة(........)كة داوة دؤالرمان دةفتةر ضةندين
ئةو كرد رازيمان تا بوو يةكَيتى بةرثرسَيكى
ئةو مزطةوتة». بيكةينة زةوييةمان ثَيبداتء

كشتوكاَلييةكانى زةويــيــة خــاوةنــى
نووسراويان كانيسثيكة بؤطةنةو ئابآلخء
كوردستان ثةرلةمانى دووةمى خولى بؤ
بـــة مــةبــةســتــى بــــةرزكــــردبــــووةوة
ئةو بؤ كَيشةكةيان، ــى ــوون ــةدواداض ب
ثَيكهَينراوةو بؤ كاتى ليذنةيةكى مةبةستةش
ســةردانــى (٢٠٠٦/٧/٢٢)دا  رؤذى لــة
كةيسةكة ئاطادارى كردووةو سلَيمانييان
سةرؤكى موفتى، عةدنان دواتر بوونء
نووسراوى بة  كوردستان ثةرلةمانى 
رؤذى(٢٠٠٧/٤/٢٤)دا لة ذمارة(٤٧٢٠/٣/٤)
ئةنجومةنى سةرؤكايةتي ئاإاستةى كة
ضارةسةرى داواى ــردووة، ك وةزيرانى
بةوةكردووة، ئاماذةى كردووةو كَيشةكةى
هةذارنء خةَلكى زةوييانة خاوةن ئةو كة
بَي لةزةوييةكانيان بةشَيك هَيشتاش
وةآلمي تائَيستا بةآلم ماوةتةوة، دةستكارى

نةدراوةتةوة. زةوييةكان خاوةن

بةنووسراوي ضوارضَيوةيةداو لةو هةر
بــةروارى(٢٠٠٦/٩/٢٦)دا لة (٧٨)كة ذمارة
سةرؤكى حــةيــدةرى،  شَيروان لةاليةن
ئاإاستةى ثةرلةمانةوة ياسايى ليذنةى
هاتووة تَييدا كراوة، ثةرلةمان سةرؤكايةتي
رةفتاركردن مافى كوذانةوةى «بإيارى
ئابآلخ طوندى جوتيارةكانى زةوي لةسةر
ضوونة ماوةى وةرطرتووةء بنةبإى ثلةى
ئابآلخ زيانلَيكةوتووى خةَلكى نةماوة، ناوى
رَيطاضارةيةكى حكومةت  ثَيشنيازدةكةن، 
رَيطةى لة بدؤزَيتةوة بؤ ياساييان و طونجاو
دابةشكردنى بؤ سلَيمانييةوة شارةوانيى

بةسةرياندا». زةوى
لَيثرسراوى بةشى عةلى، بةآلم بةختيار
ئةوةى سلَيمانى، شارةوانيى هونةريى
هاوآلتييانة ئةو كَيشةى كة رةتكردةوة
ئاماذةى بكرَيتء ضارةسةر ئــةوان الى
خؤيدا لةكاتى زةوييانة ئةم كة ــةوةدا، ب
كوذانةوةيان كارى ياسايى بإيارى بة
شارةوانيى بةناوى لةتاثؤش  كراوةء بؤ
ئةوان بةآلم تؤماركراوة، سلَيمانييةوة
هةر بكةنةوةو بؤ قةرةبوويان ناتوانن
دةزانَيت بة زةرةرمةند خؤى هاوآلتييةكيش
ضارةسةرى دةستةى  بضَيتة  دةتوانَيت 
ئَيستا كة عَيراق، موَلكدارييةكانى كَيشة
داواى ــةوآ ل هةيةو لةسلَيمانى لقيان
عةلى بةختيار بكات، مافةكانى طةإاندنةوةى

لةسةرووى خؤمانةوة هةتا «الى ئَيمة وتى:
نةطات، لةدادطاوة فةرمانمان بةدةست يان
زةرةرمةندَيك هيض قةرةبووي  ناتوانين
زةوييةكةى بؤ كوذانةوة كارى كة بكةينةوة

كرابَيت».
بةمةبةستى ــيــةكــان زةوي ــى  خــاوةن
ســةردانــى مافةكانيان ــةوةى ــدن ــةإان ط
عَيراقيان موَلكدارييةكانى كَيشة دةستةى
رةشيد محةمةد وتةى  بة بةآلم  كردووة،
لةدةست كَيشةكة ثَييانوتين بةغدا «لة
ئةوان ئةطةر خؤتانداية، بةرثرسةكانى
هيضمان ئَيمة ضارةسةرنةكةن، بؤتان

نايةت». لةدةست
زةوييةكانيان دةستبةسةراطرتنى ثَيش
حكومييةكانء حيزبىء بةرثرسة لةاليةن
كراونةتة ئَيستا ثشتةوة كة خاوةن كةسانى
طةنمء زةوييةكان خاوةنى باَلةخانة، ظَيلالء
زةوييانة ئةو لةسةر طةنمةشامييان جؤو
زةوييانة ئةو بةروبوومى  بة  هةر دةكردء
كة ئةوةى وَيإاى لةئَيستادا بةآلم دةذيان،
زؤربةيان موَلكةن، هةموو ئةو خاوةنى
هةذاريدا لةئاستى خراثةو طوزةرانيان بارى
رابردوودا ساَلى لةضةند بةشَيوةيةك دةذين،
ذنَيكى كة موَلكةكان لةخاوةنى يةكَيك
خةَلكى لةدةستداو طيانى بةساآلضووبوو،
بؤ ثرسةكةيان كفنء ثارةى طةإةكةكةى

دابينكرد.
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حيزبييةكان رةفيق بة دراون زةوييةكانيان

دةكةنةوة قةرةبوو داواى زةوى، (٢٤٠٨)دؤنم خاوةنى

عةبدولخالق دلَير

حكوميى بةنزينى نرخى بةرزبوونةوةى
دينار، (٥٠٠) بــؤ  ــارةوة ــن دي  (٤٥٠) لــة
بةرزكردنةوةى لةسةر  هةية  كاريطةرى
شؤفَيرانيش تيجارييةكةش. بةنزينة نرخى
حكومةت لة زؤريــان طازندةيةكى طلةيىء
خراثى نرخء بةرزبوونةوةى لةبةرامبةر هةية

كواليتى بةنزينى حكوميى.
بة تاكسى شؤفَيرى عــةلــى، هـــاوإآ
حكومييةكة «بةنزينة راطةياند: رؤذنامةى
سوود ئةوةى لةبرى ضونكة بةكارناهَينم،
ــدةداتء ــَي ل زيانت بطةيةنَيت، خةَلك بة 
ئؤتؤمبَيلةكةت ناإواتءدةبَيتثاَلى ثَيوةبنَييت،
بؤ سوودى دةيكات حكومةت كةواتة ئةوةى
بةنزينة نرخى بةرزبوونةوةى لة نيية، خةَلك
لةبةرضاو خؤيان خواستى هةر حكومييةكةش

خةَلكى كاسب». دةطرن، نةك
بةنزين تَيكردنى سةرطةرمى كة هاوإآ
بةنرينخانةيةكى لة بةوةكرد، ئاماذةى بوو،

هةزار (٢٦) بايى  دينار  (٩٠٠) بة تيجاريى
كوردستان لة بةآلم ئةوةى تَيكردووة، بةنزينى
نيية كةس ضونكة نيية، شوَينَيك هيض لة هةية
لةهةر بكاتء بةنزينخانةكان ضاودَيريى

جؤرَيكة. بة بةنزينخانةيةكيش نرخ
تيجاريى بةنزيخانةيةكى بةإَيوةبةرى
بةنزينى نرخى بةرزبوونةوةى ثَييواية،
نرخى لةسةر زؤرى كاريطةرى حكوميى

نرخى جياوازى نييةء تيجاريى بةنزينى
سةر دةكةوَيتة بةنزينخانانةش ئةو بةنزينى

خاوةنةكانيان. ويذدانى
بــةإَيــوةبــةرى ــف حـــةســـةن، ــوس ي
«بةرزبوونةوةى وتى: بينايى بةنرينخانةى
بووة، دينار (٥٠) تيجاريى بةنزينى نرخى
حكوميىء بةنزينى كة دةريدةخات ئةمةش
نيية، بةَلكو بةيةكةوة ثةيوةندى تيجاريى زؤر
ئةوةىكاريطةرىدةكاتةسةربةرزبوونةوةى
بةرزبونةوةى تيجاريى،  بةنزينى  نرخى

جيهانيدا». لةبؤرسةى نرخيةتى
كة تيجاريى بةنزيخانةيةكى ــة ل
بوو، (٩٠٠)ديــنــار بةنزين ليترَيك نرخى
كة روونكردةوة ئةوةى  بةإَيوةبةرةكةى 
بةنزينخانة لة  بةنزين نرخى كةميى  زيادء
خاوةنةكانيان ويذدانى بؤ تيجارييةكان
ليترَيك لةخانةقين «ئَيمة وتى: دةطةإَيتةوةء
(٢٥) دةكــإيــنء ــار ــن (٨٥٠)دي بة بةنزين
مةسرةفى هةندَيك سةيارةء كرآ دينار
(٩٠٠)دينار بة لَيرةش سةر، دَيتة ديكةى
دينار (٢٥) ليترَيك هةر بؤ واتة دةيفرؤشين،

-٥٠) بةنزينخانة هةية بةآلم دةكةين، قازانج
سةر». دةخاتة قازانجى دينار (٧٥

سووتةمةنيش ثةيوةنديدارى اليةنى
نرخى بةرزبوونةوةى بةوةدةكةن، ئاماذة
مةركةزييةء حكومةتى بإيارى سووتةمةنى
لةئةستوى سووتةمةنييةكةش كواليتى خراثى

بةغداية.
راطةياندنى بةإَيوةبةرى عارف، ئةحمةد
بةرهةمة دابةشكردنى بةإَيوةبةرَيتيى
روونيكردةوة، سلَيمانى لة سووتةمةنييةكان
بةَلكو نين، سووتةمةنى  خاوةنى  ــةوان ئ
لةفرؤشتنيشدا دةينرَيتء عَيراقى حكومةتى
وتيشى: دةطةإَيتةوة. بةغدا بؤ ثارةكةيان
سندوقى فشارى لةذَير عَيراقى «حكومةتى
بةنزينى نرخى نــَيــودةوَلــةتــيــدا نةختى 
بةنزينةكةش راستة بــةرزكــردووةتــةوة،
خراثيى لة بةغدا حكومةتى بةآلم خراثة، 
ئةو هاوكات بةرثرسيارة، بةنزينةكة كواليتى
بةشمان دَيت بؤمان سووتةمةنييةشى بإة
كة ئةوةى هةية، نةك كإيارى خؤى ناكاتء

لةبةر خراثيى بةكاري نةهَينَيت». خةَلك

خةَلك» زيانطةياندنة بة بؤ «بةنزينة حكومييةكة، بةنزين نرخى بةرزبوونةوةى دواى
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عومةر بةرهةم

نَيودةوَلةتيي لَيبووردني رَيكخراوي
رؤذي لة كة (٢٠٠٩)دا، ساَلي راثؤرتي لة
جَيبةجَيكردني بة ئاماذة بآلوكرايةوة (٩/٢)
لةاليةن دةكــات  ــدارةدان ــَي س لة ــزاي  س
بيانووي بة كوردستانةوة هةرَيمي حكومةتي

تيرؤر. بنةبإكردني
راثؤرتة لة ثَيشوو، ساآلني بةراورد بة بة
نَيودةوَلةتيدا لَيبوردني رَيكخراوي نوَييةكةي
باسلةكؤمةَلَيكضاكسازييءخاَليثؤزةتيظ
رةوشي ياسادانانء  بواري لة كة كراوة، 
بؤكردووة، كاري هةرَيم حكومةتي ذناندا
«ثةرلةماني كة هــاتــووة تيايدا بــةآلم
درَيذكردنةوةي بة بإياريداوة كوردستان
ماوةي بؤ تيرؤر) (دذة ياساي جَيبةجَيكردني
دةركراوة، (٢٠٠٦)دا لةساَلي كة  ساأل،  دوو
زياتر سزايانة ئةو ذمارةي  ياسايةش ئةم
سَيدارة لة  خةَلك بةهؤيانةوة كة  دةكات

دةدرَيت».
لَيبوردني رَيكخراوي راثؤرتةكةي بةثَيي
كوردستاندا زيندانةكاني لة نَيودةوَلةتي،
ــدارةدان ســَي لة بة كــةس  (٨٤) نزيكةي
شاري لة كةسيان  (٣٣) كة ســـزادراون،
شاري لة ديكةيان كةسي (٤٧) هةولَيرنء
حكومةتي دةسةآلتي لةماوةي سلَيمانين،
لة كةس (٩) نزيكةي كوردستاندا هةرَيمي

دراون. سَيدارة
بــةإَيــوةبــةري ــةي وت بةثَيي ــةآلم  ب
نازم مرؤظ، مافي وةزارةتــي راطةياندني
(١٤٢)» راطةياندن: كةناَلةكاني بؤ دَلبةند

له ــدرهدان ــَي س له  ــزای س به  ـــزادراو س
ههن، كوردستاندا ههرَيمی گرتوخانهكانی
گرتوخانهكانی له (٢٦)يان ژمارهيةش لهم
پارَيزگای له سلَيمانیء (٤٠) (٦٨) له هه ولَيرء
ههن ژن (٧) ژماره يهش ئهم لةنَيو دهؤكنء

ده رچووه». بؤ سَيدارهدانيان له  سزای كه
مرؤڤی مافی  ــــی «وه زاره ت وتيشی:
ههميشه كوردستان ههرَيمی حكومهتی
سَيدارهدان له داوه كه سزای ئهوهی ههوَلی
بهسهر پَيشتر كه  سزايانهی ئهو نهمَينَيتء

بكرَين. تؤمهتباراندا سهپَينراون سوكتر
لة ــزاي  س ئةنجامداني حاَلةتي دوا
رابردوودا ساَلي (٤)ي مانطي سَيدارةدان لة
لة هةولَير شاري لة تاوانبار (٢) كة بوو، 
تؤمةتي بة  ــةوةي ئ ثاش دران، سَيدارة
سزاي شارة لةو ئؤتؤمبيلَيك تةقاندنةوةي
لةساَلي دةرضووبوو، بؤ  سَيدارةدانيان لة
طيانيان كةس (٤٨) بةو هؤيةوة (٢٠٠٥)داء

لةدةستدا.
دووةمي خولي ئةندامي محةمةد، تاظطة
ليذنةيمافيمرؤظلةثةرلةمانيكوردستان،
هاتونةتة كة كرد ئاستةنطانة لةو باسي
نةتوانراوة بةهؤيانةوة ليذنةكةيانء بةردةم
لةكار كوردستاندا لة سَيدارةدان لة سزاي
ثةرلةماندا دووةمي خولي «لة وتي: بخةنء
نةكرا ثَيشكةش ثإؤذةياسايةكمان هيض
سَيدارةدانء لة سزاي لةكارخستني بؤ

بكات». ئةو كارة ليذنةكةشمان نةيتواني
كارناكةن وآلت (٥٠) نزيكةي جيهاندا لة
تةنانةت ـــدارةدانء ســـَي لــة ســزاي  بــة 
ديكةي طؤإانكارييانكردووة لة شَيوازةكاني
ئامادةنين ياساييةوة رووي لة سزادانداء
وآلتانةش ئةو رادةستي تاوانبارَيك هيض

تَييدا ســَيــدارةدان  لة سزاي كة بكةنةوة
جَيبةجَيدةكرَيت.

لة مرؤظ مافي ليذنةي ئةندامةكةي
كة لةوةكرد، باسي كوردستان ثةرلةماني
ماوةي بؤ تيرؤر) دذة (ياساي بةرلةوةي
ياداشتَيكيان ئةوان درَيذبكرَيتةوة، دووساأل
سةرؤكايةتي ثَيشكةشي ئــامــادةكــردء
لة ــزاي س ــةوةي ــؤئ ب ثةرلةمانمانكرد 
ثَينةكرَيت، كاري ياسايةدا لةو سَيدارةدان
بةكؤي نةكراء ثةسةند ياداشتةكةمان بةآلم
بةوثَييةش درَيذكرايةوة، ياساية ئةو دةنط

ياساكاني زؤرينةي لة سَيدارةدان لة سزاي
سزاداني عَيراقيء مةدةنيء ياساكاني ديكةدا

درَيذةي ثَيدرا.
نةهَيشتني كة ثَييوابوو، محةمةد تاظطة
تةنيا كوردستاندا لة سَيدارةدان لة سزاي
كاريليذنةيةكنييةلةثةرلةمانيكوردستاندا،
بَيت هةماهةنطييةك بة  ئةوة  دةبَيت بةَلكو
كؤمةَلطةي مةدةنيء لةنَيوان رَيكخراوةكاني
قةزائيء ــــيء دادوةري دةسةآلتةكاني 
«دةبَيت وتي: هةروةها جَيبةجَيكردندا،
دادوةرانء ثــارَيــزةرانء رَيكخراوةكاني
بؤ كاربكةن هَيزَيكء ببنة ياساناسان
بؤئةوةي ثةرلةمان حكومةتء ناضاركردني

نةمَينَيت». سَيدارةدان لة سزاي
تيرؤردا، دذة ياساي طفتوطؤي لةكاتي
ثةرةلةمانةكاني كوردستان لة ئةندام زؤرَيك
سَيدارةدان لة سزاي مانةوةي لة داكؤكييان
«ئةطةر بةوثَييةي ياساكةدا، لةنَيو دةكرد
زؤر تاوان  نةمَينَيت، سَيدارةدان لة سزاي 
سزاكة كة ئَيستادا لة ئةطةرضي دةبَيت».
دةدرَيت. هةر ئةنجام جَيبةجَيدةكرَيت تاوان

دةزانم «بةباشي وتي: محةمةد تاظطة
كؤمةَلطةي فكري لةسةر  كاربكرَيت
بيري لة دووربــَيــت بــؤئــةوةي كــوردي، 

رَيطةضارةكان كة بةشَيوةيةك توندوتيذيي،
ثرؤسةي ـــاوانء ت كــةمــكــردنــةوةي بــؤ 
لةسةر كار ثَيبدرَيتء ثةرةي ضاكسازيي
كة بكةين، خةَلك بيركردنةوةي شَيوازي
ئَيستادا». لة توندوتيذانةية بيركردنةوةيةكي
(١٠٠٠) نزيكةي عَيراقدا  لة طشتيي  بة
جَيبةجَيكردني ــي ــاوةإوان ض لــة كــةس 
لة خؤيان ذياني سَيدارةداندا لة سزاي
لةنَيوانياندا كة دةطوزةرَينن، زيندانةكاندا
ناوي ذنانة لةو يةكَيك كة هةية، ذن (١٢)
كوشتن تؤمةتي بة ساآلنةء (٢٧) (س.س.ع)
دةرضــووةء بؤ ســَيــدارةدانــي لة  ســزاي 
لَيبووردني رَيكخراوي زانيارييةكاني بةثَيي
نَيودةوَلةتيي،(س)لةذَيرفشاريئةشكةنجةي
بةو دانيناوة فةالقةكردندا  كارةبالَيدانء
داخراوي دانيشتنَيكي لة  هةروةها تاوانةدا،
كة سةثَينراوة، بةسةردا سزاكةي دادطادا
دادوةريش خاياندووةء رؤذي دوو لة كةمتر
كردووةتة دادطا هؤَلي لة ثارَيزةرةكاني

دةرةوة.
(٨/٢) رؤذي لَيدواندا نوَيترين لة
رَيكخراوي هةَلمةتةكاني بةإَيوةبةري
تيم بةريتانيا، لة نَيودةوَلةتيي لَيبووردني
واي عَيراق دادطاكاني رايطةياند: هانؤك،
ئاسايي دادطاييكردني تواناي لَيهاتووة
بإيارةكان زؤرينةي بةوثَييةي نةماوة،
لةدواي ضونكة سَيدارةدان، لة سزاي دةطاتة
،(٢٠٠٣) لةساَلي ئةمريكاوة سوثاي هاتني
بةسةر كَيشاوة طةندةَليي باَلي ياساييء بآ
ئةوةي «لةبري وتي: دادوةريداء دةسةآلتي
هاوآلتي ســةدان عَيراق دةسةآلتداراني
بإيار باشترواية سَيدارة، بةردةمي بنَيرنة
بإيارانةي ئةو شَيوةيةك بةهةموو كة بدات
ياسايةكدا هيض لة رابطيرَيتء سَيدارةدان لة

نةهَيَلرَيت». جَيطةي
دةستَيوةرداني بةهؤي كوردستانيشدا لة
ـــيء دادوةري دةســةآلتــي لة حيزبييةوة
هــةوآلنــة ــةو ل زؤرَيــــك ــدا، ــان ــادان ــاس ي
شكستيانهَيناوةكةبؤضاودَيرييءنةهَيشتني
هةبووة، كوردستاندا لة سَيدارةدان لة سزاي
دةستَيوةرداني «بــةهــؤي ــي: وت تاظطة 
لة ثإؤذةياساكان لة هةندَيك حيزبييةوة
دةست نةدةدراية تَيدةثةإَينرانء ثةرلةماندا
لة حةماسةتي ئةوةش مرؤظ، مافي ليذنةي

كوشتبوو». ئَيمةدا
ئةنداماني كة داواشيكرد محةمةد تاظطة
خولي لة مرؤظ مافي ليذنةي ثةرلةمانء
لة ســزاي بةطذداضوونةوةي سَييةمدا
هةموو ثَيشينةي بخةنة ــدارةدان ــَي س
لة كة بكةن تةواو  كارانة ئةو كارةكانةوةء 

بةجَيمانهَيشتووة. دؤسييةكاندا
بةشَيك كوردستاندا طرتوخانةكاني لة
لة سزاي كةسانةي ئةو بؤ جياكراوةتةوة
ئةو سةثَينراوة، بةسةردا سَيدارةدانيان
ضاككردني خزمةتطوزارييةكي هيض بةشة
بةوثَييةي نايانطرَيتةوة،  كؤمةآليةتي 
راطيراون، سَيدارةدان  لة بؤ كةسانة  ئةو
زياتر سزادراوانة لةو هةندَيك ئةطةرضي
بةسةردا سزايةيان ئةو ساَلة (١٠) لة
سةثَينراوةءجَيبةجَيشنةكراوةبةسةريانداء
ئةنجام بؤ ياساييان كارئاسانييةكي هيض

نةدراوة.

هةرَيم  نَيودةولَةتيي: حكومةتي ليَبوردني رَيكخراوي راثؤرتي نويَترين

جيَبةجَيدةكات لةسَيدارةدان سزاي تيرؤر، دذايةتيكردني بةبيانووي

به  (١٤٢) سزادراو
لهسَيدره دان سزای

گرتوخانهكانی له
كوردستاندا ههريَمی

ههن، لهم
(٢٦)يان ژمارهيةش

گرتوخانهكانی له
 (٦٨) ههولَيرء
سلَيمانیء له

پاريَزگای  (٤٠) له
لةنَيو دهؤكنء

 (٧) ژماره يهش ئهم
سزای كه هه ن ژن

لةسَيدارهدانيان
دهرچووه بؤ daylife فؤتؤ: كةركوك لة ثَيشمةرطة هَيزةكانى سةر دةستدرَيذكارَيكى دةستطيركردنى

daylife فؤتؤ: مؤزةخانةوة؟ دةخرَينة لةسَيدارةدان ثةتةكانى كةى

دةكرَيت داوا

نويَي خولي

ثةرلةمان

بؤ كاربكات

سزاي نةهَيشتني

لةسَيدارةدان
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ئيبراهيم هيالل

لةسةر بــاس قسةو ماوةيةكة 
سنووري بةرثرساني دادطايكردني
باسَيكي بووةتة سلَيماني ثارَيزطاي
خةَلكي. راطةياندنةكانء ناو طةرمي
ئةمشةثؤلةكةلةدوايهةَلبذاردنةكاني
هاتووةتة كوردستانةوة  ثةرلةماني 
ئومَيدى جَيطةي دَلخؤشي نيية، ئاراوة،
ئيجابيى ئةنجامَيكى لَيناكرَيت ئةوةى
لَيبكةوَيتةوة، ضونكةئةو رَيوشوَينانةي
طرتوويةتيةبةر نيشتمانيي يةكَيتيي
كةمترين رووتــةو سياسيي تؤَلةي
بة مةسةلةي دادثةروةريي ثةيوةنديي
طةندةَليء نةهَيشتني كؤمةآليةتي،

بةرثرسانةوة هةية. ثاكيي ئةو
دؤسية ـــوونء ـــةدواداض ب ــةو  ئ
ضةند دذي يةكَيتي دروستكردنةي
خستيويةتيةإوو، خؤي بةرثرسَيكي
لَيكؤَلينةوةي نةك  تؤَلةكردنةوةية 
ثَيويستة لةبةرئةوة سزادان. ياساييء
لة تؤَلةكردنةوة كة بزانين ــةوة ئ
نابَيت، بةَلكو سةوز لَي «دؤإان» هيضي
كاردانةوةيةكي هةَلضوونء تةنيا
بةردةيةدا بَينةو لةم رةنطة كاتيية
بةآلم قوربانيي، ببنة كةسَيك ضةند
سةركردايةتي هةَلسوكةوتةي ئةم
هيض وتمان ءةك نيشتمانيي يةكَيتيي
ثةيوةندييةكيبةعةدالةتءسةروةريي
ثَيويستة ثَيمواية من نيية. ياساوة
دادثــةروةريــي بــاس لة عــةدالــةتء

باسة ئةم راثةإينةوة، لةدواي بكرَيت
كةسانى ميدياكانء كة باسَيك ببَيتة
ثارتيء كة لَيوةبكةن، باسى ياسايي
عةدالةتيي بة طرنطي  ضةندة  يةكَيتي
دادثةروةريي سياسييء كؤمةآليةتيء
باسةية، لةو رقيان ضةندين دةدةنء
ئةوان بكرَيت لةوةش باس هةروةها
لةدواىراثةإينةوة ئةوةيخستويانةتة

مةسةالنةن. ئةو ثَييانةوة ذَير
سياسيي ذياني لة دادثةروةريي
ساآلنى درَيذايي بة يةكَيتي» «ثارتيء
مانايةكي بةهاو هيض راثةإين دواي
ئةو سةركردايةتي هةرطيزيش نيية،
ثرسة ئةم طرنطى بؤ  رَيزيان  ثارتانة
كؤي بة ثةيوةستة كة ــاوة، ــةن دان
ئَيستا ئةطةر كؤمةَلطايةوة، ئةم ذياني
تؤَلةكردنةوةو بةهؤي بيانةوَيت
ءاثيشان خؤيان سياسييةوة، سزاي
طةندةَليي لة رَيطة دةيانةوَيت كة بدةن
عةدالةتء شوَين بة بطرنء ئيداريي
خؤشيان ئةوةي دادثةروةرييةوةن،
بيروإاية هةَلسوكةوتء بةم باوةإيان

نيية.
لة لَيثَيضينةوة بــإيــارة ئةطةر
بكرَيت، حكومةت كاربةدةستاني
لَيكؤَلينةوةو ئــةو ثَيويستة ــةوا ئ
ــةم ــةرج س ـــة ـــان ـــوون ـــةدواداض ب
لة حكومةت كــاربــةدةســتــةكــانــي
لة زاخــؤوة خــوارةوة بؤ ــةرةوة س
سةرجةم بطرَيتةوة. تــةوَيــَلــة تــا 
ذَير بكةونة ناوضةكان بةرثرسانء
هةروةها سزادانةوة، لَيثرسينةوةء
ياسايي رَيوشوَينَيكي ثَيويستة
ضاودَيرييء لةذَير بطيرَيتةبةرو
سةربةخؤ دةزطايةكي سةرثةرشتي
لة نةوةك  ئةنجامبدرَيت، كارة ئةم 
نيشتمانيي يةكَيتيي ئيدارةيي سنووري
دؤسيةيان حكومةت كاربةدةستاني
بــةردةم ببرَينة ئامادةبكرَيتء بؤ 
دادطايكردنةش مةسةلةى ئةم دادطا،
سياسيى مةرامى بؤ  بةهانةء ءةك

ءا ـــارةش ك ــةم ئ بةكاريبهَيننء
ئةوانة كة ثيشانبدرَيت بآلوبكرَيتةوةو
ءَيرانيي ثشتطوَيخستنء سةرضاوةي

شارةن. ئةو
مةسةلةكان ءا ئـــةوان ئَيستا
هيضيان ديكة بةرثرساني دةخةنةإوو
جطة ئةمة نةكردووة، هيضيشيان نييةو
طيراونةتةبةر رَيوشوَينانة ئةو لةوةى
تةنانةت ديكةء ناوضةكانى بةرثرسانى
نيشتمانيى يةكَيتيى ديكةى بةرثرسانى
لة ــك رؤذَي لــةوةى دةكــات  بَيتاوان
ناياسايىء كارى بضووكترين  رؤذان
تةنانةت ئةنجامدابَيت، طةندةَلييان
بةرثرسانة ئةو دادطايكردني لةإَيطةي
دهؤك هةولَيرو كة ءادةردةكةوَيت
طيرو كَيشةو هيض  شةريفةو  شامي
ئارادا لة ئيداريي سياسييء طرفتَيكي
طورط مــةإو  شــارة دوو لةو  نيية،

دةخؤنةوة. ئاو ثَيكةوة
لَيثرسينةوةء لة جياكردنةوة ئةم
دوو طةإانةوةى نيشانةي  ســزادان
كة ديكةية بةدبةختييةكي ئيدارةييء
جياكردنةوةو هاتووة. خةَلكيدا بةسةر
كاربةدةستاني بةسةر سزا سةثاندني
طةإانةوةي نيشانةي  جطة  شارَيك
دةستوةردانيةتي حيزبء دةسةآلتي
لَيكؤَلينةوةو رَيوشوَينةكاني لة
لَيبنَيين. ناو ديكةى ضى دادطايكردن
دةريدةخات ئَيستا حاَلةتةي ئةو
بةَلكو نةك ئيدارةكان، ثارتي يةكَيتيء
ئةطةر سزاكانيش دابةشبكةن دةتوانن
يةكَيتيينيشتمانييلَيثرسينةوة بإيارة
ئةوا بكات، حكومةت لة كانديدةكانى لة
داناني دروستكردنء بة ثَيويستي
ياسايي بَياليةنء دةستةو ناوةندَيكي
خوارةوة تا ءةزيرةكانةوة لة هةية
ثرسكردن بةبآ نةوةك دةستثَيبكات،
ئةو دةستوةربداتة حكومةت بة
بةرثرسانة ئةو بؤ دؤسية كارةوةو
دوورنء لَيوةي كة دروستبكات
ئَيستاى سةركردايةتى لة كة ئةوانةش

ــةنء دةك ضــي نزيكن يةكَيتيةوة
ءآلتة ئةو موَلكي ماألء ضؤنضؤني
هيضيان ئةوانة  دةدةن،  بةهةدةر 
بانان بةرزةكي ءةك ثَينةطوترَيتء

دةرضن. بؤي
ئَيستا شةإةي ئةو ثَيمواية من
ميدياي نيشتمانييء يةكَيتيي كة
لَيي مةبةست  دةستيداوةتآ ثارتي 
لة لَيثرسينةوة طةندةَليي لة رَيطرتن
مةبةستيان بةَلكو نيية، بةرثرسان
خؤئامادةكردنة رووبةإووبوونةوةو
ئةوان داهاتوو، هةَلبذاردنةكاني بؤ
شةثؤلةوة ئةم لةإَيطةي دةيانةوَيت
ثارَيزطاو ئةنجومةني  ثارَيزطارو 
ثارَيزطاي سنووري كاربةدةستاني
ئةوةي بؤ بكةن، ناشيرين سلَيماني
لة ئةطةر تَيبطةيةنن  ءا  خةَلكي
دةنط داهــاتــوودا هةَلبذاردنةكاني
لة جــيــاواز ـــةوارةي ق ليستء بــة 
بة دةردةضـــن، بــةوة  بــدةن خؤيان 
يةكَيتيء شةثؤلةى  ئــةم  كورتي
هيض هةَلبذاردنةو شــةإي ثارتي
رووبةإووبوونةوةو بة ثةيوةنديي
لةبةرئةوة نيية، طةندةَلييةوة دذايةتي
ئَيستا راستةوخؤ شَيوةيةكي بة
ئةو ناشيرينكردني طرنطيان رؤَلي
ئــةوان ــةوةك ن كاربةدةستانةية،
ئةو ســزاي بَيت ئــةوة مةبةستيان
لة تَيوةطالون كة بدةن بةرثرسانة
دةزانين ئةوة هةموومان طةندةَليي
بة راطةياندنةوة ناوةندةكاني لة كة
بةرثرسء ضةند  طةندةَليي بةَلطةوة 
هــةرَيــم حكومةتي ــي ــك ــرَي ءةزي
دادطا؟، درانة لةوانة كام بآلوكرانةوة،
ءةزير بةرثرسء كام بؤ دؤسية
تةنانةت ءةزيرةيان كام دروستكرا؟.
ئَيستا كةضي البرا؟ كارةكةى لةسةر
هةية بةرذةوةندييان ثارتي يةكَيتيء
دادطاو بدةنة بةرثرسَيك ضةند لةوةدا
دةستيانكردووة بكةن، ناشيرينيان
دؤسية جوآلندني دروستكردنء بة

دذيان. طةندةَليي
حــاَلــةتــةدا ــةو ئ ــة بــةرامــبــةر ل
طةندةَلييان مةلةفي دةيان ئةوانةى
بآلوكراوةتةوةوبة روونيبةسةرياندا
كردوون، بَيتاوانيان ساغبووةتةوةء
ياريية ئةو سةيري دانيشتوونء لَيي

دةستيثَيكردووة. كة دةكةن
تؤمةتباران لــة بةرطريي مــن 
ئةوةشدام لةطةأل هةروةها ناكةم،
طةندةَلييء لة لَيكؤَلينةوة لَيثَيضينةوةو
ثَيويستة بةآلم بكرَيت، ناياسايي كاري
ئةخالق لةم كارةدا هةبَيت، عةدالةتء
رَيوشوَينى ياسايى رَيطاء هةروةها بة
بةداخةوة ئةنجامبدرَيت. كارة ئةو
دةيبينين هةموومان ئَيستا ئةوةي
خؤي ئارةزووي بة حيزب كة ئةوةية،
دادطايكردنى لَيثرسينةوةء ئةركى
ثَيناوةدا لةو هةر ئةستؤ، طرتووةتة
كارة ئةو دادطا بداتة بةرثرسة كام
كام لة بةرطريي بشيةوَيت  دةكاتء
ئاساني بة زؤر بكات  لَيثرسراو
ــزادان س لة لــَيــدةكــاتء بةرطريي 
ئَيستا حاَلةتةي ئةو دةيثارَيزَيت.
سلَيماني ثارَيزطاي سنووري لة كة
رةشبينمان زياتر دةستيثَيكردووة
لةوةي دادطاكان سةربةخؤبن، دةكات
بة رؤذان لــة ـــك  رؤذَي هــةروةهــا
لةاليةن دادثــةروةرانــة شَيوةيةكي
تايبةتمةندةوة دامــةزراوةي دةزطاو
لة لَيثرسينةوة بـــةدواداضـــوونء
ئةمة بكرَيت، حكومةت بةرثرساني
نيية بةوة ئومَيدمان هيض لةوةي جطة
دادثةروةريي لةسزادانلةم كؤمةَلطاية
راثةإينةوة ضونكة لةدواي بَيتةئاراوة،
ثلة كةساني فةرمانبةرو كاربةدةستء
هةَلدَين، طةورةكانيش دةطَيإنء نزم
دَيتة دادثةروةريي كاتَيك ثَيمواية
دةطيرَيت، طةندةَليي لة رَيطا ئاراوةو
هةموو بسةثَينء عاديالنة سزاكان كة
كارة ــزاي س يــةك ءةك كةسَيك

بدات. ناياساييةكاني

عةدالةت دذايةتيكردني
بةرثرسانى سلَيمانى دادطاييكردنى دةربارةى كَيشةى

مهرهسه نه خدر

نيوةي ئةطةر کة بَلَيين؛ دةکرَيت
کوردييةکان حيزبة سياسيي زانستي
ثَيداني ديسثلين ــةزمء ن لــةبــارةي
دةسةآلتي راوةستاني بؤ يا خؤيان،
بؤ ديکةي نيوةکةي بووبَيت، خؤيان
رَيکخراوةکاني حيزبء دذايةتيکردني
بووة،ءة خةبات طؤإةثاني سةر ديکةي
بووة، دةسةآلتَيک  رووخاندني  بؤ يان
کة بةسةر ءآلتدا کردووة، کة حاکميةتي
خواستة نيازء دابينکردني بؤ ئةويش
سياسييءئابووريء کؤمةآليةتييةکاني
لةإَيطةي ئةو کارةش تةنيا بووة. خؤيان
بةزؤرءدابةشکردنيثارةءبةثشتيواني
بةرطريکردن بؤ داطيرکةر، دةوَلةتاني
هاتووةتة ديموکراسى  سيستمي  لة
ديکةشةوة لةاليةکي ئةنجامدان.
سياسةتي ديکةي طشتيي ناونيشاني
بَينةزميء لــة، بإيتيية  حيزبةکان
دابةشکردني کؤمةَلطةء لَيکهةَلتةکاندني
سةروةتء تاآلنبردني  بة دةسةآلتء
کةشء خوَلقاندني سامانيءآلتء
هةَلطيرساني ناديموکراتييانةء هةواي
بةکوشتداني يةکتر ــاذاوةء ئ شةإء
بازرطاني سةرةنجام  طةلء رؤَلةکاني 

هةرةسهَينان ئةوجار سياسةتء بة
باشوورء لة هةروةک شؤإش. بة بووة
دياردةية ئةم  کودستان رؤذهةآلتي 
سةر سةثاندووةتة خؤي تةواوي بة
بزووتنةوةي سياسيي بــارودؤخــي
بؤ شاخء شارةوة لة کوردء شؤإشي
ئؤردوطاکان بؤ هةندةران بؤ لةوَيشةوة
بةکردةوة هؤيةوة بةم طواستووةتةوة،
بةربةرةکاني مةيداني لة شؤإشَيک
دوذمناندا زؤري ـــمء زوَل لــةطــةأل
شاهيدي مَيذوو لةمبارةوة نةماوة.
ئةو کــوردســتــانــة. ـــي ـــان رووداوةک
لة ئةمإؤ کة طؤإانانةي، رووداوء
ض ــارادان، ئ لة کوردستان  باشووري
ثةيوةندي لة  ديالؤط، لةطةأل تَيکةَلبن
ض کوردء سياسيي دةسةآلتي  لةطةأل
لةإووي ض ناوةنديء حکومةتي لةطةأل
هةر بَيت شةإ  توإةيي توندءتيذيء 
ءةک طؤإان.طؤإانيش ثَييدةطوترَيت
ذياني لة ثيرؤز نوَيء دياردةيةکي
جا سةريهةَلدا، طةلةکةماندا سياسيي
دةسةآلتي لةاليةن ض طؤإانةش ئةو
لة ــا ءات ــــةرةوةإا، س لــة  سياسيي 
حکومةتي کة دةرووني دةسةآلتدا بَيت،
ئؤثؤزسيؤنةوة لةاليةن ض بةدةستةء
ثَيدةضَيت طؤإان. ثَييدةَلَين هةر بَيت
ميکانيزمة ساختارء  لة طؤإانة  ئةو
سياسيي دةسةآلتي سياسييةکاني
کةمبکاتةوة، کوردستان لة حيزبةکان
تةنانةت بطؤإَيتء سيستم هةر يان
دةستوورء طؤإان ضاکسازييةکاني
لةخؤي کوردستانيش ياساکاني
بة ثةرلةمانيش حکومةتء بطرَيتء
بکاتء بوون خةَلکي بة ديموکراتيزةء
سيستمي لة بنةإةتي طؤإانَيکي
ثَيک ــورددا ک کؤمةآليةتي سياسيي 

طشتييانة هةنء ثَيورة ئةو بَيت. ديارة
ئاَلوطؤإةکاندا لَيکدانةوةي لة دةبَيت
رذَيمةکاني هةبووني  سةرنجةوة   بة
بطيإَين، ءةبةرضاو دةورووبةريش
لة خراثکارانةيان رؤَلي هةميشة کة
ضونکة طَيإاوة، کورددا بزووتنةوةي
ناکؤکييء ضةشنة ــةر ه بنةماي
حيزبة نَيوان دووبةرةکايةتييةکي
ئَيستاشدا رابــردووء  لة کوردييةکان
لةطةَلدا کوردي دوذمناني دةستَيکي
لة ــت ــةس دةرب ــووي ــةم ـــووةء ه ب
نةبووة، خؤيان دةرووني کارتَيکةري
هاوکاريي زؤري بةشَيکي  بةَلکو
هةبووة، خؤي کاردانةوةي الوةکيش
دةسةآلتي لةسةر ئَيستاش  هةروةک
بؤ هةية، خؤي کاردانةوةي کوردي
بؤ دوذمنان لةشکرکَيشييةکاني نمونة
طةرمکردني کوردستانء خاکي سةر
شةإة ناوخؤييةکان بةيانطةري کورةي

راستيةن. ئةو
رةهةندي مومکينة لةوةش زياد
طؤإان بزووتنةوةي طؤإانکارييةکاني
دةرةوةي کوردستانء ئاستي لةسةر
سياسييء ـــواري  ب لــة  ض ءآلتــيــش
ئابووريء بواري لة ض ديثلؤماسييء
دةسةآلتي دةروونــي لة کؤمةآليةتي 
کارَيکي کورديدا حيزبي سياسيي
بةم بَيت، ضونکة ئةوان ثجکيان دذوار
لة خؤيان کة طرتووة، کؤنة سيستمة
دايانمةزراندووةء خؤيان بةرذةوةندي
فةرهةنطي بة ثَيشمةرطةکانيان کاديرء
لة کردن ثةيإةوي عةشيرةطةراييء
سياسيي، ثةروةردةء بإيارةکاني تاکي
بةرذةوةندي خَيرء  کردوونء  طؤش
بة کوردستانيان خةَلکي هاوبةشي
خؤيان بيرضوونةوةي  لة دونياي 

لةم رووةوة لةضوارضَيوةي سثاردووة.
حيزبةکاني سياسيي ــي دةســةآلت
بةطشتييءدةسةآلتي سياسيي کورديدا
طؤإان نة باشوور لة تايبةتي بة کورد
ديموکراسي نة دةبــَيــتء  ــت دروس
دةکــاتء طةشة خؤي ءاتاکاني بة 
طرنطي هؤکاري لة يةکَيک دةضةسثَيت.
لة کردن ضاکساي سياسييةکان طؤإانة
حکومييةکانداية، حيزبيء  دامودةزطا
کة هةتا دةربخات، خؤي با ئاشکرا کة
نقوم طةندةَلييدا لة سةريان تةثَلي
راستيية لةم الري ناشتوانن بوونء
ئيمکاني کة لةءآلتَيکدا، کةواتة بکةن،
ضاکسازييء سةرهةَلداني شؤإشَيکي
رؤشةنطةريدا ضةتري لةذَير سثي
ريفؤرمخوازان نــاضــار   ــووة، ــةب ن
رَيفؤرميان ســـةرةوةإا رادةي لة  
ديتمان هــةروةک ثَيکردووة. دةست
يةکَيتيي ســةرووي رادةي لة ضؤن
مستةفاء نةوشيروان نيشتمانيدا
نووسةرانء ثشتيواني بة هاوبيراني
ثإؤسةي کــورد سياسةتمةداراني 
شؤإشَيکي دةستثَيکردء طؤإانيان
بــزووتــنــةوةي نـــاوي بــة  سثييان 
ثشتيواني خةَلک رَيكخستء طؤإانةءة
ءآلتاني هةندَيک نموونة لة بؤ لَيکردن.
لة ميجي ئينقالبي ءةک دونــيــاش
ضاکسازيي (١٨٦٨)ء ساَلي لة ذاثؤن
ئةو ئةَلمانياء بيسمارک لة بةناوبانطي
يةکَيتيي لة  طؤإباتشؤف دواييانةش 
ئةوتؤيان رةوتَيکي ثيشوو سؤظيةتي
کوردستان لة ئةمإؤش کة طرتةبةر،
طرتوويةتةبةر. طؤإان بزووتنةوةي
طؤإانکاري هةموويان  هةر  ئةوانة
کؤمةآليةتي ئابووريء سياسييء
کة هَينا، خؤياندا دواي بة طةورةيان

ثَيکرد. دةستيان را سةرَي رادةي لة
شَيوة بةهةمان طؤإانيش بزووتنةوةي
کؤمةآلني دةرووني لة سةرضاوةي کة
بَيطومان هةَلقوآلوة، کوردستان خةَلکي
بزووتنةوةي لة نــوَي  مَيذوويةکي
دروست کوردستاندا رزطاريخوازي
کة ـــةوةي لــةبــةر ئ ـــات، بــةآلم دةک
جيؤثؤلؤتيکي سياسييء بارودؤخي
کة ءآلتانةية لــةو  جيا کوردستان
دةضَيت ءَي بؤية ثَيکردن، ئاماذةمان
سةرةخؤء لة طؤإانکارييةکانيش
بوَيت زةمةنَيکيشيان بنء درَيذخايةن
بثَيون. خؤيان رةوتي بتوانن هةتا
لة طؤإانکاري بَيت هةرضؤنَيک بةآلم
دةســةآلتء حيزبايةتيء سيستمي
شَيوازةکاني دةوَلةتداري لةکوردستان
زةرورةتَيکي سةردةمييء نيشتمانييء
ــوردي ک کؤمةَلطةي نةتةوةييةء
بةسةريدا سانايي  بة هةروا ناتوانَيت 
حيزبي بطات. ثَيي دةبَيت بداتء باز
نَيو لة سياسيي تاکي يان کورديش،
لة ــةدوا، ب لةمة ناتوانن حيزبةکان
خؤياندا، دةسةآلتي سةثاندني ثَيناو
بةکوشت يةکتر بة  طةل  رؤَلةکاني
ثَيويستة رووةوة ــةم ل ــةوة. ــدةن ب
رووناکبيرانء سياسةتمةداران،
ئــافــرةتــان، ـــانء ـــووســـةران، ذن ن
کؤمةآلني قوتابيانء خوَيندکارانء
طؤإان بزووتنةوةي طشتييء بة خةَلک
ئوسوألء ثاراستني بة بةتايبةتي
رَيطةي لة  سياسييةکان، ثإةنسيثة 
ئةو بدةين هــةوأل ديموکراسييةوة
کة نيشتمانييةي نةتةوةييء  ئةرکة
شَيوةيةکي بة سةرشانمان دةکةوَيتة
يةکطرتوويي بة زيــان  کة طونجاو،
ستراتيذيکي هاوبةشي ريزةکاني طةلء

ئةنجامي بة نةطةيةنين،  نةتةوةييمان 
خؤمان رؤَلي هةموومان بطةيةنينء
لة بتوانين  هةتا  ببينين. بــوارةدا  لةم
ديموکراسيدا ثإؤسةي ضةتري ذَير
هةمةاليةنةي دادثةروةري حکومةتَيکي
بة کؤمةآليةتي ئابووريء سياسييء
بَيت بريتيي کة ديموکراتيک، شَيوةي
خةَلکدا، بةسةر خةَلک دةسةآلتي لة
حيزبيء دوو حکومةتي جَيطةي لة
دابنَينين، کوردستان لة دةسةآلتي تاک
خواستةکاني نيازء هةموو لةوَيدا کة
بة کوردستان خةَلکي کؤمةآلني
بةم هةر بکرَيت، دابين يةکسان شَيوةي
لةبةردةم بين رَيطر دةبَيت جؤرةش
حيزبة ضةواشةکارييةکي ضةشنة هةر
کوردييةکان لةسةر ئاستي کوردستان،
دؤإاوةکاني سةرکردة کؤنتإؤَلي ءاتا
ئةوةي بؤ بکةين خةبات طؤإةثاني سةر
لَيک زياتر لةوة کوردستان نةهَيَلين
زياتر لةمة سةرکردةکانيش داببإَيء
ثَيمواية؛ من بکةنةوة. ضکؤَلة حيزبةکان
حيزبه کة سکرتَيرانةي سةرکردةء ئةو
کردوونةوة، ضکؤَلة کوردييةکانيان
بوونء ضکؤَلة خؤيان ــدا دةروون لة 
دةکرَينةوةء طةورة خةَلک بة نة تازةش
ناويان طــةورةيــي بة مــَيــذووش نة 
بؤيةشة هة  دةکــات. تؤمار لةخؤيدا
بزووتنةوةي تَيکؤشاني خةباتء کة
لة بةطشتييء کوردستان لة طؤإان
کوردي سياسيي تيؤري ضواضَيوةي
تايبةتي، بة کوردستان هةرَيمي لة
ثيرؤز، ثرشنطدارء دياردةيةکي ءةک
خةَلکي ذماردنء  دَيتة خؤيدا جَيي  لة
ئومَيدَيکي هيواء بة کوردستانيش
ئةو رووني ئاسؤي دةإواننة زؤرةوة

بزووتنةوةية.

گؤأان بزووتنهوه ي رؤَلي کوردييهکانء رَيکخراوه حيزبء تايبهتمهندييهکاني رهوشه

يةكيَتيي بِريارة ئةطةر
لة ليَثرسينةوة نيشتمانيي
حكومةت لة كانديدةكانى

ثَيويستي ئةوا بكات،
داناني دروستكردنء بة

ناوةنديَكي دةستةو
لة هةية ياسايي بَياليةنء
خوارةوة تا ءةزيرةكانةوة

نةوةك دةستثيَبكات،
بة ثرسكردن بةبآ

دةستوةربداتة حكومةت
ئةو بؤ دؤسية كارةوةو ئةو
كة دروستبكات بةرثرسانة
ئةوانةش دوورنء لَيوةي

سةركردايةتى لة كة
نزيكن يةكيَتيةوة ئَيستاى

ضؤنضؤني دةكةنء ضي
ئةو ءآلتة ماألء مولَكي

بةهةدةر دةدةن، ئةوانة
هيضيانثيَنةطوترَيتء

بؤي بانان بةرزةكي ءةك
دةرضن



18
2009/9/8 سَيشةممة (546) ذمــارة perwerde@gmail.comبةدواداضوون

    سيروان عةول

ناإازيى مامؤستايانى  لة ذمارةيةك 
دةستةيداكؤكيكردن لة بةرذةوةندييةكانى
ئةوةي ثاساوي بة ثَيكدَينن مامؤستايان
نوَينةرايةتى مامؤستايان «يةكَيتى كة

ناكات». مامؤستايان راستةقينةى
دةستةى (٩/٣) رؤذى ــوارةى ــَي ئ
بةرذةوةندييةكانى لة داكؤكيكردن
كردوو كؤبوونةوةيةكيان مامؤستايان
ثةرلةمانى لة داوايان كؤبوونةوةيةدا لةو
كرد ثةيوةنديدارةكان اليةنة كوردستانء
فشاردروستبكةن، بؤئةوةى هةَلبذاردنَيكى

مامؤستايان يةكَيتى لة ئازادانة شةفافى
دةستى دوورخستةوةى بؤ ئةنجامبدرَيت
يةكَيتى ستافى لة داوا  هاوكات حيزب،
مامؤستايانىئَيستادةكةن(كةنوَينةرايةتى
دةست ناكةن)، مامؤستايان راستةقينةى

بكَيشنةوة. رَيكخراوةيى كارى لة
زمانى مامؤستاى عةزيز،  كوَيستان
«ئــةم ــى: وت ــة ــام رؤذن بــؤ ئينطليزى، 
بزووتنةوةيةكى ئةوةية  بؤ  كؤبوونةوةية
هةَلمةتَيكى لة دروستبكةين مامؤستايان
دياريكردنى بؤ كــؤكــردنــةوةدا ئيمزا 
بؤئةوةى مامؤستايان ثشتطيرييةكانى
جَيبةجَيبكرَيتء بؤ  داواكارييةكانمان 
جيابكرَيتةوة». يةك لة حكومةت حيزبء

كوَيستان طومانىهةبوولةوةى يةكَيتى

ئةوثَيشينةيةى بةثَيى مامؤستايان
لة شَيوةيةك هيض بة  بووة هةيان كة
بةَلكو بووبَيتن، مامؤستاياندا خزمةتى
خؤيان تايبةتييةكانى  مةرامة «تةنيا 
ئةو لَيدوانةكاني جَيبةجَيكردوة».
سيروان كة كاتَيكداية لة مامؤستاية
يةكَيتي سلَيماني لقي سةرؤكي نوري
كة راطةياند رؤذنامةي بة مامؤستايان
ئةو ئاطاداري جؤرَيك بةهيض ئةوان

نين. كؤبوونةوانة
لة ــك ــَي ــةك ي ــةد، ــم ــةح ئـــارى ئ
ــةى ــت دةس ــى ــاران ــي ــت ــةرش ــةرث س
بةرذةوةندييةكانى لة داكؤكيكردن
رؤذنامةى بة ناإازى مامؤستايانى
مامؤستايانى وةك «ئَيمة  راطةياند:

اليةنء هيض بة  سةر كة  سةربةخؤ
دووةم ئةمة نين حيزبَيك رَيكخراو
تةنيا ئامانجمان كؤبوونةوةمانةء
ضونكة مامؤستايان، بؤ كاركردنة
نةبووةتة مامؤستايان يةكَيتى تائَيستا
ضارةسةركردنى بؤ  ـــةك دةروازةي

مامؤستايان». كَيشةكانى
بةمةبةستى ئاماذةىبةوةشكردكة
مامؤستايان بــة خزمةتطةياندن
كــؤكــردنــةوة ئيمزا هةَلمةتَيكى
داواكانى هيوايةى بةو دةستثَيدةكةن
ثةرلةمانى بدةنة ناإازى مامؤستايانى
كوردستانءاليةنةثةيوةنديدارةكانكة
دوورخستنةوةى بؤ دروستبكةن فشار
فَيركردن. ثةروةردةو بوارى لة حيزب

داكؤكيكردن دةستةى
ثَيكدَيت مامؤستايان بةرذةوةنديي لة

مامؤستايان

بَيدةنطن؟؟! بؤ

رةحيم* ئةحمةد  ئارى

مامؤستايان لة ثرسيارانة ئةم دةمةوَيت
بؤ ئةى دةثرسم وةآلمدانةوةشيان دواى بكةم،

بَيدةنطن؟
هةرَيمى كة دةزانَيت  باش كةس  هةموو (١
شارةكانى لةهةموو كاآلكانى نرخى كوردستان 
هةرَيميشدا بةتايبةتي لةناو عَيراق بةرزترةء ترى
دةكرَيت، بةدى سلَيمانى  شاري لة  حاَلةتة ئةو
مامؤستايان ثيشةيي دةرماَلةى داواى بؤ كةواتة
دةزانين كة ئَيستادا لة  بةتايبةتى ناكةين؟
زؤر جَيطيرو هةرَيم ئابووريى بارودؤخى سياسيء
كة بيردَينمةوة ئةوةشتان بةآلم ئاراميشة،  بطرة
هةروةك نابَيت بؤ ثارة هةَلوَيستوةرطرتنتان تةنيا
باش هةموو بةَلكو دةكةن، باسى بةرثرسانمان
لةسةرجةم بوون ثَيشةنط مامؤستايان كة دةزانين
سةختةكانى رؤذة لة قوربانيدان جؤرةكانى
بةرضاوى بؤ بؤنموونةو هةر كوردستاندا، خةباتى
مووضةى تائَيستاش هةرَيم بةرثرسان(حكومةتى
قــةرزارة)ء مامؤستايان (١٩٩٦)ى  ئابى مانطى
بَيدةنط باضيتر بةآلم بَيدةنطبوون، مامؤستايانيش

نةبين.
وةردةطرن، زةوى فةرمانبةران ثةيتا ثةيتا (٣
هيض بؤضى نيية، مامؤستا بؤ زةوى بؤ ئةى
بابةتة لةم ناوَيرَيت سةنديكايةك رَيكخراوء
(يةكَيتي بةتايبةتيش بكؤَلَيتةوةء لَيي بدوَيتء

دةستى؟ جآ كوا لَيرةدا مامؤستايان)،
جَيطيرنةكردنى لة نةسوإماوة سةرتان (٤
خوَيندنء ساَلى بؤ بإيارةكان ثرؤطرامء بةرنامةو
البةال، نادرووستء بةثةلةو بإيارى دةركردنى
سةرةكييةكانى هــةرة كَيشة لة  يةكَيكة ئةمة
ضونكة ساآلنة كؤمةَلَيك بإيار ثةروةردة، ثإؤسةى
دةستثَيكردنى سةرةتاى لة هةندَيكى كة دةردرَيت
نيوةى لة ثاشان ــت، دةدرَي خوَيندنةوة ساَلى
جياوازة كة دةدرَيت تر بإيارَيكى كؤمةَلة دةوامدا
دةوامدا لةكؤتايي هةروةها ثَيشتر، لةبإيارةكانى
دةكات وا ئةمةش دةدرَيت، تر بإيارَيكى كؤمةَلة
لةبإيارةكانيانداء نةبن جَيطير بةإَيوةبةرةكان كة
دةبنء شلؤق ثإؤسةكة دةوامء كــارةش بةم
ثالنى ساآلنةى ناتوانن بةإَيوةبةرةكان ثاشانيش

جَيطيري بكةن. بدةنء خؤيان ئةنجام
مامؤستايانء رؤَلى  بة  نةدان  طرنطي  ئايا (٤
قوتابخانةء لــةنــاو مامؤستايان نــوَيــنــةري
ثَينةكردنيان بةشداري هةروةها خوَيندنطاكاندا،
ــةروةردةدا ث بةإَيوةبةرَيتيي ناو ليذنةكانى لة 
يةكَيتي لةاليةن هةموو ساَلَيك كة ثَيناكةن؟ هةست
دةكرَين، دياري هةَلدةبذَيررَينء مامؤستايانةوة
مامؤستايانةوة يةكَيتي لةاليةن هةر ثاشان بةآلم
ئةم كةواتة ئةي ثشتطوَيدةخرَين، وةالدةنرَينء

بؤ؟ هةمووهةَلبذاردنة
رؤذةكةتان تاكة بة طرنطي بينيوتانة ئايا (٥
مامؤستايانة؟ جةذني (١٠/٦) رؤذى كة  بدرَيت 
(ئافرةتان، جةذنةكانى هةموو وةك ناتانةوَيت ئايا
بةرثرسان (....... يان دايكان ظاالنتاين، كرَيكاران،

بنَيرن. بؤ ثيرؤزباييتان
يةكَيتيى ــى ــذاردن ــب هــةَل دواخستني  (٦
خؤيانء بة شةرعييةتدانةوة مامؤستايانء
نوَينةري وةك ثؤستةدا لةو بةردةوامبوونيان
سةغَلةتى نةكراو دياري بؤماوةيةكي مامؤستايان
جارَيك ساَلَيك ضوار هةموو دةبوو كة نةكردون؟
خؤتان راستةقينةى نوَينةرى بكرايةء هةَلبذاردن

هةَلبذارداية.
دةنَيررَينة مامؤستا كؤمةَلَيك ساآلنة (٧
بنةماو ض  لةسةر دةزانــن ئايا وآلت، دةرةوةي
دةنَيردرَينة بةإَيزانة ئةو بنضينةيةك ض لةسةر
كة كردووة لةخؤتان ثرسيارةتان ئةو دةرةوة،
ثَيداويستي يان لَيهاتوويية، بنةماي لةسةر ئايا
لةبةر تةنيا يان ئةو ناردنة، بؤ مامؤستايانةية ئةو
نية ئةي وا ئةطةر ضونكة ناسياويية؟، ثلةء ثايةء
ض دةرةوةي وآلت، بؤ ضوون ئَيستا تا ئةوانةي كة
ثةروةردةدا؟ ثإؤسةي لة كردووة طؤإنكارييةكيان
بةرنامةء طؤإاني بؤ داإشت بةرنامةيةكيان ض
سيميناريان ضةند تائَيستا ثةروةردة؟ ثإؤطرامي

ثةروةردةدا؟ بواري لة سازكرد
بَيدةنطترين طشتييةكةم ئةوةية (ئةى ثرسيارة
ناهةقييةى هةموو ئةم سةرةإاى كوردستان، ضينى

بَيدةنطن؟) بؤ دةكرَيت، بةرامبةرتان كة

* مامؤستا

 شارا عةبدوإلةحمان

كوردستان مامؤستايانى يةكَيتى
كــؤنــطــرةى (٢٠٠٢)ةوة  ــى ــةســاَل ل
ــةر ه ـــةش ـــاآلن س نـــةبـــةســـتـــووةو
لةطةأل زانكؤ يان ثةيمانطا دةرضوويةكى
راستةوخؤ مامؤستا بة دامةزراندنيدا
دةبَيتة خؤى رةزامةنديى وةرطرتنى بآ
وةرطرتنى لة يةكَيتيةداو لةو ئةندام
(٧٥٠) بإى مانطانة  مووضةيةوة يةكةم 

لَيدةبإدرَيت. ئابوونة وةك دينارى
كوردستان مامؤستايانى يةكَيتي
لة شةرعيةتى ساَلة ــوار ض مــاوةى 
كة دنيادا لة رَيكخراوة تاكة دةستداوةو
ئةو ضينةى نوَينةرايةتيان خواستى بةبآ
بةو هةر وةردةطــرَيــت، ئةندام  دةكــات
(١٠٠) لة زياتر لةئَيستادا هؤيةشةوة

(زؤرةملَيى) هةية. هةزار ئةندامى
مامؤستايانى لة زؤر ذمارةيةكى
ئاستى لــة ئَيستادا  لــة  كــوردســتــان
ضةندين نــاإازيــنء رَيكخراوةكةيان
مةبةستة ئـــةو ــؤ ب كــةمــوكــورتــيــى
ئةو كة بةوةدةكةن، ئاماذة دةخةنةإوو،

ناكات. نوَينةرايةتييان رَيكخراوة

رَيكخراوةكة: ثَيكهاتةى
ثَيكهاتووة رَيكخراوةكة سةرؤكايةتى
دواى بـــةآلم جَيطر، ســـةرؤكء لــة 
مامؤستايانى يةكَيتي يةكطرتنةوةى
مامؤستايانى سةنديكاى سلَيمانىء
سةرؤكايةتى هةولَير، كوردستانى
سةرؤك، لة دوو رَيكخراوةكة ثَيكهاتووة
ســةرؤك جــارَيــك مانط  شــةش هــةر 
(يةكَيتي، حيزبةية دوو لةو يةكَيك لة

ثارتي).
كة تةنفيزيى ئةنجومةنى ئةندامانى
سكرتاريةتء ئةندامانى لة ثَيكهاتوون
لقةكانء سةرؤكى يةدةطةكانء ئةندامة
زؤربــةي كة  مةكتةبةكان، ئةندامانى 
ثةنجا تةنفيزيى ئةنجومةنى ئةندامانى
ثارتيدا يةكَيتىء  لةنَيوان  ثةنجا  بة
لة هةريةك نوَينةرى دابةشكراونء
سؤسيالست، شيوعى، حيزبةكانى
كؤمةَلى زةحمةتكَيشان، يةكطرتوو،

تَيداية.
لقةكانء ئةندامانى ئةوانيش دواى
دَيت مامؤستايان يةكَيتي ئةندامةكانى
كوردستان مامؤستايانى  سةرجةم  كة

دةطرَيتةوة.
ياساى يان  ناوخؤ ثةيإةوى بةثَيى 
ــةرةوةى س ئةندامانى رَيكخراوةكة
ثؤستى نابَيت مامؤستايان يةكَيتي
لةم بةآلم هةبَيت، ثةروةردةييان باآلى
كراوةو ياساكة ثَيشَيلى رَيكخراوةدا
رَيكخراوةكة باآلى ئةندامانى زؤربةى
جَيطرى بةإَيوةبةرىطشتين، بةإَيوةبةرو
ئةوانةى نابَيت  ديكةشةوة لةاليةكى 
بة رَيكخراوةكةدا لة بةرثرسيارَيتيان
ضةند بةآلم فةرمانبةربن، دةستةوةية
لة ئةندامانى ئةنجومةنى تةنفيزيى كةسَيك
نادةن ئابوونة مانطانةش فةرمانبةرنء

نين. مامؤستا لةبةرئةوةى
رَيكخراوةكة كؤنطرةى

كوردستان مامؤستايانى يةكَيتي
كؤنطرةى لــةدواى (٢٠٠٢)و  لةساَلى
نةبةستووة، كؤنطرةيةكى هيض دةيةمةوة
ئةو ساَلة سآ ماوةى هؤيةشةوة بةو
لةدةستداوةو شةرعيةتى رَيكخراوة
ناكات مامؤستايانة ئةو نوَينةرايةتيى
بوونةتة (٢٠٠٦)ةوة ساَلى لةدواى كة
مامؤستايان بةوهؤيةشةوة ئةندام،
كة دةكةن فيعليى كؤنطرةيةكى  داواى
بةبآ مامؤستايانى سةرجةم نوَينةرى
يةكَيتية ئةو تَيدابَيتء حيزبيى ئينتيماى
ثةنجاى بة ثةنجا لة  دووربخرَيتةوة
ئةو دةستَيوةردانى ثارتىء يةكَيتىء
كاروبارةكانييةوة». بةسةر حيزبة دوو

ساَلى شوباتى  مانطى لة بإيارة 
مامؤستايانى يةكَيتي ــوودا ــات داه
يانزةيةمينى كؤنطرةى كوردستان
لَيرةدا ثرسيار بةآلم ببةستَيت، خؤى
ئةندامي دةبنة ئةوانةى كَين كة ئةوةية،

كؤنطرة؟
بةإَيوةبةرى كة كةسانةى ئــةو
راستةوخؤ يةكَيتيةكةن تةنفيزيى
زؤربةيان كة كؤنطرة ئةندامانى دةبنة
نوَينةرى ثارتينء يةكَيتىء بة سةر
تةوافوق تَيداية، بة حيزبةكانى ديكةشى
ئةندامانى هةرضةند هؤيةشةوة بةو
حيزبانة لةو  هةر دةربضن تةنفيزيى 
دةكةن حيزبة ئةو نوَينةرايةتيى دةبنء
نوَينةرى نــةك رَيــكــخــراوةكــةدا، لة 
اليةنَيك مامؤستايانء راستةقينةى
مامؤستايان كؤكردنةوةى بؤ نابَيت
بةَلكو كَيشةيةكدا، بوونى لةكاتى
ــةرةوةى س بؤ ئيلتيزاماتى بةهؤى

زؤر ناتوانرَيت حيزبةكةيدا لة خؤى
لةدواى هاوكات بدرَيت، هةية بإيار
ثارتىء يةكَيتىء ستراتيذيى رَيكةوتنى
سةنديكاى يةكَيتىء يةكطرتنةوةى
دانان سلَيمانى هةولَيرو مامؤستايانى
بووةتة سكرتاريةتدا مةكتةبى لة
دوو لةو نوَينةرةكانى دامةزراندنء

حيزبةن.

ئةندام ببنة نايانةوَيت مامؤستايان
لة ذمارةيةك رابــردوودا لةماوةى
لة داوايــان نووسراو  بة  مامؤستايان
كرد، كوردستان مامؤستايانى يةكَيتي
هةَلثةسَيرَيتء ئةوان نوَينةرايةتيى كة
خؤيان ئةندامى وةك  ــةوان ئ ضيتر
يةكَيتي وةآلمى تاكة بةآلم نةناسَيت،
(١٢٥) كة ئةوةبوو بؤيان مامؤستايان
سةر دةرمــاَلــةى دينارةكةى ــةزار ه
دةستكةوتى مامؤستايان مووضةكةى
هةركةسَيك مامؤستايانةو يةكَيتي
ئةو نابَيت بَيت ئــةنــدام نــايــةوَيــت 
دةرماَلة وةك دينارةش هةزار (١٢٥)

وةربطرَيت.

هةية داواكارييان مامؤستايان
مــامــؤســتــايــان  ــادا ــت ــس ــَي  لــة ئ
ــي ــاري داواك وةك خاَلَيكيان ضةند 
دةرماَلةى لة: بريتين كة بةرزكردوةتةوة

بكرَيت. زياد وانةبَيذيى
ذمارةيةك دةثرسن، بارةيةوة لةم
ساَلة سآ لة ــاد زي مامؤستايان لة 
زةوى دةرضووة، بؤ وةرطرتنى ناويان
يةكَيتي نةدراوة، ثَييان تائَيستا بةآلم

ئةمة؟ بؤ ضيكردووة مامؤستايان
رابــردوودا لةماوةى هةرضةندة
ــاذةى ــام ئ مــامــؤســتــايــان يةكَيتي 
هةبووة كة ضةندين هةوَلى بةوةكردووة،
مامؤستايانء خزمةتكردنى بوارى لة
ــى وةزارةت بــةآلم ــةدا، دةرمــاَل ثَيدانى 
لةوبارةيةوة خؤى بَيئاطايى  دارايــى

راطةياندووة.

ثارتى يةكيَتىء دةستَيوةردانى
دوو رابردوو ئابى  مانطى  كؤتايى
يةكَيتي تةنفيزيى ئةنجومةنى  ئةندامى
بة ثةيوةندييان بيانووى بة مامؤستايان
دةركران، يةكَيتيةكة لة طؤإانةوة ليستى
سياسيى مةكتةبى بإيارى  بة ئةمةش

بوو. يةكَيتى
بؤ ضارةسةرى كَيشةكةش هاوكات
لة يةكَيك نةقشبةندى، عةففان شَيخ
مامؤستايان، يةكَيتي سةرؤكةكانى
دوو ئةو كة كردبوو؛ بةوة ئاماذةى
يةكَيتيةكةدا لة كاركردنيان بؤ ئةندامة
داواكاريى رةزامةنديىء  بة ثَيويستيان 

ليستى طؤإان هةية.

لةذَير طوماندا يةكيَتى مامؤستايان

بابةتةكانى دةتوانن رؤذنامة خوَينةرانى
ئيمةيلى بؤ خوَيندن بنَيرن ثةروةردةو

perwerde.rozhnama.gmail.com
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مةجيد ساَلح

ءةفاي ماندَيالو

سةركردةكانيئَيمة
ءةك مةزنترين ماندَيال نَيلسؤن ذياني بةسةرهاتي
لة ثإة داستانَيكة ئةو ذياني زةوي، طؤى سةر ثياوي
سةركردةكان بةطشتيىء مرؤظايةتى بؤ عيبرةت ثةندو
لة ماندَيال دةزانين زؤربةمان تايبةتى، بة شَيوةيةكي
نةهَيشتنى لةثَيناوي (١٩٩٠) ساَلى  بؤ  (١٩٦٤) ساَلى
لة ئةفريقا باشوورى لة  «ئةثارتايت»  سياسةتى
لة هةَلبذاردن (١٩٩١) ساَلى لة كاتَيك زينداندابوو،
يةكةمينجار بؤ ئةنجامدةدرَيتء ئةفريقا باشوورى
لةو بةشداريى ــت دةدرَي رةشثَيستةكان بة رَيطة
هةروا ئةو بؤنةية ناهَيلَيت ماندَيال بكةن، هةَلبذاردنةدا
دةنطدان بؤ خؤى بؤية تَيثةإببَيت، بةسةريدا سادةيي بة
مةزارطةى كة شارةى ئةو «ناتال»، شارى دةطةيةنَيتة
طةلى كؤنطرةى حيزبي دامةزرَينةرى دوبي» «جؤن
شَيوةية بةم بيرةوةرييةكانيدا لة ماندَيال ئةفريقي لَيية.
دةنطدان «ثاش دةكات: خؤى دةنطدانةى لةو باس
لة ساتةم ئةو  دوبي»، «جؤن مةزاري سةر  ضوومة
هاوإآ يةكةى يةكة رابردوو، بؤ طةإامةوة بيركردو
لةثَيناوي هاوإَييانةى ياد، ئةو كةوتنةوة قارةمانةكانم
تَيدا ديكة رةشثَيستةكاني منء بَيت رؤذَيك ئةوةى
ثياوة ئةو ذنء شةهيدبوون». ئازاديي دةنطبدةين، بة
ياد كة بةنرخترينقوربانيياندا شؤإشطَيإانةمكةوتةوة
سةركةوتن ئةمإؤدا ءةك رؤذَيكى لة ئــةوةى بؤ 
ليتولي هاني، كريس  تامبؤ، ئؤليفر بةدةستبَينين. 
لةو هةستمكرد ياد كةوتنةوة هةموويانم ءيبرام،....
ءامدةزاني دةنطدان، بؤ نةهاتووم تةنيا بة من ساتةدا

مندا ئةوانيش دةنطدةدةن». لةطةأل
دواىضوارساأللة حوكمإاني ءةكيةكةمسةرؤكي
خؤى خانةنشين ماندَيال ئةفريقا باشوورى رةشثَيستى
دوذمنةكانييةوة لةاليةن  كة  رَيزةى  ئةو ئَيستا كرد.
كة رَيزةى لةو نيية كةمتر هيض  دةطيرَيت، ماندَيال لة 

دؤستةكاني بؤى دادةنَين.
بةناوبانطبوو بةوة عةرةفات ياسر فةلةستين، لة
هاوسةنطةرانةى هاوإآء ئةو جةستةيي تةسفيةى
بؤ بةرهةَلستكارى.  بة  ببوون دواتر  كة خؤى دةكرد
كرد العلي» «ناجي هونةرمةند  لة  هةإةشةى نموونة
دةيكةيت، كاريكاتَيرانةى ئةو لةبةر دَيت «رؤذَيك كة
نةك (١٩٨٧) ساَلى تَيزابةوة»، ناو دةخةمة ثةنجةكانت
هةرئةوةىكرد،بةَلكوشةهيديكرد،دواترلةبةرئةوةى
تَيكؤشةر رووناكبيرو سياسةتمةدارو عمرو»ى «نبيل
كةنارى «غةزةو ثَييوتبوو لَيطرتبوو ئةوةى رةخنةى
سةركردةكاني بؤ مةزرةعةيةك كردووةتة خؤرئاوات

قرتاند. قاضَيكى طوللةو بةر داية فةتح»
سةركردةكانيئَيمةبؤثاداشتىهاوسةنطةرةكانيان،
تَيطةيشتوون لةوةش نةطرتةبةر، ماندَياليان رَيطةكةى
رَيطة بؤية ناضَيتةسةر، بؤ عةرةفاتيان ياسر ئةوةى
تَيكؤشةرةكاني ناوزإاندني «نانبإينء داهَينا سَييةميان
ئَيمة سةركردةكاني ئةمإؤ». بةرهةَلستكارانى دوَينآء
ضةشت، دةسةآلتيان  كورسيي  تامءضَيذى  كة هةر
يادكرد. هاوإَيكانييان لة زينداني شاخء داخء خةباتي
بةَلكو بيرنةما،  لة شةهيدةكانيان هاوإآ هةر  نةك
زيندةكاني هاوسةنطةرةكاني  ءَيزةى كةوتوونةتة 
خةباتء تَيكؤشانةى ئةو بؤ رَيزلَينان لة جياتي دوَينيان
رؤذنامةنووسي كؤمةَلَيك لةإَيطةى كردوويانة
لةكةداركردني هةوَلى لة فرؤشةوة قةَلةم خؤفرؤشء
زيندانةكاني تَيكؤشةرةكاني سةروةريى ثإ مَيذووى
سةركردانة جؤرة ئةو كوردستانن. شاخةكاني بةعسء
خؤيان هةتاية بؤ هةتا ماندَيال ءةك ئةوةى جياتي لة
ميللةتةكةيان تَيكؤشةرةكاني رؤَلــة ــةرزارى ق بة 
محَيدين تةها ءةك كةسَيكى داَلدةى كةضى بزانن،
ئةو تا خؤفرؤش دةدةنء  ئَيسقان سةر  تا مةعروفى 
بة مردنيش لةدواى دةثارَيزنء ذياني مرد رؤذةى
ئازادانة بة لةناو جةرطةى سلَيماني حورمةتةوة رَيزو

دادةنَين. بؤ ثرسةى
دةبَيت تَيدةطةن لةوة كةى ئَيمة سةركردانةى ئةم
طةندةَلييان فَيَلى ئةوةى بؤ ببإن كةس ضةند ناني
ئةوةى بؤ  ببإن كةس ضةند زمانى نةكرَيت، ئاشكرا 

نةكرَيت. ءآلتة ئةم داهاتي لة بةتاآلنبردني باس
ئةمة بَيت ضى نةتةوةيةك ضارةنووسي دةبَيت
ئةوانيان ئةوانةى بؤ  بَيت سةركردةكاني  ءةفــاى

ثايةية؟ ثلةو ئةو طةياندووةتة

سويَندء
بةرثرسياريَتييسةرؤك

بةردةوامبوونء
ثةرةسةندني
رةوشة ئةم
ناسروشتيء
ناياساييء

ناديموكراسيية،
دةخوازَيت وا

هةريَم سةرؤكي
بةرزترين كة
دةسةآلتي

لة جيَبةجَيكردنةو
سويَندي (٨/٢٠)دا
خواردووة، ياسايي

بؤ سنوورَيك
دزيَوانة كارة ئةو

بوونةتة كة دابنَيت
لةسةر مةترسيي

بةرذةوةنديية
طةلي باآلكاني
كوردستانء

ريزةكاني، يةكيَتيي
ياساو بةثَيي كة

دةستووري
ثَيشنيازكراوي

كوردستانء
سويَندة

ياساييةكةي،
راستةوخؤي ئةركي

بةِريَزيَتي

ئاوات شَيخ جةناب

ــت دروس ــذاردنء ــب ــةَل ــة ثــَيــش ه ل
ــؤإانء ط ليستي راطةياندني لة هــةر
رؤذ ثرؤسةيةدا، لةو بةشداريكردني
ئاَلؤزو طرذو هةوايةكي كةشء بةإؤذ
دةركــردنء نانبإينء هةإةشةو لة ثإ 
لة البردن...هتد ثؤست لة طواستنةوةو
«ئيدارةي سلَيماني ثارَيزطاي سنووري
نةك تائَيستاش دةستيثَيكردو سلَيماني»
بةَلكو دةرنةضووة، هةَلبذاردن ثةتاي لة
لةسةر هةإةشة بة دةكرَيت بةردةوامةو
مرؤظء مافي  ديموكراسيء ثرؤسةي 

بدرَيت. قةَلةم لة ياسا سةروةريي
ثةرةسةندني بــةردةوامــبــوونء
ناياساييء ناسروشتيء رةوشــة ئةم
سةرؤكي دةخوازَيت وا  ناديموكراسيية،
ــي ــةآلت دةس ــن ــري ــةرزت ــة ب ــم ك ــةرَي ه
سوَيندي (٨/٢٠)دا لة جَيبةجَيكردنةو
هاتووة تيايدا كة ــواردووة، خ ياسايي
طةلي بةرذةوةندييةكاني «يةكَيتيء
«ثابةندي دةثــارَيــزَيــتء  كوردستان»
لةو دةبَيت»ء كوردستان دةستووري
بَيتة دةستبةكارة،  ياسا  بةثَيي رؤذةوة 
دزَيوانة كارة ئةو  بؤ سنوورَيك  جوابء
لةسةر مةترسيي بوونةتة كة دابنَيت
كوردستانء طةلي باآلكاني بةرذةوةنديية
ياساو بةثَيي كة ريزةكاني، يةكَيتيي
كوردستانء ثَيشنيازكراوي دةستووري
راستةوخؤي ئةركي ياساييةكةي، سوَيندة

بةإَيزَيتي.
دواي ـــــة ل ــــة ــــراي ــــك ــــاش ئ
لة طــؤإان هةَلبذاردنةكاني(٧/٢٥)ةوة
«قةَلةمإةوي سلَيماني ئيدارةي سنووري
دةنطةكاني زؤرينةي يةكَيتي» جاراني
كةوت، كوردستاني  ليستي ثَيش هَيناو 
برديةوةو هةرَيمدا نيوةي نزيكةي لة واتة
دةنطي هةزار سةد  لة  ثتر  هةولَيريش  لة

هَينا.
ئةطةر جاراندا، سةوزي  سنووري لة
ليستي دةنطةكاني بَيتء  رازي ثارتي
ئةوا بكرَيت، دوو دابةشي كوردستاني
سةد لة زياتر بة طــؤإان  سنوورة لةو
كة يةكَيتييةوةية ثَيش لة دةنط هةزار
ــدارة... ــةآلت دةس تيايدا يةكَيتي ئَيستا
لةوآ ئَيستا  بوترَيت دةكرَيت وردتــر 
ئةم ــات. دةك زؤرينة حوكمي كةمينة 
بة ئةمإؤ، دةستإؤيشتووةي كةمينة
رَيككةوتننامةي لة خراث سوودوةرطرتني
زؤر يةكَيتي، ثارتيء نَيوان ستراتيذيي
ثرةنسيثةكاني ياساو لة دوور دَإلةقانةو
مرؤظء ديموكراسييةت، بةردةوامة مافي

البـــردنء نانبإينء ــــردنء دةرك لــة 
بةركةناركردني ــةوةو ــن دوورخــســت
هةموو لة ــنــة» «زؤري طؤإانخوازاني
ئةم بةدَلنياييةوة دةوَلةتدا. دامودةزطاكاني
طةل بةرذةوةندييةكاني خزمةتي رةفتارة
دروستكردني دذو ناكؤكة لةطةأل ناكاتء
نةتةوةييء طوفتاري كــردارو يةكَيتيي
هةرَيم ديموكراسييةتي ثياهةَلداني سيماو
رسوا ناشيرينء دنيا هةموو بةردةم لة
دةخاتة طةل ريزةكاني يةكَيتي دةكاتء
هةَلوةشانء لَيكترازانء  هةإةشةي  بةر
هاوآلتيبوون نيشتمانثةروةرييء هةستي
بةرامبةر بةرثرسيارَيتي هةستي الوازو
مةترسيي ذَير دةخاتة نيشتمان طةلء
كؤرثة منداَلَيكي كاتَيك راستةقينةوة،
دةستةجةمعيدا، ســزاي ســايــةي لــة 
لة دةكرَيت ياساغ لَي شيرخواردني
بةخَيوكةرةكةيةوة، مووضةبإيني رَيطةي
يان خانةنشين ثَيشمةرطةيةكي يــان
زيندانييةكي سةنطةرو كةمئةندامي
نانبإاو شةهيدَيك منداَلة يان سياسيي
دةرنةضووني لةبةر تةنيا ــت، دةكــرَي
كؤمةأل بة سزاي ناوضانةو لةو يةكَيتيي
هةموو بنةماَلةو ــزانء ــَي خ بــةســةر
سلَيمانيدا لة جاران  «سةوزي  ئيدارةي
راييةك دوو ئيتر ض دةسةثَينرَيت، لَيرةوة
بةرذةوةندييةكاني ريزةكانء يةكَيتيي بؤ
لة دةمَينَيتةوة؟!» كوردستان طةلي
نةبَيت هاوآلتيياني ضواريةكى بؤ وآلتَيكدا
ئاسايشء ثَيشمةرطةو وةزارةتـــي لة 
حكومييةكاندا فةرمانطة هةموو ثؤليسء
قوآليي ئيتر بــن، بةرثرس بــةشــدارو
دةكةوَيتة كوردستان طةلي ستراتيذي
ميرةكاني ديوةخاني لة  بَلَيي  تؤ كوَيوة؟!
بكرَيت؟! مسؤطةر دابينء يةكَيتيدا جةنطي
كوردستان طةلي ريزةكاني يةكَيتيي يان
يةكَيتي بة زؤرةملَييي بة سنوورةدا لةو

بكرَيت. دابين زؤر بة
(٪٥٧) بــؤ تةنيا هةرَيمَيكدا لــة
هةبَيت حيزبي دوو تةنيا بؤ ثَيكهاتةكةي
كوردستان يةكطرتووي لةشكري
ديكةو حيزبةكاني هةموو ثَيكبهَيننء
دةتوانَيت بكةن، بَيبةش بَياليةنةكان
كوردستان طةلي هةموو ثشتيواني لة
ئةو طشتيي فةرماندةي بَيتء بةهرةمةند
هةرَيمةو سةرؤكي  خودي كة  لةشكرة
سةركةوتنء يةكةمي  بةرثرسياري 
هةموو بة  دَلنيابَيت دةتوانَيت شكستة، 
لة طةلةكةيةوة تواناكاني ثشتيوانيء
«ئةطةر ضارةنووسسازةكاندا شــةإة

مةترسيية «ئةطةري بةرامبةر روويدا»
خؤشةويستيء بة ضاوةإوانكراوةكان»؟!
طةلي ــاي ــوان ت هــةمــوو ثشتيوانيء
سةركةوتوو بكاتء شةإ كوردستانةوة

بَيت؟!
سوَيندةكةي لة ديكةوة اليةكي لة
ــةركء «ئ هاتووة هةرَيمدا سةرؤكي
دَلسؤزيي بة بةإاستيء فةرمانةكانم
دةستووري ثابةندي بطةيةنمء بةجآ
سوَيندة ئةم بم»، كوردستان هةرَيمي
ئاطادار بةإَيزي دَلسؤزانة دةدات هانمان
دةستوورشكَينييةي ــةو ل بكةينةوة
رَيكخراو بةردةوامء  ريتمَيكي بة  ئَيستا
مــادةي بإطةكاني ــوةدةضــَيــتء بــةإَي
ذيانء كةرامةتء بة تايبةتة كة ،(١٩)
ثَيشنيازكراوي دةستووري لة ئازاديي
لة كة بهَينينةوة، نموونة بة كوردستاندا
ضواردة مادةيةدا ئةو بإطةي بيست كؤي
كةرامةتي ئينسانء بة تايبةتة كة  بإطةي
سووكايةتي ــانء ذي مافي ــازاديــيء ئ
ئاسايشي بَيطاريي ثَينةكردنء ثَينةكردنء
ئــازاديــي مــافء كــةســيء  تايبةتيء 
ضاودَيريينةكردني دةنطدانء  دةربإينء
لة دروستنةكردن رَيطريي ناياساييء
طةنجانء تازةثَيطةيشتووانء ثةرةثَيداني
كؤبوونةوةو ئازاديي  وةرزشــكــارانء 
هةموو ثابةندبووني كؤمةَلةو ثَيكهَيناني
سةرةكييةكاني بنةما بة حيزبةكان
مرؤظء حوكمةكاني مافي ديموكراسيء 
ضاالكييانةي لةو رَيطريي دةستوورةو ئةم
هةرَيمي ديموكراسي سيستمي بة زيان
دةبــَيــت ــتء ــَي ــةن ــةي ــان دةط ــوردســت ك
ثَيكةوةذياني لــةســةر هــةإةشــة بــة 
يان بإطانة ئةم تَيكإاي  ئاشتيخوازانة... 
هةمووشيان كة ثَيشَيلكراوة بةشَيكي
طةلي جَيطيرنء عَيراقدا دةستووري لة

ثَيداوة. دةنطي كورديش
سةرؤكي سوَيندةي ئةم دواي بؤية
وتارةكةيدا، لة دووثاتكردنةوةي هةرَيمء
«ضونكةسوَيندَيكيطةورةيةءهةمووشمان
ئامادةيي سوَيندةبين» ئةو ثابةندي دةبَيت
لة طوآ جياوازينةكردنء بؤ نيشاندان
بَيت رةئيش ئةطةر «هةتا رةخنةطرتن
ئَيستا نيشتماندابَيت». طةلء ثَيناوي لة
وتارةكةي سوَيندةكةيء بةثَيي بةإَيزي
ياساييء مَيذووييء بةرثرسيارَيتيي
با ئةستؤدايةء لة نيشتماني نةتةوةييء
داكؤكيكردن تاقيكردنةوةي لةم بزانين
هةرَيمةدا ئــةم هاوآلتيياني مافي لة

دةبَيت. سةركةوتوو

شهست نزيكهي  بيرمه،
پياوَيكي له مهوبهر، ساَلَيك
روخــؤش ســوكــي ئَيسك 
لــه ــو ب ــك ــدَي ــهن ــارم ــه  ك ك
ــهرهوهي س خه ستهخانهي 
له مــاَلــهكــهي و سلَيماني
به بو، سهرشهقام  گةإه كي 
ئهچو بؤ گهورهدا ناو بازاإي
ئهگةإايه وه و كارهكهي  سهر
ههميشه رؤيشتنهوه، دهم به
(ئيتر، ــهي  وشــهي دو ــه م  ئ
ئهكردهوه. دوبــاره موازنه)
ورده ورده خهَلكهكهش 
حهمه ههر كه وايانلَيهات
يه كَيك به ده ركه وتايه، صاَلح
پَيشوازيان وشه يه دو لهو
وشهي به ئهويش لَيئهكرد.
(ــ ئهدانهوه: وهَالمي دوه م
ــ موازهنه  * موازهنه  * ئيتر

ئيتر).
صاَلح حهمه كردهوهكهي 
شَيت هــي ــه  ل ــده هــه رچــه ن

راستيدا، له ــهَالم ب ئهچو،
ئاساييبو. پياوَيكي خــؤي
دو ئه و نهَيني مرديش، ههتا
لَييان كه نهدركاند. وشهيهي
(ئيتر) له  مه بهستت ئهپرسي 
ئهي ئهيوت(موازهنه) چيه؟
چيه؟ مــوازهنــه  له  مه ستت

ئيتر! ئهيوت:
دوباره خؤي  مَيژو ئهَلَين 
ساَله، ههژده ئهوه ئهكاتهوه.
كوردستاندا، ههرَيمي  له
موازهنه پرسياري وهَالمــي
ئيتره له جؤرَيكه (ميزانيه )
حهمه تهمومژاوييهكهي
دهمم روي  لَيرهوه صاَلح! 
ناو بهرههَلستهكاني ئهكهمه
پهرلهماني ــهي دهورهي ئه م
نهكهن ئهَلَيم:  و كوردستان 
دهســهَالتــهش، ئهم رَيبدهن
نهَيني صاَلح، حهمه وهك
ئَيستهو مـــوازه نـــهكـــهي
لهگهَل رابردو ساَلي ههژده

ئهمه گــؤإ!  بهرنه  خؤياندا
بؤ يهكه مه پَيوانهي و مهرج
نوَينهري ئَيوهي  سهركهوتني 
ههژدهي روتهي  رهشو  ئهو
ئهركي ئهخورَي. مافيان ساَله
و بنج بچنه سه رشانتانه 
داهاتهكاني ههمو بناواني
رابوردوه ساَلي ههژده ئهو
داهاتوه. ساَلي  چوار ئهم و
جؤرَيتي و چهندَيتي يان؟ بإ
و ره وايهتي و چونيهتي و
خهرجكردنيان، ناإهوايهتي
بؤ بهرسمَيَل؟ و كؤمَيشن
ئينجا هتد؟ و... گيرفان كام
نهشتوانرَي ئَيستادا له ئهگهر
ــــاروه  حــهرامــهكــان لــه پ
بهَينرَينه گهندهَلهكان قوإگي
ئهتوانن ئَيوه ئــهوا ده رَي،
ــاري  وردهك به پَيويسته، و 
ــهوه، ــي ــاري ــهك ــت ــه دإش ب و 
بــهردهم بخهنه  وه َالمــهكــان
ــاي دادگ دَلنيابن ميللهت.

سبهي، يا  ئه مإؤ گـــهوره، 
هيچ ـــــهَالم ب ــه ، ــه ت ــل ــل ــي م
لَيكؤَلينهوه بهبَي دادگايهكيش
خاَل بهبَي و بهَلگه بهبَي و
بإياري پيتهكان، خستنهسه ر
نــادرَي بؤ ــهي ــهروهران دادپ
روت موازه نهي  و ئيتر به  و

ناكرَيت. هيچ
له ئهبَي بهَلگهبهنديش،
بوار و خؤيدابَي  جَيگه ي 
بچَي. بهسهر كاتي ــهدرَي  ن
له كارتان سهرهتاي ئهبَي
گــوَي و بــَي مــوازه نــهكــهدا
ئاينده ي نــهگــرن. ئيتر لــه  
گرهو بردنهوهي گؤإانيش،
ئهستؤي له دؤإانــدنــي، يا 
ــل پــهرلــهمــانــكــاره ئــه و چ
مليؤن چل كه بهرهه َلستهدايه،
مَيژوش و سهره  له  چاويان
ئيش و ناكات بهكهس رهحم
ههورازه، سهرهو روي له كه

نهكهن. لَيژي

! موازنه .. ئيتر
كاميل ژير

ئَيستادا له ئهگهر
پاروه نهشتوانرَي

له حهرامهكان
گهندهلَهكان قوِرگي

دهرَي، بهيَنريَنه
ئهتوانن ئَيوه ئهوا

به  پَيويسته، و
و وردهكاري

بهدِرشتهكارييهوه،
بخهنه وهَالمه كان
ميللهت بهردهم
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ــــــردوودا راب لـــة مـــــاوةي
بارودؤخَيكي لة «١٤٠» مــادةي
ثإ ناجَيطيرو قــةيــرانــاويــيء
هةميشة داضووندا هةَلضوونء
يارةكانيدا ــارو ــةي ن لــةنــَيــوان
تةواوةتي بة دةضــوو، دةهــاتء
مادةية ئــةو جَيبةجَينةبوونى
لَيي ماليكي نوري  تةنيا  بة هةر
كاتَيكدا لة  نيية، بةرثرسيار 
اليةنة حكومةتةوة اليةني لة
زوو ــــطء درةن ــةكــةي ــي ــادي م
هةندَيك جَيبةجَيكراوة، هــةر
ماليكي لة جطة بإطةكاني لة
عادل هاشميء تارق لة هةريةكة
سةرؤكايةتي عةبدولمةهديء
كاتء لة دةيانتواني كؤماريش
لةسةر ثَيداطريي خؤيدا ساتي
نةك ــكــةن، ب جَيبةجَيكردني
كةبوون!! بةردةميدا، لة لةمثةربن
جطة راستيدا  لة  (١٤٠) مــادةي
نَيوان لةسةري كَيشة  ناوضة لة
كَيشة ناوضة ــةرةب،  ع ــوردو ك
وةك بطرَيتةوة، ديكةش لةسةري
دةدؤزنةوة، بيانووة  ئةو  هةندَيك
نَيوان لة كَيشةكة راستيدا لة بةآلم
مادةكةش عةرةبدايةو كــوردو
ئةو ــةري ــارةس ض بــة تايبةت 
كَيشةكاني وردة دانراوة، ثرسة
حساب كَيشة عَيراق بة باشووري
دوو نَيوان كَيشةي وةك ناكرَين،
كوردو نَيوان لة جيا، نةتةوةي
راستيية بة داخةوة ئةو عةرةبيشدا
لةسةر نةكراوة، راشكاوانة قسةي
كوردنء ناوضةي ناوضةكاني كة
طــيــراوة، ــةردا ــةس دةســتــيــان ب
قؤناغةكاني بنةإةتدا لة طةرضي
كَيشةكة ــي ــردن ــةرك ــارةس ض
مادةية ئةم  ثَيدةَلَين، ئةوةمان 

لَي قةرةبووكردنةوةي قؤناغي
ديكةي قؤناغةكاني دةردةضَيت،
نةنراوة، بؤ هةنطاوَيكي هيض

بَلَيين: دةبَيت لةمةدا
وةزيراني ئةنجوومةني أ-
ــي ــةرؤك س ـــراقء خـــودي ـــَي ع
بةرثرسيارن ئةنجوومةنةكة
ئــةو ــنــةكــردنــي ــبــةجــَي لــة جــَي
مــادام خؤيدا، كاتي لة مادةية
ــوةي ــَي ــوارض ض ــة ثــَيــشــتــرو ل
كاتي مـــاوةو ــةدا ــوورةك ــت دةس
جَيبةجَيكردنةكةي بؤ دياريكراو
ئةنجوومةني دةستنيشانكرابوو،
سةرؤكي تايبةت بة ــرانء وةزي
لةطةأل ــة ــواي دةب حكومةتةكة
كؤتايي وادةي نزيكبوونةوةي
دياريكراوةكة زةمةنيية ضوارضَيوة
بة ماوةكة دةستكاريكردني بةثَيي
بطةإاناية نوَيدا رَيوشوَيني دواي

جَيبةجَيكردني... بؤ
هاوثةيماني ليستي ب-
عَيراقي، ثةرلةماني لة كوردستان
نزيكبوونةوةي لةطةأل دةبواية
خؤيان ــاداشــتــي ي ـــــةدا وادةك
حكومةتء بؤ بةرزبكردايةتةوة
سةرؤكايةتيكؤماروسةرؤكايةتي
ضةند دةستنيشاني ثةرلةمانء
بؤ بكرداية خَيرايان رَيطةيةكي
كَيشةيةو ئةو بوونةوةي يةكاليي
هةر ثةرلةماندا لة ثرسةكةيان
لة كةركوكييةكانء نوَينةرة بؤ
بؤ كةركوكيةكانيشدا نوَينةرة نَيو
نةهَيشتاية، بةجآ كةسَيك ضةند
شةإكةري ئةوانة تةنيا بَلَيي وةك
هاوثةيماني بـــن، ــوك ــةرك ك
عَيراقي ثةرلةماني  لة كوردستان 
مادةي جَيبةجَيكردني بةرامبةر لة
كةمتةرخةم دةستووردا (١٤٠)ي

كةمتةرخةم هــةر نــةك ــوون، ب
بةهؤي بوو ئةوان سستي بطرة
«٢٢»ي طروثي سةرهةَلداني
كردةوة بة  طروثةي ئةو تةمموز، 
كةركوكء كرد ئــةوة  بؤ كــاري
بكاتة لةسةرةكان كَيشة ناوضة

باروتةكة. بةرميلة
كة كؤمار سةرؤكايةتي ث-
ثَيكدَينء كةسي «٣» طروثَيكي لة
لة كــــوردةو ــان ــةي ــةك ــةرؤك س
ثؤستى وةرطرتنى ـــاري رؤذط
وةك هةموومان كؤمارى سةرؤك
مَيذوويي طــةورةو رووداوَيكي
كرد، لةسةر قسةمان كةموَينة
بة خؤيدا، كاتي  لة دةيانتواني 
بةهؤي كؤمار  ســةرؤك  تايبةت
سياسةتي لة شــارةزايــيــةكــةي
تةبعيسء تةرحيلء تةعريبء
ئةنفالء كارةساتةكاني هةروةها
بؤ هاوإَيكاني سؤزي كيمياباران
ئةو ضارةسةري زووتر زياترو
كاتَيكدا لة ئةمة رابكَيشَيت، ثرسة
يةكَيكي كؤمار سةرؤك لة جطة
ــادل كــةســة «ع ــةو ســآ ديــكــة ل
بة زؤر خــؤي عةبدولمةهدي»
دةزانَيتء كورد دؤستي نزيكء
تَيطةيشتووة، هــةروا كورديش
لة د.بةرهةم جارَيكيان تةنانةت
كةس نزيكترين وةكو ئةوي بةغدا
ناساندو ئَيمة بة كـــوردةوة لة 
ئةوةي بؤ هةر بإؤين، نةيهَيشت

دابنيشين. لةطةَلي كةمَيك
جَيبةجَيكردني لة بةشَيك
هةَلوةشاندنةوةي «١٤٠» مادةي
لــةوانــة بةعسة، بــإيــارةكــانــي
ضةمضةماأل، قةزاكاني دابإاني
ثَيمواية؛ خورماتوو كفري، كةالر،
بة زؤر كــؤمــار سةرؤكايةتي

بإيارة ئةو دةيانتواني ئاساني
ثَيشتر كاتَيكدا لة هةَلوةشَيننةوة،
بإيارةكاني بريمةردا سةردةمي لة

هةَلوةشابوونةوة!! بةعسي
هــةرَيــمء ســـةرؤكـــي ت- 
كوردستان ثةرلةماني حكومةتء
كاري دةيانتواني ماوةيةدا لةو
ئةو لــةســةر بكةن ــاش ب زؤر 
ســةرةإاي هةَلبةت نــاوضــانــة،
بةو تايبةت وةزارةتَيكي ئةوةي
كوردستان هةرَيمي لة ناوضانةش
يةك هيض بــةآلم دروستكراوة،
هةرَيم، (سةرؤكايةتي سَيية، لةو
ثةرلةمان)، كوردستانء حكومةتي
لةو ديــاريــان هةنطاوَيكي هيض 
لة جــطــة ـــةوة نـــةنـــاوة، ـــارةي ب
عَيراقي، حكومةتي  بؤ كارئاساني 
قةرةبوو ــواري  ب لة بةتايبةت
خؤشيدا كاتي لة ــةوةدا، ــردن ك
بؤ قةرةبووكردنةوة  ثارةي بإي 
نيو حةوتء بؤ  مليؤن (٥) كورد
لةطةأل كةسَيك ضةند ئَيمة بوو،
سةرؤكي ــارزانــي ب نَيضيرظان
(١٠) طةياندة بإةكةمان حكومةت
سةرؤكايةتي لةوة جطة مليؤن،
كوردستانء حكومةتي هةرَيمء
ضوار كوردستان ثةرلةماني
«١٤٠»و مادةي لةسةر ياداشتيان
نةداوةتة جَيبةجَيكردني ضؤنَيتي
لة تايبةت بة عَيراقي، حكومةتي
وادةي كؤتاييهاتني سةروبةندي
بطرة ــةوة ئ نــةك  ديــاريــكــراودا.
ئةمجارة كوردستان، ثةرلةماني
كةركوكييةكاندا بةإووي دةرطاي
ــنــةري نــوَي ئَيستا ــتء  ــس داخ
لةنَيو كةركوكيي وةك كةركوك
نيية، كوردستاندا ثةرلةماني
كة ثةرلةمانيش ســةرؤكــي بؤ 

ثياوة ئةو كةركوكيية د.كةمال
خؤي سجلي دؤسييةو تائَيستا
ئةوةي كةركوك، بؤ نةطَيإاوةتةوة
ثةرلةمانتارَيكي ضةند دةمَينَيتةوة
كة كةركوكة، دابإاوةكاني قةزا
دةكرَيت بيانةوَيت، بتواننء ئةطةر
ثةرلةماني لة كةركوكيي لؤبييةكي

بكةن. دروست نوَيدا
ثةرلةماني لؤبيية لةو جطة
ئَيستادا لة دةتوانَيت كوردستان
جَيبةجَيكردني بؤ  ئةجَيندايةك
بةردةست بخاتة (١٤٠) مــادةي
لةسةر بنةماي حكومةتي عَيراقيء
ثةيوةندييةكاني ئةجَينداية ئةو
لةطةأل حكومةتء ثةرلةماني خؤي
ثَيمواية بكات. ديــاري عَيراقيي
بة ئةمةريكييةكانيش لــةمــةدا
ثَيشنيازةكةي دواي تايبةت
ئةركي دةبــن، هاوكار ئؤدَيرنؤ 
داواي كوردستانة ثةرلةماني
هؤكارةكاني لة  روونكردنةوة 
(١٤٠) مادةي دواكةوتني سستيء
رآء حكومةتي عَيراقيي بكاتء لة
مادةية ئةو خَيراكردني شوَيني

بكات. دةستنيشان
ثةرلةماني ئَيستاوة لة ثَيويستة
قةزا نوَينةري لة كوردستان
تايبةت بة كةركوك دابإاوةكاني
ضةمضةماألء ـــةالر، ك ــري، ــف ك
بة تايبةت ليذنةي ديكة خةَلكي
ئةو بكات. دروست «١٤٠» مادةي
لةطةأل نزيكدا ئايندةي لة ليذنةية
عَيراقيي ثةرلةماني حكومةتء
بةندة ئــةو  كاراكردني بؤ كــار

بكةن. دةستووريية
ثةرلةمانيش دةرةوةي لة ديارة
هاوكارييان هةية زؤر خةَلكَيكي

بَيت... طةرةكيان ئةطةر دةكات،

ضلء ثةرلةماني كوردستان سةدو

ـــن ـــَي دةَل ــان ــةك ــي ــدي ــن ــي ه
دةستكةوت «بةدةستهَيناني
هــونــةري ئــةطــةر نيية طــرنــط 
بة كورد نةبَيت»، لَيي ثارَيزطاريت
لةدةستداني ثَيضةوانةوة هونةري 
تا ــرة ــات زي دةستكةوتةكاني
طوتاري لةدةستداني ثاراستنيان،
سياسةتي بة  بةرامبةر نةتةوةيي 
بةَلطةيةو باشترين بةغدا تازةي
ئةوة رابـــردوودا ساَلي  (٦) لة
كوردي دةسةآلتي كة سةلمَينرا
حيزبيي كاتيء دةستكةوتي لة بير
ثارَيزطارييةكي تا دةكــاتــةوة
ستراتيذيي، ــةنء  ــاي ــذخ درَي
بووة ئةوة ستراتيذ طرنطترين
روونةداتةوة خوَيناويي ثَيكداداني
ناوةندي، حكومةتي بة بةرامبةر
لةبةرئةوةي ثَيكدادانةش نةك ئةم
شةإزانء يان نين شةإخواز كة
كة لةبةرئةوةي بةَلكو نين، ئازا
كؤمانكردووةتةوة ئةوةي نةبادا
خةوني مادييء سةرمايةي وةك
بَيئاطا بضَيت، لةدةست حيزبي
سةرمايةي ــان دةي كة ــةوةي ل
كةسايةتي نةتةوةييء رةمزييء
بة زايــةكــرد خؤمان هةرَيمي 
بؤ ثــارســاأل عــةرةبء بــةغــدا،

لة   ١٤٠ مـــادةي لــةبــاربــردنــي
خؤثيشاندانَيكي ــوك ــةرك ك
ئةنجامدرا خوَيناويي طــةورةو
٢٢ي ــة ل ٢٠٠٨/٧/٢٧ء  ــة ل

ساَليش ــان  ــةم ه ــوزي ــم ــةم ت
مادةي دةركردني بة ويستيان

ــم،  هــةرَي ــي ــةكــان دةســةآلت  ٢٤
لة بةَلكو  بكةن، خوَيناويي نةك 
لَيهات واي تا بنَين، طؤإيشي
قةرةتةثةو كَيشةكاني ماليكي
هةآليساندو خانةقيني جةلةوالو
سةرنجي تا ثَيكردين ثاشةكشةي
لةسةر طشتيي راي ـــوردو ك
ــتء ــةرَي الب ــوك ــةرك ثــرســي ك

لةخانةقينء   ٢٠٠٨/٩/١٣ رؤذي
شةهيدي بةداخةوة ناودؤمانيش
نوَيي حكومةتي بةدةستي تازةمان
لةدةستداني بة بةخشي عَيراق
مةحمود كوَيخا زولفةقار (عةقيد

هاوإَيكاني). هةَلةبجةييء
كة خانةقين كَيشةي دةركةوت
طةورة هَيندة دروستكرا، ثار ساَلي
تيشكي شَيوةية بةو كة نةبوو
كورديان طةورةكراو خرايةسةرو
ثاشةكشةيان تــرســانــدو  ــَي  ث
دةرةوةي لة قةرةتةثة، لة ثَيكرد
كةركوك خانةقينء كَيشةي
كة هةبوو، طــةورةتــر كَيشةي
دةسةآلتةكاني كةمكردنةوةي
بة بــوو ــي ــردن الوازك هــةرَيــمء
هةيبةتةي ئــةو كة  شَيوةيةك
كَيبإكَيي نةمَينَيتء جــارانــي
عــةرةب ضونكة بكات، بةغدا
ئةطةرضي نيية، قبووأل ئةمةي
نةبوو بَيئاطا طةمةية لةم كورد

ــي دةســةآلت بــطــرة دةيــزانــيء
و يةكطرتوو كوتلةي كة نةبوو
ثةرلةمان، لة بووين بةهَيزيش
سياسيية الوازيي بةهؤي بةآلم
بةغدا لة ــورد ك شةرمنةكاني
بةردةوام دؤإاندء  شتمان  زؤر
قسةي ئَيستا ثَيكرا، سازشمان
دةسةآلتةي ئةم ئةوةية، راست
فيزيكي جوَلةي تواناي خؤمان
دةسةآلتي لةبةرامبةر نةماوة
خةَلكء ترساندني بة مةركةزيداء
ليستةكان سياسييةكانء قةوارة
بة ئةطةر كة بآلودةكاتةوة ئةوة
ثةرلةماني بةشداريي ليست يةك
كة ئةوةيشى نةكةين، عَيراق
هةمانة لةدةستي دةدةين، ئةمةش
راستي بةشَيك ئةطةرضي بَيطومان
كورد كارةساتةكة بؤ تَيداية، وةلَي
حيزبء ئةستؤي دةكةوَيتة نييةو
دةسةآلتدارةكاني ضارةنووسي
ساَلة هةموو ئةو  كة  هةرَيمةوة
غرورةوة لوتبةرزييء بة ضةند
ثشكداري كردووةو سياسةتيان
بضووكيان حيزبَيكي قةوارةو هيض
ثرسة لــة نـــةبـــووة قــبــووأل 
ئابووريية دؤسية  ستراتيذييء 
بؤ هةموويان زةبةالحةكانداو
بة هةرطيز قؤرغكردووةو خؤيان
نةكردووة، مامةَلةيان طوتارةوة
حيزبةوة نةفةسي  بة ئةوةندةي 
ئَيستاش نواندووة، رةفتاريان

بة بمانكات ليستي يةك وةنةبَيت
كوردستانمان فرةليستي دةوَلةتء
وةهمة ــةم ئ دؤزةخ، لَيبكاتة 
دةسةآلتدارانة حيزبة ئةو هةمان
لة كــة ــردووة ــك ــان دروســتــي
تةمموزي ٢٥ي هةَلبذاردنةكاني
كوردستاندا ثةرلةماني  ٢٠٠٩ي
خواردو شكستيان لة جؤرَيك
لةبةرامبةر كرد ثاشةكشةيان
نايانةوَيت بؤية نوَيكاندا،  هَيزة
ــان ــةإووي رووب ئةوشكستةش
لة هةَلبذاردنةكاني عَيراقدا، بَيتةوة
ضارةنووسَيكي دَلنياييةوة بة كة
دةبَيتةوة، رووبةإوويان سةخت
ئةطةر حيزبة دةسةآلتدارو ضونكة
ــي ــان ــذوودارةك ــَي ــــارةدارو م ث
هةرَيمةكةي ناو  لة  كوردستان
ــيء ــةدةن ـــةإي م ــدا ش ــان خــؤم
تازةكانيان هَيزة ديموكراسيي
ناتوانن هةرطيز ئةوا ثَينةكرَيت،
مةزهةبء راديكاأل هَيزة شةإي
ثَيبكرَيت فراوانةكانيان بنكة شيعة
بةغدا تازةي سياسةتي بةغدا؟! لة
سياسييانةي دةستبةسةراطرتني
دةنطداني رَيطةي بة هةرَيمة
دةنطداني لة بَيطومان طشتيي،
يةكةمة، دؤإاوي كورد طشتيشدا
دةبَيت يةكةميشة، كةمينةي ضونكة
هةرطيز كورد كة بزانين ئةوة ئَيمة
عــةرةبء دةنطي بة ثَيويستي
رَيطةي لة  كة نيية توركمان 

كلتووريء مافة دةنــطــدانــةوة
زمـــانـــيء جــوطــرافــيــيــةكــانــي
بة ثَيويستة بكاتةوة، يةكاليي
ستراتيذةوة طــوتــارو رَيــطــةي
فيدراَلي هةرَيمي مامةَلةبكاتء
نَيودةوَلةتي ثةيماننامةي بةثَيي
تاكي دةنطي ضونكة بضةسثَينَيت،
ليستيء يةك كورديء عَيراقيء
زامن هةَلبذاردنةكان بؤ فرةليستي
مافةكاني بةدةستهَيناني بؤ نين
لة دةتوانَيت تةنيا كورد كورد،
ناوخؤييةوة ريفراندؤمي رَيطةي
بخرَيتة نةك بكات، مافةكاني داواي
ملمالنَييةكي ضوارضَيوةي ناو
مةزهةبيء ئيتنيء سةختي
وةكو دواجــار كة سياسييةوة،
زؤرينةدا لةبةرامبةر  كةمينةيةك 
ئاَلتةرناتيظي كةواتة دةبين، ئيفليج
طوتاري دروستكردني لةثَيش
طوتاري لةثَيش نــةتــةوةيــيــة،
مافي بةدةستهَيناني حيزبيء
بة ثةيوةنديي هيض كــورديــش
نيية، فرةليستييةوة ليستيء يةك
دةبوو يةك ليستي بواية بة ئةطةر
ماليكي كابينةكةي درَيذايي بة
هةبوو ليستي يــةك ــورد ك كة 
كوردستاني هاوثةيمانيي بةناوي
مافةكان تةواوي ثةرلةماندا، لة
كــوردء ــؤ ب بهاتناية  وةدي 

كة   ١٤٠ ــادةي م نةبواية هيض
ئةزعةفولئيمانة.

بوو، ليستي ضي بةرهةمي يةك
بكةينةوة؟ بؤ شةثؤأي شينء تا

سةرؤكايةتي
هةريَمء

حكومةتي
كوردستانء
ثةرلةماني
كوردستان

ياداشتيان ضوار
مادةي لةسةر
ضؤنيَتي «١٤٠»و
جيَبةجَيكردني

نةداوةتة
حكومةتي
عَيراقي

الوازيي بةهؤي
سياسيية

كورد شةرمنةكاني
شتمان زؤر بةغدا لة
بةردةوام دؤِراندء
ثَيكرا، سازشمان

قسةي ئَيستا
راست ئةوةية، ئةم
خؤمان دةسةآلتةي

جولَةي تواناي
نةماوة فيزيكي

دةسةآلتي لةبةرامبةر
بة مةركةزيداء

خةَلكء ترساندني
سياسييةكانء قةوارة

ئةوة ليستةكان
كة بآلودةكاتةوة

يةك ليست ئةطةر بة
ثةرلةماني بةشداريي

نةكةين، عَيراق
ئةوةيشى كة هةمانة

دةدةين لةدةستي

لةتيف فاتيح فةرةج

عةبدوللةتيف ئاسؤ
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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

شكستةكةيدا هؤكارةكانى  بــةدواى يةكَيتى تةمموزةوة ٢٥ى  لــةدواى
لةسةر زؤر كراوة ضةندءضوونى سةركردايةتيدا لة كؤبوونةوةكانى دةطةإَيت،
ئةوى بةسةرى دةستى خؤيةوة الى  كةس هةر تَيكشكانة، ئةو هؤكارةكانى
زؤرتر شانةكة  كة  ئةوةية، دةركةوتووة تائَيستاش ئةوةى سإيوة،  ديكةدا 
ملى خراوةتة ئؤباَلةكةى شكَينراوةء حيزبةكةدا ناوةندييةكانى كاديرة لةسةرى
سةروبةندى لة ديكةش هةندَيكى البراونء هةندَيك مةَلبةندةكانء بةرثرسى

طةورةكان. كةمتةرخةمة دةست نةخراوةتة سةر تائَيستا البردندانء
ئاستى كةميى دةكات بة ثةيوةست تائاستَيك هؤكارى تَيكشانةكةى يةكَيتى،
خؤيدا، قةَلةمإةوى دةسةآلتء ذَير ناوضةكانى لة خزمةتطوزاريى دةستةبةرى
شكستةكة هؤكارى بةشَيكى ضونكة  ذيرانةية، دةستنيشانكردنَيكى  ئةمةش

خزمةتطوزاريدا. مةسةلةى لة حكومةتةكةيةتى يةكَيتىء شكستى
بؤ يةكَيتي)ية كوردستانى (ثارتىء ليستى ئَيستا كانديدى كة ساَلح بةرهةم
لةو يةكَيتى شكستى هؤكارةكانى لة يةكَيكة  حكومةت، سةرؤكايةتي ثؤستى
هةرَيمدا، سةوزى ناوضةى لة خزمةتطوزاريى كةميى بة ثةيوةستن مةسةالنةى
دةستى سةركردايةتييةكةى سياسيىء  مةكتةبى  يةكَيتىء  تائَيستا بةآلم

رانةكَيشاوة. بؤ كةمتةرخةمبوونيان
ساَلنامةيةكى ضةند سلَيمانيدا حكومةتى سةرؤكايةتي ماوةى لة بةرهةم
ثإؤذانةى حكومةتى ئةو خستنةإووى بؤ ضاثكردء بآلوكردةوة، خؤى كارةكانى
خةَلكى دةستكةوتى هةرةزؤرى بةشى لةوَيدا بةآلم ئةنجاميداون، سلَيمانى
جطة زانيارييةكانى طواستووةتةوة، ناإاستطؤيانة هى خؤىء بة كردووة ديكةى
ئةوةى هؤى بووة خزمةتطوزاريدا مةسةلةى لة بةرهةم كارى شَيوازى لةوةش

هات. بةسةريدا تةمموزدا ٢٥ى لة كة بكات ئةوة دووضارى يةكَيتى
بةخؤراكى نةوت ٩٨٦ى بإيارى ثإؤذةكانى ساَلنامةكانيدا لة بةرهةم
نموونةى لة فرؤشتوونةتةوة، خةَلكى بة حكومةتةكةىء دةستكةوتى بة كردووة
رَيطةءبان. ء ئاوةإؤء ثإؤذةى ئاو قوتابخانةء بنكةى تةندروستىء زؤربوونى
ئةوةى ثيشانداوة، بةبآ كورد حوكمإانى زَيإينى سةردةمى ماوةيةى وةك ئةو
بةرنامةيةكن هى ثإؤذانة ئةو  زياترى بةشةشَيرء كة  ضاوبطرَيت لةبةر ئةوة
لة بووة بةرثرس رذَيمةش ئةو هةر كردووةء ئيمزاى سةدام رذَيمةكةى كة
نةتةوةيةكطرتووةكان. بة سةر رَيكخراوةكانى لةطةأل جَيبةجَيكردنى ضؤنَيتي
بإوا حوكمى  بة  بةرهةم حكومةتةكةشى، ناوخؤيى كارى ئاستى  لةسةر 
ئاسؤيىء دةسةآلتى سيستمى بة كاركردن دةسةآلتء دابةشكردنى بة نةبوونى
سةرةوةى لة دةسةآلتةكانى ستوونى، دةسةآلتى بة زؤرى ثةيوةستبوونى
لة ديكة بوارَيكى هةر لة زؤرتر كة ئةمة كؤكردووةتةوة، دةزطاكانيدا هةإةمى

شكاوةتةوة. حيزبةكةيدا بةسةر خزمةتطوزاريدا بوارى
داهَينانَيكى تايبةتييةكان) (ثإؤذة  بةناوى  تايبةت  دةزطايةكى دروستكردنى
ثإؤذة كارى  هةموو هةر  حكومةتةكةيدا سنوورى لة كة بوو،  ساَلح بةرهةم 
تةوالَيتى نؤذةنكردنةوةى لة ثإؤذةيةوةء ئةو ناو خستة خزمةتطوزارييةكانى
ئةو دةسةآلتى سنوورى خراية زانكؤيةك دروستكردنى تا قوتابخانةيةكةوة
بؤ سةرةكى هةرة  هؤكارَيكى  بووة  دةزطاية ئةو  بوونى ئيدى  دةزطايةوة، 
بووة ئةوةش هةر خزمةتطوزاريداء بوارى لة حكومةتةكةى ثاشةكشةى
دةستةبةرى بوراى لة هةرَيم سةوزى سنوورى بةرضاوى دواكةوتنى مايةى
بة خزمةتطوزاريى مةسةلةى  بارى ناوضةكةء خةَلكى بؤ  خزمةتطوزاريدا
دواى حكومةتةكةى كة بوو، السةنط جؤرَيك بة زةرد ناوضةى لةطةأل بةراورد
بة نزيك نزيككردنةوةش  شَيوةيةكى  بة ثارسةنطة ئةو  نةيتوانى بةرهةميش 
سلَيمانى هةولَيرء شارى هةردوو سةنتةرى دةكرَيت بكاتةوة. بوون هاوسةنط
كةالرء قةزاش، ئاستى لةسةر بطيرَيتء لةبةرضاو مةسةلةية ئةو نموونةى بة
ئاستَيك ض سؤران تا هةولَيرء قةزاكانى ثارَيزطاء كة بةراورد بكرَين، سؤران

حاَلَيكدان. ض لة كةالريش سلَيمانىء ثَيدراوةء طةشةيان
كارةكانى  لة  ٩٨٦ بإيارى ثإؤذةكانى ئةطةر خزمةتطوزاريدا مةسةلةى لة
دابةشكردنى بة ئةو بإوانةبوونى كة دةردةكةوَيت جيابكرَينةوة، بةرهةم
ثإؤذة دةزطاى (دروستكردنى بيرؤكةكةى  ئاسؤيىء  شَيوةى بة دةسةآلت
دةزطاية ئةو دؤسيةى سةرئةنجام دةزطايةء ئةو كارةكانى تايبةتييةكان)ء
بةنديخانةى لة دةزطاكة سةرؤكى دةرهَينانى دةستطيركردنء ئاسايشء لة
يةكَيتيى شكستخواردوويى لة ئاستَيكن ض تا كاريطةرييةكانيان ئاسايش،

نيشتمانى.
دواى بة بةرهةمء سةر بخاتة كةمتةرخةمى دةستى يةكَيتى نيية طرنط
يةكَيتى شكستثَيخواردنى لة خؤى بةشى ئةندازةى بة بضَيتء مةسةلةيةدا ئةو
ثَيشووى هةَلةيةى ئةم بةرهةم خؤى ئةوةية بكات، طرنط لةطةأل لَيثرسينةوةى
رَيى ثَيويستة بؤدا، هةوَليشى ئةطةر يان نةكاتةوة، دووبارة نوَييدا حوكمإانى لة

بكاتةوة. دووبارةى ثَينةدرَيت

هةلَةكةى سالَح بةرهةم
دةكاتةوة؟ دووبارة

عومةر شَيخ ئاوديَر

نوآ بآلوكراوةى

ونبوون
ئةزمةإ بانكي لةنَيوان ونبووة دؤالر سي سَي سةدو دينارو (٣٣٠$) مليؤن (٣،٠٠٠،٠٠٠) سَي بإي

(٠٧٧٠١٤٢٦٠٩٠) مؤبايلي بة ذمارة بكات ثةيوةندي هةركةس دؤزيويةتيةوة دادطا تا

كةناَلى   ٢٨-٢٠٠٩/٨/٢٩ ــةوى ش
ــى ــك ــاذَي ــؤرت ــث رَي بـــةإَيـــز  KNNى 
ئاو كَيشةى بة سةبارةت تةلةفزيؤنى
بةبآ شــارةزوور، قةزاى مةَلبةندى لة 
بةاليةنى بكات ثةيوةنديى ئــةوةى
ئاوى فةرمانطةى كة ثةيوةنديدارةوة
خؤى ئــــارةزووى بــة ــة، ــةو شــارةي ئ

رَيثؤرتاذةكة بآلودةكاتةوة.
ــارى ك بــَيــى ـــةوةى ئــةلــف ــةك ئ ن
ئةوةى بةَلكو خوَيندبَيت، رؤذنامةوانى
رؤذنامةوانى رَيثؤرتاذَيكى جارَيكيش بؤ
راثؤرتة ئةو دةزانَيت خوَيندبَيتةوة
كاتَيكدا لة ثإكةموكةسرة، بَيماناو ضةندة
بير لة راثؤرتةكة طرنطى اليةنَيكى
ئارةزووى بة ريثؤرتةر كاكى دةكرَيتء
بآ ياخود بَيت  مةبةست بة ئيدى  خؤى،
بةدةستةوةء دةطرَيت مايكَيك مةبةست
دةخاتة ئاسمانيى كةناَلَيكى كامَيراى
دةكــات، ئامادة ــؤرت راث سةرشانىء
لة كَيشةية ــةم ئ نيية طرنط ئيدى
كوآ طــرتــووة، ســةرضــاوةى ضييةوة 
كآ هةبووة؟ كةيةوة لة سةرضاوةكةية؟
ضؤن هؤكار؟ بووةتة  كآ زةرةرمةندة؟ 
هةية؟ كَيشةكة بؤضى دةبَيت؟ ضارةسةر
ـــةوةى جَيى ئ ـــةوة داخ بــة بـــةآلم 
تةواوى بوو، بينةرانيش ئَيمةو نيطةرانيى
هةَلثةسيَِردراويى بة ثرسيارانة ئةم
بينةرانيش ئَيمةو لة  هيضكام مانةوةو
ضييةوة لة كَيشةية ئــةم نةمانزانى 
ضارةسةر كةى  طرتووةو سةرضاوةى 
ئةوةى هؤكارى بة ئةمةش دةبَيتء...هتد،
ئةم سةرةكى ثةيوةنديدارى اليةنى
كة تةواوى بوو كَيشةية فةرمانطةكةمان

وةآلمى زانيارييةكانء دةستكةوتنى
لةو دةستدةكةوَيت، ال ثرسيارانةى ئةو 
ئومَيد كة فةرامؤشكرابوو راثؤرتةدا

نةبووبَيت. بةمةبةست دةكةين
ضاوثَيكةوتنةكان كاتَيكدا لة ئةمةو
تَيإامانن، طومانء جَيى راثؤرتةكةدا، لة
دةدوَينن كؤمةَلَيك بةمةبةست ديارة
راستييةكانيان خؤيان وةك ئةوانيش
كَيشةكة لة باس تةنيا ثَينةداوة، ئاماذة
بوونى كَيشةكة  خؤيدا لة خؤى دةكةن، 
بؤ ــةآلم ب نيية، لَيى الريــمــان هةيةء
ئةطةر بظةية راستييةكان خستنةإووى
بطةنة بكةنء فةرمانطةكة سةردانى

راثؤرت؟ ئامانجةكانى هةموو
كة ئــةوةيــة، دى طرنطى خاَلَيكى
ئةم خــواردنــةوةى ئاوى سةرضاوةى 
كة بَيستانسوورة» ئاوى «ثإؤذةى قةزاية
كامَيرامان ريثؤرتةرء برادةرانى بؤ ئةمة
لة بينةر  دةيانتوانى  بوو، ئاسان  زؤر 
وةآلمَيكى خؤشيان بكةنء حاَلى كَيشةكة
وةك بةآلم بكةوَيت،  دةست مةعقوليان 
كارى تَيستى  لة برادةرانة ئةم ئةوةى 
يةكةمجاريانبَيتء بؤ رؤذنامةوانيدابنء
راطةياندنيان خولَيكى هيض ثَيشتر
خاَلة ئةو ئاستى لة ضاو كوَيرانة نةديبَيت،
دادةخةنء خؤيان راثؤرتةكةى طرنطةى
ئةو بؤ بةسةركردنةوةيةكيشيان هيض

ثإؤذةية نابَيت.
ئاوتة ئةم لةوةداية، طةورة نيطةرانيى
بنَيين لَي  نــاوى نازانين  كة طةورةية
دةست لة ئاسانى  بة  زؤر كةضى  ضى؟
كؤنتإؤأل هاوإَييانى ئــامــادةكــارانء
كةناَلَيكى لة راثؤرت بةناوى دةردةضَيتء

نيشاندةدرَيت. ئاسمانييةوة زةبةالحى
هاوآلتييانى بة ئَيوةو لَيرةوة هةربؤية
شـــارةزوور قـــةزاى خؤشةويستيى

قةزاى  لة بير  ٤ ئَيستادا لة  دةَلَيين، 
جَيبةجَيكردندان، بوارى  لة شارةزوور

بيرى   ٢ هةَلكةندنى بؤ كــراوة كــار
ثإؤذةى ئاوى  بؤ ٢ بيرى سةتح قووألء
دروستكردنى هةروةها بَيستانسوور،
كة ــان»، ــاش ــآ ئ «س ثــإؤذةيــةك بــؤ
دةبن سوودمةند سنوورةكة هاوآلتييانى
مةبدةئى رةزامةنديى هةروةها تَييدا،
ئةم ئاوى تؤإى  طؤإينى بؤ وةرطيراوة 

١٠٠٠م٢ بؤ  جطة لةوةى ثةمثَيكى شارة،
ماوةى لة هةروةها دانراوة. بَيستانسوور
باشكراوة، رابردوودا زؤر كارى ٣مانطى
سروشتييةء كَيشةيةكى كَيشةكةش
سنوورةكةى كة وشكةساَليية طرفتى
طرتووةتةوةو ضإوثإ بةشَيوةيةكى
درَيــخــيــمــان ــان ــؤم خ الى  ــمــةش  ئــَي
هةوَلى لــة ــــةردةوام ب نــةكــردووةء
هيواداربووين بووين. ضارةسةركردنيدا
لة بهاتنايةو راثؤرتة ئةو ئامادةكارانى
ئاوى ثإؤذةى ء ئاو فةرمانطةى نزيكةوة
تا بكردايةتةوة بةسةر بَيستانسووريان
بووناية، كة كَيشة ئاطادارى نزيكةوة لة
هيض راثؤرتةكةتان بــةداخــةوة بــةآلم
تَيدانةبوو، رؤذنامةوانى سيفاتَيكى
كة دروستكرابوو «ئيتيك»  لة دوور

ئارةزوومةندانةبوو.

فةرةج عةبدوَلآل عةلى
قةزاى بةإَيوةبةرى فةرمانطةى ئاوى

شارةزوور

 KNN ئاسمانيى كةناَلى بؤ وةآلمَيك

شارةزوور قةزاى لة كةمئاويى كَيشةى رَيثؤرتاذى بة سةبارةت
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دةســــةآلتء ئــاســايــيــة زؤر 
بةرطري لَيي ســوودمــةنــدةكــان 
كارة بؤضونةكانيانء لةخؤيانء

بكةن. نادروستةكانيان دروستء
هةَلساندنةوةء بةرطريكردنء
بةهرةيةكي سروشتية، خؤثاراستن 
بة ثشت مةبةستة بؤئةو ئايندارةكان
دةبةستن، ثيرَؤزةكةيان كتابة خواو
طروتيني هَيزو بة عةقائيديةكان
ئــازادةكــان ليبراألو بيروباوةر،
نةتةوةييةكان ديموكراسيةت، بة
بزافةكةيانء رةوايــي ثيرؤزو بة 
سةركردةء بة دكتاتؤر رةتَلةكاني

رابةرة نةمرةكانيان ..تاد.
دةشمةوَيت ويستومةء من
لة ــاران ــب ــاوان ت ــارانء ــب ــاه ــون ط
شكستيةكانييةكَيتييوميللةتةكةمان
هةَلسةنطاندني زةبري ذَير بخرَينة
ثَينوسةكانةوةوةو بابةتيانةي
بة ـــةو ـــةرةوةران دادث ــذووش ــَي م

. بدات خؤي حوكمي ويذدانةوة
ئةَلقةكاني دةمــةوَيــت لــَيــرةدا
يةكَيتيي شكستي ضةمكي زنجيرةي

طرَيبدةمةوة. بةيةكةوة
رَيكخراوةييء  اليةني يةكةم:
لة شكستية ــةو ئ جـــةمـــاوةري
تاقمء ئةو شكستي يةكةمدا ثلةي
بة خؤيان تةنها كة دةستانةن
ناودةبةنء راستةقينة» «يةكَيتيي
سياسي اليةني مَيذوودا لة دةزانن.
كاريطةريء طةورةكان شكستية
لةسةر ـــان زؤري ــةوةي ــطــدان رةن
هةبوة، بزاظةكانيان نةتةوةكانء
ئةيلول شؤرشي نسكؤوشكستي

دووضــاري  ميلةتَيكي دا  ١٩٧٥ لة
بةدةر كرد ماَلوَيراني سةرطةردانيء
سةركردةء رؤَلي هؤكارةكانء لة
بة وتاقمةكان. دةســتــة ــزبء  ح
شكست ثَيضةوانةكةشةوة ئاراستة
طةشةداري ئاسؤيةكي كة هةبوة
بةرثاكردوة، بزافةكان نةتةوةء بؤ
وثينؤشيت هتلةر  شكستي  وةك
تر، نموونةي دةيان وميلؤسؤفيضء
ئاكامةكاني كاريطةريء لةمةشياندا

بوة. ميللةت بؤ هةر
ونةفةسة نــيــةت  ئــةو بــؤيــة 
ئينعزاليةيهةندَيكلةدةسةآلتداراني
باسكردنء خةريكي كة يةكَيتيي
شكستن هؤكارةكاني شَيكردنةوةي
ثةنطخواردنةوةيان حةشاردانء بة
تاريكةكاني ذوورة ضوارضَيوةي لة
مةسافة ئــةو  نيشانةي خؤياندا
لةنَيوان متمانةييةية وكةم طةورةية
ئةوانوميللةتداوزةمينةيعةقلًَيةتَيكة
كردنةوةية، ديموكراسيةتء بة نامؤ
كة دةسةلمَينَيت راستيةش وئةو
شيزؤفريناي طةردةلولي لة ئةوان
هةم ــواردوة، خ طيريان سياسيدا
تةنها هةم  دةردةكاننء هؤكاري 
ــان دةردةك حةكيمي بة خؤشيان

دةزانن.
ولة ــان ــراوةك ك لةسيستةمة
هَيزة حزبء تةندروستي هزري
جؤرة لةو ديموكراسيةكاندا شكستي
دةخرَيتة شكستةوة اليةني لةاليةن
لَيكؤلَينةوةء تيذةكاني ضةقؤ بةردةم
ولة ميللةتةوة هةَلسةنطاندني
حةشاري تةسكدا روثةلَيكي  نَيو
شكست اليــةنــي ضونكة ـــادةن. ن
هؤكارة بةدواي مةبةستيةتي  زؤر

بروات. شكستدا بنةرةتيةكاني
شكستء  هةموو لة دووةم: 
هــؤكــارة ــدا ــك ــَي ــن ــةوت ــةرك س
البةالكان هؤكارة سةرةكيةكانء
بةكؤي ــنء دةب يةكتر تَيكةآلوي
بؤ رَيطا هاوبةشيان كاريطةري
خؤشدةكةن. سةركةوتن يا شكست
شكستي ســةرةكــي  هــؤكــاري
ــةوةي ــردن ــك رةت ميلؤسوظيض
لة كة بوو دايتون رَيككةوتنامةي
هؤكارة لةسةري رازيبو، سةرةتادا

عةرةفات شكستي سةرةكيةكاني
تــونــدرةوة هانداني ثشتطيريء
هةمان لة و بوو فةلةستينيةكان
فيز وداواي بة كاتيشدا دانوستاندن
ئيدارةي طةندةَليةي  ئةو و  زؤرةوة
هةر لة كردبو. شةتةك فةلةستيني
شكست ثاشماوةكاني حاَلةتدا دوو
بةدةيان لَيي وزةرةرمــةنــدةكــان
وتةنانةت بيانو و  البةال هؤكاري
قيت بضوكيان و هةَلبةستراو شتي
هَينانةوة ثاساو بؤ ـــردةوة دةك
هؤكارة شاردنةوةي و بؤشكست

سةرةكيةكان.
بـــةهـــةمـــان وةتــــيــــرةش
ــي دةســةآلتــي ــان ــرةك ــةزي ــون م
تةنهالة يةكَيتيي شكستخواردوي
و دَين خؤيانةوة بؤضوني و ديد
ضةمكي بؤ شكست هؤكارةكاني
و وطــرذي» «توند و «موئامةرة»
ركابةرةكانيان تَيكدةري» «نيةتي

دةطةرَيننةوة.
كة ناكات  ــةوة ل نكؤَلي كــةس
بؤضون و باأل هةموو بة دةسةآلت 
لة نين بَيبةري جياوازةكانةوة را و
شكستوسةركةوتنةكانوثَيويست
كة بكرَيتةوة دووثات ئةوةش ناكات
خؤي واتةي بة نةوشيروان  كاك
راستيةي ئــةو  خــؤي وثَينوسي
يةكَيتيي لةناو ساتةي تائةو وتوة
هةروةها و هةبوة ثرسياريةتي دا
خؤيان ئةمرؤ كة تريش بةرَيزةكاني
لةرةوتوهةيمةنةتيدةسةآلتداراني
لة جةختيان دةربازكردوة يةكَيتيي
كردؤتةوة. خؤيان بةرثرسياريةتي

لــَيــرةدا ســةرةكــي ثرسياري 
و داواكاري و هةَلوَيست ئايا ئةوةية:
ريفؤرم باَلي وبؤضونةكاني ثرؤذة
ديموكراسي طؤريني ــي رةوت و 
ناو «حزبي بةناو كادرةكاني و
ونووسةران رؤشنبير و حــزب»
بؤ ميللةتةكةمان تري وتوَيذةكاني
طؤران و ونوَيبونةوة ضاكسازي
شكستن؟ سةرةكيةكاني هؤكارة
تاقمة و دةستة وبَيخةمي بَيباكي يا
ناويةكَيتيي، دةسةآلتدارةكاني
ــةري دةوروب ئةوانةي بةتايبةت
داواو لةبةرامبةر  جالل، مام بةرَيز
وهةَلثةي تر اليةنةكاني بؤضونةكاني
دةسةآلت و ثارة بؤ  سنوريان بَي
بةرذةوةنديةكاني وثاراستني
يةكَيتيي ثاككردنةوةي» و» خؤيان
وطَيرةشَيوَينةكان». «ئاذاوةضي لة
خستني بؤ  ضةواشةكردن هةوَلي 
لةئةستؤ شكستيان طــونــاهــي
بَيسودة ركابةرةكانيان  وئؤباَلي 
لَيثرسراويةتيان قورتاركردني لة
بوَيرانة زؤر دةبوا شكستية. لةو
دانيان بةوةدا بناية كةثشكي شَيري
ئةستؤيانداية. لة شكستية ئــةو
ــرذي و ط ئــةو خؤ بــةم كــارةيــان
بة ئةمرؤكة وتوةرةبونةي توندي
رَيكخراوةيي و سياسي روخساري
بةديدةكرَين راطةياندنيانةوة و
و بؤضون هةر ــردةوة. دةك كةمتر
و بابةتيانة نةتوانَيت  تَيروانينَيك 
ثرسيارة ئةم وةالمي راستطؤيانة
ضوارضَيوةي دةكةوَيتة بداتةوة
و ضةواشةكردنةوة و ديماطؤط
بَيدةنطيء سةر نيةتي دةخاتة طومان

نةدانةوة. وةالم
شكست  هــــةر ـــةم:  ـــي ســـَي
خؤي تايبةتمةندي وسةركةوتنَيك
وشوَين وفةزاي كات لة رووي هةية
وسةربازيةوة وئابوري سياسي
شكستةوة. كارةكتارةكاني و
بو بــراوةيــةك ضةرضأل ونستؤن 
و جيهاندا  ـــي دووةم ــةري ش لــة 
شةري ــةوة ئ دواي راستةوخؤ
وآلتةكةي ثارَلةماني هةَلبذاردني
و سةرةكي خؤي هؤكاري دؤراند و
نيكسؤن بوو، حزبةكةي سياسةتي

بؤ دووةمــدا لةخولي هةَلبذاردني
وضةند بردةوة كؤماري سةرؤك
هؤكاري هَينا،  وازي دواتر مانطَيك 
لةو بو خؤي ساختةكاري سةرةكي
باوك بوشي جؤرج  ، هةَلبذاردنةدا
بردةوة» بياباني زرياني » شةري
شةري ــةوة ئ دواي يةكسةر و 
ئةمريكاي سةرؤكي بؤ هةَلبذاردن
باري هؤكاري سةرةكيشي دؤراند،
بوو ئابووري ئةمريكيةكان نالةباري
ئةودا، ئابوري سياسةتي لةئاكامي
و ثريسترؤيكا شةري  طؤرباشؤف
كؤمونيستي ثارتي لةناو طالسنؤتي
بـــةرةي و يــةكــَيــتــي ســؤظــيــةت
خؤي سةردةمةكةي سؤشياليستي
شةقاوةيةتي شةري بةآلم بردةوة
ماسولًَكةي و دةبابة  وبةكارهَيناني 
سةرةكيشي هــؤكــاري ـــد، دؤران
خؤي ساويلكانةي خؤشباوةري
لةنَيو نوَيبونةوة و كردنةوة بة بوو
زؤربةي لة عةرةفات طورطَيكدا. طةلة
وسياسي سةربازي شةرةكاني
شةري لة  بةآلم بو، دؤراو ذياني
براوة نةتةوةييدا هةَلضوني و سؤز
باوةري سةرةكيش هؤكاري بو،
رةوايةتي بة  بوو خؤي كوَيرانةي 
وبَي ئاَلؤز لةدنيايةكي مةسةلةكةي
بةرضاوي ميكافيليةتي  و ويذداندا 

سياسةتكردني.
سةرةكي هؤكاري هةروةهاش
باوةرة شؤرشي ئةيلول ئةو نسكؤي
خواَلَيخؤشبوو ناواقيعيانةي توندة
شاي قسةي  بة بو مستةفا مةال 
ناكرَيت خــؤ وئةمريكا. ــران ئــَي
ئةستؤي بخرَيتة شكست هؤكاري
ثَيش ساَليك ضةند كة جةالليةكان
جيابووبةنةوة. ثارتي لة شكست
هؤكاري ثارتي سةراني ناكرَيت خؤ

 ٣١ لة سياسيان شكستي سةرةكي
جةالل  مــام بؤ  ١٩٩٦ ئؤطؤستي
بَيويذدانية خؤ بطةرَيننةوة. ويةكَيتيي
جةنطي لة عةرةب طةورةي شكستي

ئةستؤي  بخرَيتة  ١٩٦٧ ساَلي
خوالَيخؤشبو وناحةزةكاني ركابةر
سةرانسةر لة عةيدولناسير جمال
ثشكي بةَلكو عةرةبيدا وآلتاني
ئةستؤي لة شكستية لــةو شَير
بــوة، ـــةي ـــةرةك ودةوروب ناسر 
عةقلَيةتي راستةوخؤ ئةوان ضونكة
و سةربازي و سياسي دةسةآلتي
وملمالنَيكان عةرةب  بةرَيوةبردني 
دَلسؤز زؤر كة ئةوةي لةطةأل بوون،
خاك بةآلم  نةتةوةكةيان بؤ بوون
طةورةترين بــةرةو نةتةوةيان و 
كة تا ئةم برد شكست لة مَيذوويدا

دةناَلَينَي. ثَيوةي عةرةب ساتةش
هؤكاريسةرةكيئةونموونانةي
باسكراون ــةرةوة ــةس ل شكست 
ــدا دةســةآلت بونياتي و ــزر ه لــة 
ئةو تا داكوتيوة ريشةيان و رةط
بوة ثةيوةندار شكست كة رادةيةي
و دةسةآلت ئاكامي لة و بةخؤيانةوة

نةبوة. بَيئةندازة هَيزَيكي
شكستي ســةرةكــي  هــؤكــاري
ــي رةوت و سياسةت يةكَيتييش
هةَلة رَيــكــخــراوةيــي و  سياسي 
و دةســةآلت لوتكةي وتَيكدةري
لة خــؤي كة دةوروبــةرةكــةيــةتــي
و جياوازةكان لةبيرورا طوَينةطرتن
تةكةتول ثيادةكردني و بنياتنةرةكان
لةكاري وبنةماَلةيي وناوضةطةري

دةبينيةوة. حوكمرانيدا و حزبي
تؤبَلَييئةوانةيناويةكَيتييكةئةم
طةندةَليةيان و وثراكتيك  سياسةت
خاتري لةبةر نةكراوة ئيتر قبوأل ثَي
ماندووبوني لة ــان وازي خاتران
و بهَيناية ــان خــؤي خــةبــاتــي و 
رازيكردني بؤ بكرداية فةرامؤشييان
بةرذةوةنديةكاني، و ــةآلت دةس
ــان دةروازةك هةموو ئةوةي ثاش
بةرووي قايمي بة  دا  يةكيتيي  لةناو

هةركةسَيك داخران. هةوَلةكانياندا
بيةوَيت و  بيربكاتةوة جؤرة  بةم
بة بكات ركابةرةكاني اليةنة ناضاري
و ثيرؤزي حزب ثاساوي ثاراستني
ميللةتةكةي دةسةآلت و سةركردة
وةك رَيكخراوَيكي لة و بكات لةبير
هــةزاران خاوةني كة دا يةكَيتيي
ئةو بؤ هةروا  و سةروةرية شةهيد
ئةوا بكرداية ضؤَل دةستةوتاقمانةي
بةخؤ دةردي تووشي بَيطومان
بوة، خؤسةثاندن  و زانين طةورة 
لةوجؤرة بيركردنةوةيةك ئاكامي

دةبَيت. بَيئوميدي و شكستي هةر
شكستةي  ـــةم ئ ضـــــوارةم: 
شكستي يةكَيتيي دةسةآلتداراني
نية شكستيةك نية،  ــازي ســةرب
شكستيةك دوذمندا، بة لةبةرامبةر
رشتن ــن وخــوَي ــا كــودةت بــة  نية 
شكستَيكي بةَلكو هاتبَيت. بةسةريدا
برياري ميللةت و  ديموكراسيانةية 
و فراوان دَلَيكي بة دةبوا بؤية لَيداوة،
ثةسنديان درَيذةوة نةفةس رؤحَيكي
فووكردنة هةموو بةو  نةك بكرداية
بـــةزل وثــيــرؤز ــؤدا و خــؤ ــةخ ب
وتؤمةتباركردني زانينة  وبَيطةرد

ركابةرةكانيان.
لة ـــة  ـــةوةي ـــن ـــؤدزي خ ــــةم  ئ
وكراوة بابةتيانة هةَلسةنطاندنَيكي
هزري رةنطدانةوةي شكست بؤ
ولة دةسةآلتدارانة برينداركراوي
بؤ لَيكدانةوةيان و بؤضون ئاكاميدا
وديموكراسيةت دةسةآلت  ضةمكي
ــرذي وط ــي ــورةي ت ــةو هــةمــوو ئ

ثَيوةديارة. ودذايةتيكردنةي
وشكستي سةركةوتن ثَينجةم:
و نين هةميشةيي ديموكراسيانة
ثرؤسةكةدا لة اليةنَيك هيض  لةسةر
كَيرظي كــاتــَيــك ــن.  ــاكــرَي ن تــاثــؤ 
بةخؤيةوة طــؤران ديموكراسيةت 
خةلةلَيكي ئةوةية ماناي نةبيني
ئةطةر هةية. ثرؤسةيةدا لةو طةورة
دةسةآلت ئاَلوطؤركردني  وابواية 
ديموكراسيةكاندا سيستةمة لة
كاتَيك ـــــةدةدا. ن رووي ـــةد  ق
بتوانن يةكَيتيي دةســةآلتــدارانــي
كة ثةسندبكةن  راســتــيــة ئــةو 
ئةم ســةرةكــي هــؤكــاري خؤيان 
كاتَيك ديموكراتيانةيانن، شكستية
و بةزؤرةملَي بكةن  ــةوة ب درك
و قةوارة ناتوانن ضاوسوركردنةوة
ثؤري حزبةكةيان بةطةورةيي و ثان
دان بةراشكاوي كاتَيك  رابطرن،
ئةواني كة راستيةدا  بةو  دةنَين
وتاقمي دةستة وةك دةسةآلتدار
وينة بــَي و  ناياب ــبــذاردةي  هــةَل
لةناو ديموكراسيةتيان سيستةمي
شَيواندوة حوكمرانيد لة و حزب
كاتَيكوازدةهَينن ورةفتاريانكردوة،
و ثاككردنةوة  و فةرامؤشكردن لة 
و جياوازيةكان ضةوساندنةوةي
خؤيان راستةقينةي  نيةتي كاتَيك 
نةتةوةيي» «بةرذةوةندي لةثشت
ــان» ــةك ــي دةرةك «مــةتــرســيــة و 
شــةراكــةت» و»رَيككةوتنامةي
ئةوا  ... كاتَيك و ــادةن ن حةشار
لة هةَلضونيان كَيرظي بَيطومان
بةرةو ديموكراسيةتدا  ثرؤسةي 
خةَلك ومتمانةي رَيدةطرَيت سةر

زيندودةبَيتةوة. ثَييان
ئةو وخواستي داوكاري ئةمانة
كة بوون طروثانة  و تاقم و  هةظاأل
و ئاسا طؤدؤ ضاوةروانيةكي ثاش
لة خؤيان  ئازاردةر ئومَيديةكي بَي 
هزرة ئةو دةسةآلتي  ئةختةبوتي
دةسةآلتداراني وشكةي و بريندارة
بةديهَيناني خؤ قورتاركرد. يةكَيتيي
طوَيطرتني و داواكاري لة بةشَيكيش
(نةك راكانيان و  بؤضون لة جدي
ودةستي كات  كوشتني و مناوةرة 
ــةوة ــاوردان ئ و  ثَيكردن دةستي
رازيكردن و بةزةيي بةنةفةسي

دروستكردني بةمةبةستي  و
دةبونة لةنَيوانيان) فاقةيي ضةند
طةشةكردن و سةركةوتن مايةي
كاتَيك يةكَيتيي. وتؤكمةكردني
وديموكراسيانة رةوا ملمآلنيي
يةكاليي يةكاليانة بوو ــارادا ئ لة
لةطةَلدا ئَيستاشي بؤية ناكرَيتةوة،
وةك طـــؤران  بــزوتــنــةوةي بَيت 
جةماوةري طةورةي بزوتنةوةيةكي
ديموكراسيانةدا ثرؤسةيةكي  لة كة
بةشَيكي متمانةي و سةركةوتوة
شكستي ثَيبةخشراوة ميللةتي زؤري
رةسةني ديموكراسي هَيزَيكي هةر
و خةبات مَيذووي وخاوةن كوردي
ضوارضَيوةي ثرؤسةي سةروةري لة
و هةَلدةسةنطَينَيت ديموكراسيدا
لةهةمان دةكات. لةطةَلدا رةفتاري
راستية لــةو  بـــةووردي كاتيشدا
ديموكراسي ثرؤسةي كة تَيدةطات
رَيكخستني بـــَي ــان ــؤم خ الي 
مايةي دةبَيتة هَيزةكان ثارسةنطي
دةسكةوتةكان. لةباربردني و فةوزا
ئةو فيكري زةمــيــنــةي ئــةمــةش 
نيةتَيكي هيض كة بزووتنةوةية
ديموكراسي هَيزَيكي دذايةتيكردني
بة هَيزانةش  لةو كامَيك  هيض و نية 
ثارَلةماندا ولةناو سياسي رةفتاري

ناسرَيتةوة.
ــات دةك ثَيويست ضــي ئيتر 
كةف هةموو ئةم شكست اليةني
دوذمنايةتيكردنةي و هةلَضوون و
كردؤتة ي طــؤران  بــزوتــنــةوةي 
هيواي بة خؤي رؤذانةي رَيبازي
بة خؤ هةلًَساندنةوة. بؤ نةزؤكيان
سةركةوتو طؤران كاتَيك ثَيوةر دوا
ئةوة ئامانجةطاني  بةديهَيناني  لة  بو
يةكةمدا لةثلةي طةورةية خزمةتَيكي
لةباشوري كوردايةتي بزافي بة

كوردستان.

وشكست جالل مام دواقسة:
شكستيةكاني بةرثرسيةتي
لة وئَيستاشدا رابورد لة يةكَيتيي
ئةستؤي دةكةوَيتة يةكةمدا ثلةي
ئــةوة جـــالل، ئــةمــة ــام ــز م ــةرَي ب
كة دةوروبةري ئةوانةي ناطةيةنَيت
لةو هةبوة لةسةري  كاريطةريان 
ئةم ووشةكاني لةنَيو ثرؤسةيةدا
حةشاربدةن خؤيان هاوكَيشةيةدا
بةكاري قةَلغان وةك و وقورتاربكةن
تيشك بةرَيزيةتي ئةركي ئةوة بهَينن.
و دةهاليز سةر بخاتة  روناكي و
ووشةكاني نَيو تاريكةكاني كوضة

خؤي. بةرثرسياريةتةي ئةو
ئَيستا ئـــةوانـــةي  نــيــن كـــةم 
يةكَيتيي دةسةآلتداراني  لةدةرةوةي
رؤَلي نيةت و بة كاردةكةن باوةريان
و ثاكسازي ضاكسازي جالل بؤ مام
زؤر ئاستَيكي لة وراستكردنةوة
سةرةكيش هــؤكــاري الوازدايـــة،
ــةي ــةرةك دةوروب و بــةرَيــزي بؤ 
سةرشاني ئةركي بةآلم دةطةرَيتةوة.
ئةمةك بة و دلًَسؤز كوردَيكي هةموو
راستيةكي (ئةمة نيشتمانة و خاك بؤ
ماستاوكردن ــةك ن مَيذوويية
جؤرة ئةو ضونكة جــالل، مام  بؤ
بضوككردنةوةي لَيكدانةوةية
جاللة مام كاريطةري و كةسايةتي
ئةو كارطةري ذَير  نةدةضَيتة  كة
ثَيويستي ونــة رةفتارانة جــؤرة
دروستي هةَلسةنطاندني  بؤ ثَييةتي 
ساتانةدا لةم كة ركابةرةكاني)
سةركرة بــؤ ــؤي خ ـــي  ودلًَ نياز 
ولة بكات بةيان دةسةآلتدارةكان
سةركردانة ئةو كاتيشدا هةمان
لة بةئاطابن بـــةردةوام ثَيويستة
وتا خةَلك زؤربةي  ديدوبؤضوني 
راستةوخؤي كاريطةري فشاري
نةبَيت كةَلةكة لةسةريان دةوروبةر
بةرةو نادروستدا ئاراستةي وبة

بةن. بيان تر شكستي

برينداربووي وشكي هزري لة شكست ضةمكي
دا يةكيَتيي دةسةآلتداراني عةباس ضيا

شكستيةي ئةم

دةسةآلتداراني

شكستي يةكيَتيي

نيية، سةربازيي

شكستيةك

لةبةرامبةر نيية

دوذمندا، بة

شكستيةك

كودةتاو بة نيية

خويَنِرشتن

بةسةريدا

بةلَكو هاتبَيت.

شكستَيكي

ديموكراسيانةية

ميللةت و

لَيداوة، بِرياري

بة دةبوا بؤية

فراوانء دلََيكي

نةفةس رؤحَيكي

دريَذةوة

ثةسنديان

نةك بكرداية

هةموو بةو

فووكردنة

بةخؤداو

خؤبةزلء ثيرؤزو

زانينةو بَيطةرد

تؤمةتباركردني

ركابةرةكانيان
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