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 رؤذنامة

ترسي  ثَييواية،  سالم  ناميق  جةوهةر 
كورد  ماَلى  ثةرتكردنى  لةيةكترازاندنء 
لة  فرةليستيدا نيية، بةَلكو لة تاكإةويىء 
وةآلمَيك  وةك  ئةمةش  يةكليستيية، 
يةكَيتى  ثارتىء  ثاساوانةى  ئــةو  بؤ 
يةكليستى»  ثَيويستى  «بؤ  دةيهَيننةوة 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  بؤ 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  كــةركــوكء 

نوَينةرانى عَيراق.
سياسةتمةدارةى  ئةو  لةوبارةيةوة 
يةكليستى،  بةثَيضةوانةى  دةَلَيت:  كورد 
دروستكردنى  مايةي  دةبَيتة  فرةليستى 
ــارةء  ــةب ــى ق ــردن ــك ــاري مــتــمــانــةء دي
بةرثرسيارَيتيء حةسمكردنى دةسةآلت، 
نةك وةكو ئَيستا كة زؤر لة شكستيةكانى 
لةنَيوان  هةرَيم  لة  ناوةندء  لة  كــورد 

لوتكةى يةكَيتىء ثارتى بزرةء هةندَيكجار 
ديكة،  ــةوى  ئ ثــاأل  دةيخاتة  يــةك  هــةر 
لةسةر  سووربوون  ثَيشيواية،  هةروةك 
بؤ قؤرغكردنى دةسةآلتء  (يةكليست)ى 
كوردستانيية،  شةقامى  تؤقاندنى 
ثرسة  دةرةكييةكانء  مةترسيية  بة 
رةتكردنةوةء  ضارةنووسسازةكانء 

ئيحتيواى ئؤثؤزسيؤنة.
«بوونى  ناميق،  جةوهةر  بــإواى  بة 
هةَلبذاردنةكانى  بؤ  جياجيا  ليستى 
فرةليستى  بوونى  لة  ئةطةر  كةركوك، 
نةبَيت،  طرنطتر  هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى 

كةمترنيية».
كة  رؤذنامةدا  ضاوثَيكةوتنَيكى  لة 
دةقةكةى لة الثةإة (٤و٥)دا بآلوكراوةتةوة، 
حيزبة  لة  ئةوة  رةخنةى  ناميق  جةوهةر 
«هَيندةى  دةطرَيت  دةسةآلتبةدةستةكان 
بةغدا  ثؤستةكانى  وةرطرتنى  لةسةر 

مافةكانى  لــةســةر  هَيندة  ـــوورن،  س
سةرقاَلى  ئةوةندة  سوورنينء  كــورد 
موجامةلةكردنء بايةخدانن بة ئةجَينداى 
ثؤستء  كوردء  غةيرة  اليةنةكانى  هَيزو 
ثَييان  ئةوةندة  رؤذبــوون،  دةستكةوتى 
سةرةكييةكانى  خاَلة  لةسةر  دانةطرتووة 
نوَينةرةكانى  هةروةها  كورد».   ثرسي 
دةكات  تؤمةتبار  بةوة  بةغدا  لة  كورد 
بةشء  ثلةوثايةء  سةرقاَلي  «زياتر  كة 
عَيراقي  هاوآلتييةكى  وةك  ثارةبوون، 
(داطيركردن)ء  (رزطــارى)و  تةماشاى 
ــةك وةكــو  ــان كــــردووة، ن ــي دةســةآلت
كَيشةء  خاوةن  نةتةوةيةكى  نوَينةرى 
ثرسَيكى ثَيناسةكراو.  ئةودؤخةى ئةمإؤ 
كورتبينيى  خؤشباوةإيىء  دةرئةنجامى 
يةكَيتييةء  ثارتىء  دةسةآلتى  لوتكةى 
خةَلكى  ئؤثؤزسيؤنء  خؤيانء  ئَيستا 

كوردستان باجةكةى دةدةنةوة».  

جةوهةر ناميق:يةكليستى بؤ قؤرغكردنى 
دةسةآلتء رةتكردنةوةى ئؤثؤزسيؤنة

دانيشتن لةسةر كورسييةكانى ريزى 
ثَيشةوةى ثةرلةمان قةدةغةكرا ٢
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رؤذنامة

كة  دووثاتيكردةوة،  مستةفا  نةوشيروان 
جيانةبووةتةوة،  يةكَيتى  لة  طؤإان  بزووتنةوةى 
كةسانةى  ئةو  زؤرى  هةرة  بةشى  ثَييةى  بةو 
ئةسَلةن  كؤبوونةتةوة،  طؤإاندا  بزووتنةوةى  لة 
يةكَيتى نةبوون، ئةطةر يةكَيتيش بوون لة يةكَيتى 
«ئَيمة  وتى:  بارةيةوة  لةو  دةرةوةء  هاتوونةتة 
نازانين،  جيابووةوة  بة  مونشةقء  بة  خؤمان 

يةكَيتيمان بؤ خاوةنةكانى خؤى بةجَيهَيشتووة».
لةطةأل  (رووبـــةإوو  بةرنامةى  ميانى  لة 

تةلةفزيؤنى  كةناَلى  لة  مستةفا)دا  نةوشيروان 
ــردوو   راب دووشةممةى  شــةوى  كة   ،(KNN)
رةتيكردةوة  مستةفا  نةوشيروان  ثةخشكرا، 
ثارتَيكى  فؤرمى  بخرَيتة  طؤإان  بزووتنةوةى 
هيض  «بة  وتى:  رووةوة  لةو  دياريكراو،  سياسيى 
جؤرَيك ئةزموونى حيزبة ستالينييةكان دووبارة 
تؤ  كة  بةسةرضووة  سةردةمة  ئةو  ناكةينةوةء 
حيزبَيكى  سوثايةك  شَيوةى  لةسةر  هةوَلبدةيت 
كونء  هةموو  لة  بكةيت،  ــت  دروس سياسى 
لةشكرَيك  هةبَيتء  بارةطات  كؤآلنَيكدا  قوذبنء 
بارةطاكانى خؤتدا  لةناو  بَيئيش  لة مووضةخؤرى 
كؤبكةيتةوة، ئَيمة ئومَيدمان واية كة ئةزموونَيكى 

تازة بهَينينة ناو كوردستانى عَيراقةوة، خةَلك كارى 
سياسيش بكاتء لة هةمانكاتدا ثيشةى تايبةتىء 

سةرضاوةى ذيانى تايبةتي خؤى هةبَيت».
هةر لةو ديدارةدا نةوشيروان مستةفا ئاماذةى 
بة هةوَلةكانى فراكسيؤنء بزووتنةوةى طؤإان كرد 
بؤ ضارةسةركردنى طرفتى ئةو كةسانةى لةسةر 
كاركردن بؤ ليستى طؤإانء دةنطدانيان بةو ليستة 
هةموو  «ئَيمة  وتى:  رووةوة  لةو  نانبإاوكراونء 
رَيوشوَينَيكى ياسايىء مةدةنيى دةطرينةبةرء هةر 

كارَيك ثَيمانبكرَيت دةيطرينة بةر». 
دةقي ضاوثَيكةوتنةكة لة الثةإةكانى (٦و٧)دا 

بآلوكراوةتةوة.

نةوشيروان مستةفا: 
ئَيمة لة يةكيَتى جيانةبووينةتةوة

رؤذنامة

ســةرضــاوةيــةكــى ئــاطــادار 
راطــةيــانــد، ضةند  ــةى  ــام رؤذن بــة 
عومةر،  فةرةيدون  عةميد  رؤذَيكة 
ثؤليسى  طشتيى  ــةرى  ــوةب ــةإَي ب
سلَيمانى،  ثارَيزطاى  هاتوضؤى 
لَيسةندراوةتةوةء  ثؤستةكةى 
نَيردراوةتةوة بؤ ماَلةوةء براكةشى 

طواستراوةتةوة.
ئةو  زانيارييةكانى  طوَيرةى  بة 
هؤكارى  رؤذنامة،  سةرضاوةيةى 

عةميد  لة  ثؤستة  ئةو  لَيسةندنةوةى 
فةرةيدون عومةر لةاليةن يةكَيتييةوة 
كة  هةبووة،  ــةوةوة  ب ثةيوةنديى 
بة  سةر  فةرةيدون  عةميد  ثَييانواية 

ليستى طؤإانة.
ـــر  ـــات ســــةرضــــاوةكــــة زي
رؤذى  ضةند  لة  باسيلةوةشكرد، 
سةركةوت  موقةدةم  ـــردوودا  راب
عومةرى براى عةميد فةرةيدون، كة 
بةإَيوةبةرَيتى  بةإَيوةبةرى  ثؤستى 
دذى  توندوتيذيى  بةدواداضوونى 
ثؤستةكةى  لة  ــووة،  هــةب ذنانى 
طواستراوةتةوة بؤ قةزاى هةَلةبجة.

بةأَيوةبةرى هاتوضؤى 
سلَيمانى البرا

ئةنجومةنى ئابووريش شكستي هيَنا ١٤

كنَير عةبدولَآل: سيستمى 

(كؤتا) فرياى ذنان 

كةوتووة ١٧

نةوت، سومعةى 
هةرَيمي 
رووشاند

٢-٣

كورد ثؤستَيكى طرنطى لة بةغدا 
٣ثأنةكردووةتةوة

٢٣

حكومةتى سيَبةرو 

حكومةتى بةر سيَبةر
ئاودَير شَيخ عومةر
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عةدنان عوسمان

لة  طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارانى  لة  بةشَيك  بةشداريكردنى 
خؤثيشاندانى كؤمةَلَيك مامؤستاى سلَيمانى لة (١٤/ ٩/ ٢٠٠٩)دا بوو بة مايةى 
كؤمةَلَيك رةخنة لة هةندَيك ميدياى حيزبييةوة، طواية ئةوة كؤبوونةوةيةكى 
حيزبى بووة بةو دةليلةى ئَيمة وةك فراكسيؤن بةشداربووينء وتارمان 

داوة.
لة  يةكَيك  لة  بوو  بةإَيزَيك  باسى  قسةو  سةيرتر  ئةمانة  هةموو  لة   

تةلةفزيؤنةكان لةو بارةوة.
بوو،  مايةى سةرسوإمان  من  بؤ  بةإَيزة  ئةو  وتةكانى  نايشارمةوة   
بةتايبةت كاتَيك وتى: ئاخر ئةوة كةى ئيشى ئةندام ثةرلةمانة بةشداريى لة 

خؤثيشاندان بكات، شوَينى ئةو ثةرلةمانء كارى ئةو ياسادانانة.
 ثَيموانيية ئةو برادةرة نةزانَيت كارى ئةندام ثةرلةمان تةنيا ياسادانان 
نييةو شوَينيشى تةنيا هؤَلى ثةرلةمان نيية، بةآلم ثَيدةضَيت ئةوة بةشَيك 
بَيت لة شَيوازى بيركردنةوةو تيإوانينيى ئةوان بؤ ئةركء بةرثرسيارَيتىء 

سنوورى كاركردنى ئةندامانى ثةرلةمان.
بةَآل ثةرلةمانتار ثَيويستةو طرنطيشة بةشداريى خؤثيشاندان، مانطرتن، 
هةر  دةركردنء  بةياننامة  ئيمزاكؤكردنةوة،  جةماوةريى،  ناإةزايةتى 
جؤرَيكى ديكة لة خؤدةربإينى جةماوةريى بكاتء تةنانةت ثَيشإةويشى 

بكات وةيا جؤرَيك لة اليةنطرَيتى بةرامبةريان دةرببرَيت.
ئةندامانى ثةرلةمان كةم  لة جَيطةو رَيطةى   ئةم هةَلوَيستة نةك هةر 
ناكاتةوة، بةَلكو بة ثَيضةوانةوة بةشَيكى بناغةيى ئةركى ثةرلةمانتارة كة 
دةبَيت بةشَيكى دانةبإاو بَيت لة  خةمء ناخؤشىء ثَيداويستيية رؤذانةيى 

وةيا ضارةنووسسازةكانى خةَلكةوة.
ساأل  ضوار  ماوةى  بؤ  ئةوةى  بؤ  نادات  كةسانَيك  بة  دةنط  ميللةت   
بةَلكو  بكةن،  قةتيس  هؤَلَيكدا خؤيان  لة  دانيشنء  عاج  بورجى  لة  خؤيان 
ثَيبكةن،  هةستى  تَيبطةن،  ئازارةكانيان  لة  بنء  خةَلكيدا  لةطةأل  ئةوةية  بؤ 
بكؤَلنةوة،  وردةكارييةكانةوة،  نَيو  بإؤنة  بةشداربن،  ناإةحةتيةكاندا  لة 

هةَلوَيست وةرطرنء بةشَيك بن لة ئيرادةء ويذدانى ميللةت.
 ئةندامى ثةرلةمان ض بةهؤى ثةيوةنديى راستةوخؤى بةردةوامى لةطةأل 
ئةو كةسانةى نوَينةرايةتيان دةكات، وة ض بةهؤى ئةو ليذنانةى كارى تَيدا 
دةكاتء ض لة رَيطةى هؤَلى ثةرلةمانةوة، هةوَلدةدات دَلة زيندوء و مَيشكة 

هؤشيارةكةء ضاوة هةميشة كراوةكةى جةماوةر بَيت. 
ئةركة  لة  بةشَيكة  راستيدا  لة  بةآلم  طرنطة،  كارَيكى  ياسادانان ضةندة 
دةسةآلتى  ضاودَيريكردنى  ياسادانانء  ثةرلةمانتار:  دوواليةنييةكةى 
جَيبةجَيكار، بةآلم ماوةيةكة هةستدةكرَيت لة هةندَيك ميدياوة تةنيا قسة 
لةسةر ئةو ديوةى كارى ثةرلةمانتار دةكرَيتء ديوة هةستيارء طرنطةكةي 

ديكةى فةرامؤشدةكرَيت وةيا لة ذَير لَيوةوة باسدةكرَيت.
ئةو  تةماشاكردنى  نموونةى  وةيا  ئاطايية  بَي  نةزانيىء  يا  ئةوةش 

بةرثرسانةية بؤ سنوورى كاركردنى ثةرلةمانء ثةرلةمانتاران.
بؤية لَيرةدا ثَيويستة جةخت لةسةر ئةوة بكةينةوة، كة فراكسيؤنةكةمان 
( وة ثَيويستة بَلَيم هةر ئةندام ثةرلةمانَيكى دَلسؤزء بة ويذدانء خةمخؤر) 
ئسوَلىء  ياسايىء  دةربإينَيكى  ناإةزايةتى  بؤنةو  هةموو  لة  بةردةوام 

حةقخوازانة بةشداريى ضاالكانة دةكات.
ناإةزايةتييةكى شةرعى  دَييةكةوة بؤ شارَيك، هةر جؤرة  لة كوَيرة   
هةبَيت ئَيمة لة وآ دةبينء هاوخةمء هاوخةباتى ئةو خةَلكة عةدالةتخوازء 
ئازاديخوازء ذياندؤستة دةبين، ئَيمة دةنطى شةقامء ترثةى دَلى ماآلنينء 
ئةو سةنطةرانة ضؤأل ناكةينء شان بةشانى مامؤستاو خوَيندكارو كاسبء 
سةرجةم مافخوراوان بةشَيك دةبين لة خؤثيشاندانةكانيان، ئةوةش بةشَيكة 
لة ثةيوةستبوونى ئةخالقيى ئَيمة بة ميللةتةوة، ثةيوةستبوونى ياساييشمان 
ئةو كاتةية، كة داواكارييةكانى خةَلكى دةطةيةنينة ثةرلةمانء دةسةآلتء 

خةبات بؤ بةجَيطةياندنى دةكةين.
بةشداريكردنى ئَيمة لةو خؤثيشاندانةو  رةخنةى ضاودَيرانمان، بةشَيكى 
ديكةية لة زنجيرة لة كؤتايى نةهاتووةكةى: ئَيمةو ئةوان ناكؤكييةكانمان 

لةسةر ضين!

ثةرلةمانتارء شةقام

ناشةفافبوونى طريَبةستة نةوتييةكان «سومعــــــــةى هةرَيمى لةكةدار كرد»

كورد ثؤستَيكى طرنطى لة بةغدا ثأنةكردووةتةوة

نةبوون.
خولى  لة  كة  محةمةد  كوَيستان 
سةرؤكى  ثةرلةماندا  دووةمـــى 
ـــوو، لة  ـــةوز ب فــراكــســيــؤنــى س
رؤذنامة  بؤ  ثَيشتريدا  ديمانةيةكى 
رايطةياندبوو؛ ئةوان ئاطايان لة هيض 
نةبووة،  طرَيبةستانة  لةو  يةكَيك 
محةمةد  كوَيستان  وتةكانى  بةثَيى 
ياساي  لةسةر  طفتوطؤكردن  لةكاتى 
ثَيشنيازى  هةرَيم  طــازى  ــةوتء  ن
ــت  ــَي ــة دةب ــوو، ك ــردب ــك ــان ــةوةي ئ
ثةرلةماندا  لةبةردةم  طرَيبةستةكان 
فراكسيؤنى  بــةآلم  بكرَين،  ئيمزا 
زةرد بة تونديى دذى ئةو ثَيشنيازة 
دةنطداندا  لة  ثَيشنيازةكةش  بوونء 

شكستى هَينا.

وةزارةتى سامانة 
سروشتييةكان:

وةزارةتى سامانة سروشتييةكان 
نوَييانةى،  ــة  وةزارةت لةو  يةكَيكة 
حكومةتى  ثَينجةمى  كابينةى  لة  كة 
د.ئاشتى  دروستكراو  هةرَيمدا 
ئةو  وةزيـــرى  بة  كــرا  هــةورامــى 
نةوتى  ئةندازيارى  كة  ــة،  وةزارةت

بةثَيى  خوَيندووة،  سكؤتلةندة  لة 
راثــؤرتــَيــكــى ئــاذانــســى هــةواَلــى 
شةشةميشدا  كابينةى  لة  رؤيتةرز 
ثــَيــدةضــَيــت هـــةمـــان ثــؤســت 
وةربطرَيتةوة، بةوثَييةى تةنيا كةسة 
طرَيبةستة  هةموو  وردةكاريى  كة 
هةرَيم  حكومةتى  نةوتييةكانى 
كَيشة  رةنطة  بةالبردنى  دةزانَيتء 
حكومةتدا  طرنطةى  وةزارةتــة  لةو 
هةموو  بة  ثارتى  كة  بَيت،  دروست 
كؤنترؤَلةكةى  دةيةوَيت  توانيايةوة 

لة ذَير دةستى دةرنةضَيت.
لة  سارد  جةنطَيكى  هةرضةندة 
عَيراقء  نةوتى  ــى  وةزارةت نَيوان 
هةرَيمدا  سروشتييةكانى  سامانة 
ناشةرعيبوونى  لةسةر  هةبوو 
هةرَيم،  نةوتييةكانى  طرَيبةستة 
بةآلم لة مانطى حوزةيرانى رابردوو 
رازيبوو  عَيراق  حكومةتى  لةناكاو 
هةرَيم  نةوتى  دةرةوةى  ناردنة  بة 
كة  تاوكى،  كَيَلطةى  ــةردوو  ه لة 
سةرثةرشتى   (DNO) كؤمثانياى 
كة  تةقتةق،  كَيَلطةى  لةطةأل  دةكرد، 
ثةترؤليؤمى  ئةداكس  كؤمثانياى 
دةكردو  سةرثةرشتى  سويسرى 
كؤمثانياى  لة  هةريةكة  دوايية  بةم 
ئينَيرذى  طةنةل  ضينىء  سينؤبكى 

توركى كإييانةوة.
نةوتدا  دةرةوةى  ناردنة  لةطةأل 
لة   (DNO) كؤمثانياى  ثشكى 
كرؤنةوة   (٥) لة  ئؤسلؤ  بؤرسةى 

بةرزبووةوة بؤ (٨) كرؤن.
خاليد  مانطة  ئةم  (١٩)ى  رؤذى 
ساَلح راوَيذكارى نَيضيرظان بارزانى 
هةورامى  ئاشتى  بوونى  رايطةياند: 
(DNO)ء  كؤمثانياى  نــَيــوان  لة 
كة  بووة،  ئةوة  بؤ  ئينَيرذى  طةنةل 
بكات   (DNO) كؤمثانياى  كؤمةكى 
سةرمايةى  فةراهةمكردنى  بؤ 
ثَيويست بؤ ئيدارةدانى ثرؤذةكانيان 
ــران  ــةآلم ضــاودَي لــة هــةرَيــمــدا، ب
ئاسانيية  بةو  مةسةلةكة  ثَييانواية؛ 
نيية، ضونكة ئةو نامةيةى كة ئاشتى 
 ،(DNO) بؤ  ناردوويةتى  هةورامى 
بؤرسةى  كة  ئةوةى  بؤ  ئاماذةيةكة 
ئاشكراكردووة،  نهَينييةكى  ئؤسلؤ 
هةرَيمى  حكومةتى  سومعةى  كة 

لةكةدار كرد.
يةدةطى  زانيارييةكان  بةثَيى   
 (٤٥ بؤ   ٤٠) دةطاتة  هةرَيم  نةوتى 
ناوضةكانى  ئةطةر  بةرميلء  مليار 
دةرةوةى سنوورى ئَيستاى هةرَيمى 
 (٦٥) دةطاتة  بكرَيت  حساب  لةسةر 

مليار بةرميل.

بؤ بةإَيوةبةرانى كؤمثانياى دي ئَين 
ئؤى نةرويجى لة عَيراقء نةرويج

بةإَيزان
بابةت: لةكةداركردنَيكى جديى 

سومعةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان

ئَيمة ئةم نامةيةتان بؤ دةنووسين 
ـــةوةى ئــةو  ـــوون ـــآلوب بــةهــؤى ب
ناتةواوةى  نادروستء  راطةياندراوة 
كَيشة  لــةبــارةى  ئؤسلؤ  بؤرسةى 
كؤمثانياى  لةطةأل  ناوخؤييةكانيان 
زياترى  رووماَلكردنى  ئؤ.  ئَين  دى 
كاريطةرييةكانى  ــاكــانء  ــدي مــي
سةرسووإمانى  جَيطةى  بووةتة 
كورتة  ئةو  لةطةأل  هاوكات  ئَيمةو 
لة ئةنقةستانةى رؤذنامة  بآلوكراوانة 
بوونةتة  تَيكإا  كة  نةرويجييةكان، 
ثاساوى  بَي  لةكةداركردنَيكى  هؤى 
ضاوةإوانةكراو بؤ حكومةتى هةرَيمى 

كوردستان. 
هــيــض كـــات ثــَيــويــســت نــاكــات 
لة  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
كَيشة ناوخؤييةكانى نَيوان دى ئَين ئؤء 
بؤرسةى ئؤسلؤ تَيوةطلَينن لة رَيطةى 

بآلوكردنةوةى زانيارى نادروست.
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى   
بنةمايةكى  لةسةر  خؤى  سياسةتى 

بةثَيى  مــؤدَيــرنء  شةفافء  ــةواو  ت
كة  بنياتناوة،  جيهانى  ستانداردى 
بووةتة هؤى راكَيشانى زياتر لة (٣٥) 
كؤمثانياى بيانى  لة (١٦) وآلتى جياواز 
بؤ وةبةرهَينان لة هةرَيمى كوردستان.

هةروةك دةزانن ئَيمة هةوَلمانداوة 
هةميشة  ئؤء  ئَين  دى  يارمةتيدانى  بؤ 
وةك ثشتطيريكةرَيك  لة هةوَلةكانتان 
بووين، سةرةإاى ئةوةى ئَيمة بووينةتة 

بابةتَيك لة مامةَلةى نةشياوة.
ئَيمة هيض كات رَيطةنادةين سومعةى 
بكرَيت  لةكةدار  هةرَيم  حكومةتى 
بةَليندةرَيك  نَيوان  كَيشةى  بةهؤى 
لةطةأل كؤمثانياكةى. بؤية ئَيستا بةثَيى 
طةإانةوةمان بؤ ياساى نةوتء غازو 
هةرَيمى  حكومةتى  ديكةى  ياساكانى 

كوردستان، بإيارماندا بة:
كارةكانى  طشت  هةَلثةساردنى   .١
كؤمثانياى دى ئَين ئؤء ثةيوةندييةكانى 
لةطةأل حكومةتى هةرَيمى كوردستانء 
ثى  دةدةينة  كارةكان  ئةوانيش  لةبرى 

ئَيس دى.
ــى  ــةك ــة دةرةوةي ــاردن هــةمــوو ن
نةوتيش دةوةستَينرَيتء لةم ماويةشدا 
ئابوورى  سودَيكى  هيض  ئؤ  ئَين  دى 

دةست ناكةوَيت.
لة ماوةى هةَلثةساردنةكةدا كة بؤ 

ماوةيةدا  لةو  هةفتةيةء   (٦) ماوةى 
طشت  ئؤ  ئَين  دى  كؤمثانياى  دةبَيت 
ئةو  ضاكردنةوةى  بؤ  هةوَلةكانى 
هةرَيمى  حكومةتى  بةر  كة  برينانةى 

كوردستان كةوتوون.
كَيشة  طشت  دةبَيت  هــةروةهــا   
سَييةمء  كةسى  لةطةأل  ناوخؤييةكانى 
بؤرسةى ئؤسلؤ ضارةسةر بكات لةطةأل 
ثى  داواكارييةكانى  بؤ  رَيزَيك  هةموو 

ئَيس دى.
دياريكراودا  ماوةى  لة  ئةطةر   .٢
دى ئَين ئؤ هةَلنةسَيت بةكارى خؤى بة 
ثَيى داواكارييةكانى حكومةتى هةرَيمى 
مافةكانى  طشت  ــةوا  ئ كوردستان، 
ئَيس  (ثى  دةدرَيتة  لَيدةسَينرَيتةوةو 
سى). لةطةأل ئةمةشدا هةموو  بوونَيكى  
ناهَيَلرَيت  كوردستان  لة  ئؤ   ئَين  دى 
نا.  يان  بَيت  قةرةبووكردنةوة  بةهؤى 
ثَيى  بة  قةربووكردنةوةيةكيش  هةر 
ئةو لةكةداركردنةى حكومةتى هةرَيمى 

كوردستان حيسابى بؤ دةكرَيت.

د.ئاشتى هةورامى
وةزيرى سامانة سروشتييةكان

حكومةتى هةرَيمى كوردستان- عَيراق.
كؤثييةك بؤ ئؤفيسى ئةنجومةنى 

نةوتء غازى سةرؤكى حكومةت

دةقى نامةكةى د.ئاشتى هةورامى

دانـيشتن لـةسـةر كورسييةكانى ريــــــــزى ثَيشةوةى ثةرلةمان، قةدةغةكرا
خؤيان  شوَينةكانى  لة  ناوةكانيان 

دانيشتبوون ليستةكانى ديكة نا».
«هَيندةى  ءتيشي:  كةريم  ئاسؤ 
من ئاطام لَيبَيت سةرؤكايةتي ليستى 

سكرتَيرى  لة  داواى  كوردستانى 
ثةرلةمان كردووة لة رَيزى ثَيشةوة 
جَيطرةكةىء  ليستةكةو  سةرؤكى 
دابنيشن  ديكة  ثةرلةمةنتارى   (٣)

ــى تــةواوى  ـــةوةى ســةرؤك بــؤ ئ
لة  ديكة  ليستةكانى  فراكسيؤنء 
ليستى  ــةوالى  ئ مالء  لة  ثَيشةوة 
بطرن،  خؤيان  جَيطةى  كوردستانى 
بةو ماناية رَيزى ثَيشةوة بة (نسبةء 
تناسب) نةبَيت، ئةوةش بة قازانجى 

ليستةكانى ديكة».
سةرؤكي ليستي خزمةتطوزاريء 
ناكرَيت  ثَييواية،  ضاكسازيي 
شَيوازي دابةشكردني كورسييةكان 
ديايكراو  ليستي  بؤ  ئيمتياز  بكرَيتة 
ثةراوَيزبخرَين،  ديكة  ليستةكاني 
ـــت: «ئـــةطـــةر شــَيــوازي  ـــَي دةَل
ئيمتيازَيك  بكرَيتة  دابةشكردنةكة 
ئَيمة  ديــاريــكــراو،  ليستَيكي  بؤ 
داوادةكةين  لَيدةطرينء  رةخنةي 
كورسييةكاني  دابةشكردني  كة 
بةشَيوةيةكي  كؤبوونةوة  هؤَلي 
بؤ  حيساب  بَيتء  دادثــةروةرانــة 
نةك  بكرَيت،  ليستةكان  هةموو 
تةنيا بؤ ليستَيكي دياريكراو تائَيستا 
لةسةر  ــةدراوة  ن كؤتايي  بإياري 
شَيوة دانيشتنةكة، بةآلم ثَيشنيازةكة 
كوردستاني  ليستي  كة  بةوشَيوةية 

لة ناوةإاستء ليستي طؤإان لةالي 
خزمةتطوزاريء  ليستي  راستء 
ضةثي  ــةالي  ل ديكة  ليستةكاني 

دةستةي سةرؤكايةتي».
هةندَيك لة ثةرلةمانتاران رةخنة 
كة  ــرن،  دةط ثةرلةمان  هؤَلي  لة 
هؤَلةكة نةطونجاوة بؤ كؤبوونةوةي 
شَيوازي  بضووكةء  ثةرلةمانء 
ءةكو  كورسييةكانيش  ريزبووني 

ثةرلةمانةكاني ديكةي دونيا نيية.
لةوبارةيةوة  عوسمان  عةدنان 
هؤَلَيكي  ثةرلةمان  «هؤَلي  ءتــي: 
ثةرلةمان  بؤ  بضووكةء  و  نةشياو 
هاتني  لةكاتي  ثَيويستة  نةكراوة، 
بؤ  تايبةتي  شوَينَيكي  مــيــوان 
ثةرلةمان  هؤَلي  دياريبكرَيت، 
هؤَلَيكي ئاسايية لة ءآلتان شَيوازي 
سآ  كورسييةكان  دابةشبووني 
هــةيــة، الي راســـتء الي  ــزي  ري
ضةثء ناوةإاست، بةآلم ثةرلةماني 
نيية».  شَيوةية  بةو  كوردستان 
ريزي  «داناني  ءتيشي:  عةدنان 
ميوان  بؤ  كورسييةكان  ثَيشةوةي 

كارَيكي نا ئوسوَليية».

لةسةر شَيوازى دانيشتن كَيشة كةوتووةتة نَيوان ليستةكانةوة

هةستيار قادر

ــى لــةســةر  ــارت ــىء ث ــت ــَي ــةك ي
ثاَلَيوراوَيك يةكاليى نةبوونةتةوة بؤ 
وةزيرانى  سةرؤك  جَيطرى  ثؤستى 
كورديش  ثةرلةمانتارَيكى  عَيراقء 
بةتاَلى  بة  كة   دةكات؛  بةوة  ئاماذة 
مانةوةى ئةو ثؤستة زيانى زياتر بة 

كورد دةطةيةنَيت.  
مانطى  ــة  ل ئــــةوةى  ــةأل  ــةط ل  
د.بةرهةم  رابردووةوة  حوزةيرانى 
جَيطرى  ثؤستى  ساَلح  ئةحمةد 
بةغدا  ــة  ل وةزيـــرانـــى  ـــةرؤك  س
سةرؤكى  وةك  بةجَيهَيشتووةو 
كارى  هةرَيم  لة  ليستى كوردستانى 
كردووةء ئَيستاش راسثَيردراوة بؤ  
حكومةتى  نوَيى  كابينةى  ثَيكهَينانى 
ثؤستة  ــةو  ئ تائَيستا  ــم،  ــةرَي ه
بةثَيى  ثإنةكراوةتةوةو  بةتاَلةو 
يةكَيتى  رؤذنامةش   زانيارييةكانى 
د.فوئاد مةعسومى سةرؤكى ليستى 
ثارتيش  كوردستانىء  هاوثةيمانى 
مةكتةبى  سكرتَيرى  ميرانى  فازيل 

سياسيى بؤ ئةو ثؤستة ثاآلوتووة.
لةوبارةيةوة ثاَلة باوانى ئةندامى 
بؤ  كوردستان  هاوثةيمانى  ليستى 
رؤذنامةى روونكردةوة؛ كة ثؤستى 
عَيراق  وةزيرانى  سةرؤك  جَيطرى 
بةثَيى بنةماى ثشكدارى (محاصصة) 
تائَيستا  دةكــةوَيــتء  يةكَيتى  بةر 
بةآلم  ثاَلَيوراوة،  مةعسوم  د.فوئاد 
ئةطةر  هةية،  ناإةسميى  دةنطؤيةكى 
بكات،  ثؤستة  لةو  تةنازول  يةكَيتى 
ثؤستة  ئةو  بؤ  ميرانى  فازل  ثارتى 
بةإةسميى  تائَيستا  بةآلم  بثاَلَيوَيت، 

كةس بؤ ئةو ثؤستة نةثاَلَيوراوة.
هاوكات عةبدوَلآل ساَلح حيفزوَلآل 
ئةندامى ثارتى لة ليستى هاوثةيمانى 
كة  ــةوةدا؛  ب ئاماذةى  كوردستان 
شةخسييةكانى  زانياريية  بةثَيى 
د.فوئاد مةعسوم ثالَيوراوى يةكَيتيةو 
ثارتيية  ثاَلَيوراوى  ميرانيش  فازل 
«لةسةر  وتيشى:  ثؤستةو  ئةو  بؤ 
فازل  بةإَيز  لةطةأل   مةسةلةية  ئةو 
ثَيناضَيت   كردء  طفتوطؤم  ميرانيدا 
ثَيى بكرَيت  ثؤستى جَيطرى سةرؤك 

وةزيرانى عَيراق وةربطرَيت».

ليستى  ديــكــةوة،  لــةاليــةكــى 
ئاماذة  كوردستانيش  هاوثةيمانى 
هــةردوو  هَيشتا  كة  دةدات،  بــةوة 
يةكاليى  ثارتى  يةكَيتىء  اليةنى 
بؤ  بثاَلَيون  كَي  كة  نةبوونةتةوة، 

جَيطةكةى د.بةرهةم.
وتةبَيذى  ـــدوزى  رةوان فرياد 
لة  كوردستان  هاوثةيمانى  ليستى 
بة  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ئةو  «تائَيستا  راطةياند:  رؤذنامةى 
نةكراوةتةوة  يةكاليى  مةسةلةية 
شتى  ـــت  ـــرَي دةوت ــة  ك ــــةوةى  ئ
مةسةلةيةش  ئــةو  ســةرزاريــيــةو 
نةكراوةو  لَيوة  باسى  بةإةسميى 
بإيارة لة ئايندةيةكى نزيكداو لةبةر 
ستراتيذى  رَيكةوتنى  رؤشنايى 
ئةو  ثارتى  يةكَيتىء  نَيوانيان، 

مةسةلةية يةكاليى بكةنةوة».
ثاآلوتنى  دةنطؤى  بة  سةبارةت 
د.فوئاد مةعسوميش بؤ جَيطرتنةوةى 
د.بةرهةم لة بةغدا وتة بَيذى ليستى 
هاوثةيمانى كوردستان وتى: «نورى 
عَيراق  وةزيرانى  سةرؤك  ماليكى 
ثةيوةنديكردووة بة د.فوئادةوةو لَيى 

جَيطرى  ثؤستى  ئايا  كة  ثرسيةوة، 
لة  وةردةطرَيت؟  وةزيران  سةرؤك 
ثَييإاطةياندووة،  د.فوئاد  بةرامبةردا 
ليستى  نييةو  من  بةدةست  ئةوة  كة 
هاوثةيمانى بإيارى لةسةر دةدات».

جَيطرى  ثؤستى  بةتاَلبوونى 
سةرؤك وةزيرانى عَيراق بؤ ماوةى 
زياد لة (٤) مانط، كة بةشى كوردةو 
باآلكانى  سياديية  ثؤستة  لة  يةكَيكة 
جَيبةجَيكردن،  ــاى  دةزط عَيراقء 
زيان  كورد  ثةرلةمانتارَيكى  بةإاى 

بة كورد دةطةيةنَيت.
عومةر بادى ئةندامى ئةنجومةنى 
ليستى  لةسةر   عَيراق  نوَينةرانى 
يةكطرتووى ئيسالميى بؤ رؤذنامةى 
جَيطرى  ثؤستى  كة  روونكردةوة، 
سةرؤك وةزيرانى عَيراق  ثؤستَيكى 
ثَييةى  بةو  طرنطة  هةستيارء  زؤر 
لة  جَيبةجَيكردنة  سَييةمى  كةسى 
ثؤستة  ئةو  بةتاَلبوونى  عَيراقداء 
عَيراق  بة  زيان  زؤرة  ماوة  ئةو  بؤ 
دةطةيةنَيت، بةآلم زؤرترين زيانى بؤ 
ثَييةى ئةو ثؤستة  كورد دةبَيت بةو 

بةدةست كوردةوةية.

فؤتؤ: سامان بةشارةتى
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فرمان عةبدوإلةحمان

ــى  ــوون ــراب ــاشــك ئ دواى 
(٥٪)ى  نزيكةى  فرؤشتنى 
ثشكةكانى كؤمثانياى (DNO)ى 
شَيوةيةكى  ــة  ب نــةرويــجــى 
وةزيــرى  تَيوةطالنى  نهَينىء 
سروشتييةكانى  ســامــانــة 
ئاشتى  كَيشةيةوة،  لةو  هةرَيم 
سامانة  وةزيـــرى  هــةورامــى 
(٢١)ى  رؤذى  سروشتييةكان 
توندى  نامةيةكي  مانطة  ئةم 
كؤمثانياى  ئيدارةى  ئاراستةى 
ناونيشانى  كردووةو   (DNO)
بريتيية  نــامــةكــةش  بابةتى 
خراثى  (لــةكــةداركــردنــى  لــة 
هةرَيم)،  حكومةتى  سومعةى 
رةخنةكردنى  لة  جطة  تيايدا  كة 
كؤمثانياية  ئةو  بةرثرسانى 
زانيارييانة  ئةو  بؤضى  بةوةى 
دزةيـــانـــكـــردووة، هــاوكــات 
خــراوةتــةإوو،  تَيدا  ئةوةشى 
بإيارى  هةرَيم  حكومةتى  كة 
كؤمثانياى  كارةكانى  راطرتنى 
دةركرد  نةرويجى  (DNO)ى 

بؤ ماوةى شةش هةفتة.

بؤرسةى ئؤسلؤو 
ئاشكراكردنى 

فةزيحةكة:

رؤذنامةى  ــردوو  راب هةفتةى 
(نارينطس ليف)ى نةرويجى راثؤرتة 
سةبارةت  بآلوكردةوة  هةواَلَيكى 
ثشكةكانى  (٤,٩٪)ى  كة  ــةوةى،  ب
نةرويجى  (DNO)ى  كؤمثانياى 
 (٢٠٠٨) يةكةمى  تشرينى  مانطى  لة 
بؤرسةى  فــرؤشــراوةو  نهَينى  بة 
نةكراوةتةوة،  ئاطادار  لَي  ئؤسلؤى 
مليؤن   (٣٥) طرَيبةستةكة  نرخى  كة 
دؤالرة، بؤرسةى ئؤسلؤش بإياريدا 
 (DNO) بة غةرامةكردنى كؤمثانياى
بة بإى (٣٦٨) هةزار دؤالر، ضونكة 
بةثَيى ياساى كارى بؤرسةى ئؤسلؤ 
دةبَيت هةموو كؤمثانيا ثشكدارةكان 
فرؤشتنى  كــإيــنء  ــى  ــات ك لــة 
ئؤسلؤ  بــؤرســةى  ثشكةكانيان، 
ئاطادار بكةنةوة لة وردةكارييةكان.

 (DNO) كؤمثانياى  هةربؤية 
بة  ثــشــكــةكــانــى  رايــطــةيــانــد: 
توركى  ئينَيرذى  طةنةل  كؤمثانياى 

ــرى  وةزي رَيطةى  لة  فرؤشتووة 
حكومةتى  سروشتييةكانى  سامانة 
بؤرسةى  هـــةروةك  هــةرَيــمــةوة، 
كة  كرد،  تؤمةتبار  بةوة  ئؤسلؤشى 
ئاشكرا  كؤمثانياكةى  كارى  «نهَينى 
زؤرى  زياني  بةوهؤيةوة  كردووةو 

ئابووريى لَيداوة».

ديسانةوة 
ناشةفافيةتى 
طرَيبةستةكان:

سامانة  ــرى  وةزي هةرضةندة   
لةو  ــم  ــةرَي ه سروشتييةكانى 
 (DNO) كؤمثانياى  بؤ  نامةيةيدا 
سياسةتى  كة  كردووة،  لةوة  باسى 
بةآلم  «شةفافانة»ية،  هةرَيم  نةوتى 
ميدياكانى  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
ــةى بــؤرســةى  ــط ــة رَي ــج ل ــةروي ن
بآلويانكردووةتةوة،  ئؤسلؤوة 
كة  لةوةداية  طرَيبةستة  ئةو  كَيشةى 
كارةكةى بؤ ماوةى ساَلَيك بة نهَينى 
ثرسيار  ئةمةش  كة  هَيشتووةتةوة، 
لةسةر شةرعيبوونى ئةو طرَيبةستة 

دروستدةكات.

ــةى  ــه ك ــؤرت هـــةر بــةثــَيــى راپ
ليف)  ـــامـــةى  (نــاريــنــطــس  رؤذن
بؤرسه ی  ئؤسلؤ به  به َلگه وه  ئه وه ی  
 (DNO )  سه لماندووه،  كه  كؤمپانيای
هَيشتنةوةى   به نهَينی   هه وَلی   زؤر 
له   داوه   نه وتی   ئه م كاره ی  وه زيری  

كإينی  ئه و سه همانه .
ناوخؤى هةرَيميشةوة  لة رووى 
ديكة  جــارَيــكــى  مةسةلةية  ــةو  ئ
ــى طــرَيــبــةســتــة  ــوون ــب ــاف ــاشــةف ن
هةرَيم  حكومةتى  نةوتييةكانى 
طفتوطؤ،  مَيزى  ســةر  دةخــاتــةوة 
حكومةتى  تائَيستا  بةوثَييةى 
 (٣٥) لةطةأل  طرَيبةستى   (٢٧) هةرَيم 
دةوَلةتدا   (١٦) بياني  كؤمثانياى 
ناشةفافبوونى  ـــردووة،  ك ئيمزا 
ـــةو طــرَيــبــةســتــة نــةوتــيــانــةى  ئ
كَيشة  ــةو  ل يةكَيكة  هةرَيميش 
نَيوان  لــة  هــةَلــثــةســَيــردراوانــةى 
ضةندينجار  ناوةندايةو  هةرَيمء 
حسَين  عــَيــراق،  نةوتى  وةزيــرى 
دووثاتيكردووةتةوة؛  شةهرستانى 
ئةمة  ناشةفافن،  طرَيبةستةكان  كة 
سةربارى ئةوةى كة ثةرلةمانتارانى 
خولى دووةمى ثةرلةمان بة درَيذايى 
ئاطادارى  كاركردنيان  ضوارساَلى 
طرَيبةستانة  ــةو  ئ وردةكــاريــى 

ناشةفافبوونى طريَبةستة نةوتييةكان «سومعــــــــةى هةرَيمى لةكةدار كرد»

ناشةفافبوونى  ديكة  جارَيكى  كة  نةرويجى  بؤرسةى  بؤ  سوثاس 
طرَيبةستة نةوتييةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستانى بير هاوآلتييانء 
كاربةدةستان، بةتايبةتى ثةرلةمانتارةكانى ئَيستاء ثَيشووى خستةوة. 

نةرويجى  ليفى  ناريطيس  رؤذنامةى  لةمةوبةر  هةفتةيةك  ضةند 
سامانة  وةزيرى  كة  ئاشكرايكرد،  ئؤسلؤ  بؤرسةى  زارى  لةسةر 
لة  هةية  دةستى  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  سروشتييةكانى 
طرَيبةستَيكى نةوتى نهَينيى ملَيؤنةها دؤالريى نَيوان كؤمثانياى دى ئَين 
ئؤى نةرويجىء طةنةل ئينَيرذى توركى، كة لة مانطى ئؤكتؤبةرى ساَلى 

ثاردا ئيمزاكراوة.
 بةثَيى بؤرسةى ئؤسلؤ، د.ئاشتى هةورامى ئاطادارى ئةو طرَيبةستة 
شاردنةوةى،  ئةنجامدانىء  لة  بةرثرسيارة  ئؤ  ئَين  دى  لةطةأل  بووةو 
مافى  شاردنةوةى  جيهانيى  بؤرسةى  ستانداردى  بةثَيى  ئةمةش 

زانيارييةو ثَيشَيلكاريية.
مييداكاندا  لة  كؤثييةكى  كة  تونددا  نامةيةكى  لة  هةوراميش  ئاشتي 
ئةو  بؤ  كردووة  نةرويجييةكةى  كؤمثانيا  ئاراستةى  بآلوبووةتةوة 
خراثى  «رووشاندنَيكى  بابةت:  نووسيويةتى  هةآلنة»ء  «زانياريية 

سومعةى حكومةتى هةرَيم».
هةرَيمى  سومعةى  راثؤرتة  ئةو  كة  لةوةدةكات،  باس  تَييدا 
رووشاندووةء دةبَيت بة زووترين كات كؤمثانيا نةرويجييةكة سومعةكة 

بطةإَينَيتةوة، ئةطةرنا طشت كارةكانى دةوةستَينرَيت لة كوردستان».
هةورامى  توند،  هةإةشةى  وَيإاى  نامةيةدا  ئةو  بةشَيكى  لة 
شةفافةء  فول  كوردستان  هةرَيمى  نةوتى  «سياسةتى  دةنووسَيت: 
راكَيشانى  هؤي  بووةتة  ئةمةش  نَيودةوَلةتيية،  ستانداردى  بةثَيى 
وةزيرة  ئةم  الى  شةفافييةت  نازانم  من  بيانيى».  كؤمثانياى   (٣٥)
ضاوكراوةيةمان دةبَيت ضي بَيت؟ كوانآ شةفافييةتى سياسةتى نةوتى 

كوردستان؟
نةوتييةكانى  زانييان طرَيبةستة  ثَيشوو  ثةرلةمانتارى  ئةرآ (١١١) 
بةَلَينى  حكومةت  سةرؤكى  لةكاتَيكدا  تَيداية،  ضي  هةرَيم  حكومةتى 

ئاشكراكردنى ثَيدابوون؟
لةبارةى  دةزانن  شتَيك  هيض  كوردستان  هاوآلتييانى  ئةرآ   
كؤمثانيا  بةو  دةدرَيت  وآلتةكةيان  ماَلى  سامانء  ضؤن  كة  ئةوةى 
ئةو  زؤربةى  كة  ثَييانإاطةياندم،  نةوتى  ثسثؤإى  ضةندين  نةوتييانة؟ 
نةناسراونء  لة دةرةوة  نةوتييانةى كة هاتوونة كوردستان،  كؤمثانيا 
هؤكارى  ناشةفافبوونةش  ئةم  هةر  نيية.  بوونيان  هةر  هةندَيكيشيان 
ناإةزاييبوونى بةغداية لة طرَيبةستةكان هةروةك حسَين شةهرستانى، 

وةزيرى نةوتى بةغدا، ضةندينجار رايطةياندووة.
سةرؤكى  جةنابى  دةَلَيم  هةرَيمء  حكومةتى  دةكةمة  روو  من 
حكومةتى  سومعةى  سروشتييةكان،  سامانة  وةزيرى  حكومةتء 
شةفافء  لةناوةوة  كة  دةبَيت  لةكةدار  ئةوكاتة  كوردستان  هةرَيمى 
سومعةى  كاتة  ئةو  نةكات،   خةَلك  خزمةتى  نةبَيتء  ديموكراتيك 
مافى  ثَيشَيلكاريى  ضةندين  كة  دةبَيت  لةكةدار  هةرَيم  حكومةتى 
مرؤظ لةبةرضاوتان روودةداتء ئَيوة بَيدةنطن، بةآلم من ضيبكةم كة 
بةرذةوةنديية  كة  دةبينن  كاتة  ئةو  هةرَيم  حكومةتى  سومعةى  ئَيوة 
هةرضؤن  كورتيى  بة  مةترسييةوة.  دةكةوَيتة  طيرفان  شةخسييةكانى 
نةبَيت  ناوخؤى  سيادةى  هةرضؤن  كة  ئاواية  دةسةآلت  سروشى 
سومعةى  ئةوا  نةبَيت،  ناوخؤيشى  سومعةى  ئةوا  نابَيت،  دةرةكيشى 

دةرةكيشى مةحاَلة بَيتة دى.
هاوآلتييانى كوردستان نةخؤشي ناشةفافبوونى حكومةتى هةرَيمن، 
طروثى  بةتايبةتى   نوآ،  ثةرلةمانتارانى  كة  ئةوةية  كاتى  ئَيستا  بؤية 
بةرثرسان  بكاتةوةو  نةوتييةكان  طرَيبةستة  كةيسى  ئؤثؤزسيؤن 
بانطهَيشت بكات، ئةطةرنا دةبَيت وةك ئةوانةى ثَيشوو هةست بة تاوان 
بكةنء لةطةأل هاوآلتييان ضاوةإوانى بؤرسةى وآلتَيكى ديكة بكةن تا 

ناشةفافبوونى حكومةتةكةمان ئاشكرابكاتء «سومعةى بإوشَينَيت».

hlihony@gmail.com

سومعةى حكومةتى هةرَيم

هيَمن لهؤنى

رؤذنامة

ــد رؤذَيـــكـــة  ــةن ـــــاوةى ض م
ــنــةكــانــى يــةكــَيــتــى  ــكــخــســت رَي
دابةشكردنى  بة  دةستيانكردووة 
فةرمانطة  ــة  ل حيزبى  ــؤرمــى  ف
ثارَيزطاى  سنوورى  حكومييةكانى 
ثةرلةمانتارَيكى  سلَيمانيدا، 
كوردستانيش ثَييواية، ئةو هةنطاوة 
مافى مرؤظء  بنةماكانى  لة  دوورة 
ثَيشَيلكردنى  مةدةنىء  كؤمةَلطةى 

مافةكانى مرؤظة.
بؤ  ئيمزا  ثركردنةوةى  فؤرمى 
كة  فةرمانبةراندا  بةسةر  يةكَيتى 
(زانكؤى  لة  ــردوودا  راب لةماوةي 
ثؤليسى  بةرَيوةبةرَيتى  سلَيمانى، 
قوتابخانةو  مةدةنييةكان،  ضاالكيية 
فةرمانطةى  خــوَيــنــدنــطــةكــان، 
ئامانج  دابةشكراوة،  كشتوكاَل) 

بؤ  فةرمانبةرانة  ناضاركردنى   لَيى 
داهاتوودا  لةهةَلبذاردنى  ئــةوةى 

دةنط بةيةكَيتى بدةن.
فؤرمةى  ئةو  كة  مامؤستايةك 
يةكةم  ــة  «ل ــى:  وت ثَيثركراوةتة 
ــةوة  دةوام دةستثَيكردنى  رؤذى 
رَيكخستةكانيان  كــؤمــيــتــةو 
دةستيانكرد بة دابةشكردنى فؤرمى 
لة  كؤكردنةوة  زانيارى  حيزبىء 
بةوةش  ترساندنيان،  مامؤستايانء 
ناو  دةستيانخستة  ديكة  جارَيكى 

كارى ثةروةردةو حكومةتةوة.
لة  حيزبى  فؤرمى  دابةشكردنى 
فةرمانطةكانى حكومةتدا لة درَيذةى 
ئةوةش  يةكَيتيية،  سياسةتةكاني 
ــت،  دَي شكستةوة  ئــةو  دواى  لة 
تةمموزى  هةَلبذاردنةكانى  لة  كة 
تووشيهات،  حيزبة  ئةو  رابردوودا 
ثارَيزطاى  سنوورى  لة  بةتايبةت 
وةكو  هؤيةشةوة  بةو  سلَيمانى، 

كارمةندء  لةو  تؤَلةكردنةوةيةك 
بة  دةنطيان  كة  فةرمانبةرانةى، 
مــاوةى  لة  داوة،  ــؤإان  ط ليستى 
لة  زؤر  ذمارةيةكى  ـــردوودا  راب
ئاسايشء  سةربازو  فةرمانبةرانء 
رووبـــةإووى  ئةفسةر  ثؤليسء 
طواستنةوةو دةركردن بوونةتةوةو 
ــراون،  هــاوكــات ئةم  ــإاوك ــب ــان ن
خؤئامادةكردنَيك  وةكو  هةَلمةتة 
دَيت بؤ هةَلبذاردنةكانى ئةنجومةنى 
كوردستانء  هةرَيمى  ثارَيزطاكانى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 

عَيراق.
هاوكات كاردؤ محةمةد، ئةندامى 
ثةرلةمانى كوردستان لة فراكسيؤنى 
بة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  طؤإان 
حكومةت،  دةزطاكانى  حيزبيكردنى 
ئةمة  سلبييةو  زؤر  دياردةيةكى 
هةموو  لة  حيزبة  تةداخولكردنى 

كايةكانى ذيان».

ثةنابردنة  ـــاردؤ  ك ـــةإاى  ب  
ـــة لـــــةوةوة  ـــاران ـــةوك ــــةر ئ ب
حيزبة  كة  ــت،  دةطــرَي ســةرضــاوة 
كوردستان  دةســةآلتــدارةكــانــى 
بكةنة  كؤمةَلطة  هةموو  دةيانةوَيت 
خاوةنى  خؤيان  خؤيانء  ئةندامى 
هةنطاوة  ئةم  بن،  شتَيك  هةموو 
مافى مرؤظء  بنةماكانى  لة  دوورة 
هةمانكاتدا  لة  مةدةنىء  كؤمةَلطةى 
مافى  سةرةتاييترين  ثَيشَيلكردنى 

مرؤظة لة ئازادى سياسيى».
كاردؤ محةمةد، وتيشى: «دةبَيت 
بةرةنطارى  ياساييانة  بةشَيوةيةكى 
ئةم دياردةية ببينةوةء رَيطة بطرين 
فؤرمى  ثإكردنةوةى  زؤر  بة  لة 
فةرمانطة  لة  دابةشكردنى  حيزبىء 
ليستى  وةكو  ئَيمة  حكومييةكاندا، 
كاردةكةينء  ثَيناوةدا  لةم  طؤإان 
هةوَلدةدةين دةستى حيزب لة كارى 

حكومةتدا نةهَيَلين».

ثأكردنةوةي فؤرمى بةحيزبيكردن 
بةفةرمانبةرانى حكومةت، بةردةوامة

ئيبراهيم عةلي

دانيشتنى  ــوازى  شــَي لةسةر 
هؤَلى  لة  ليستةكان  ئةندامانى 
ليستةكانى  كوردستاندا  ثةرلةمانى 
ضاكسازيى  طؤإانء  كوردستانىء 
لة  ــتء  ــةوَي ــدةك ــَي ت ناكؤكييان 
كؤبوونةوةيةكيشدا لةطةأل سةرؤكي 
ثةرلةماني  فراكسيؤنةكاني 
ثةرلةمان،  سةرؤكي  كوردستان، 
ثَيشنيازي ئةوةي كردووة كة لةكاتي 
كورسييةكاني  كؤبوونةوةكان 
ليستةكان  بةطوَيرةي  ثةرلةمان 
ثةرلةمانتارَيكي  دابةشبكرَيت. 
ئةو  «ئَيمة  دةَلَيت:  طؤإان  ليستي 
شَيوةي دابةشكردنة قبووَلناكةين». 
ثَيشنيازةكةي  ــرةي  بــةطــوَي
سةرؤكي ثةرلةمان، ثةرلةمانتاراني 
ليستي كوردستاني لة كورسييةكاني 
دةستةي  بةرامبةر  نــاوةإاســت 
سةرؤكايةتي ثةرلةمان دادةنيشنء 
ليستي طؤإان لةالي راستء ليستي 
ضاكسازييء  خزمةتطوزاريء 

ضةثي  ــةالي  ل ديكة  ليستةكاني 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتي  دةستةي 

دادةنيشن.
ثةرلةمانتار  عوسمان،  عةدنان 
دةَلَيت:  ــؤإان،  ط فراكسيؤني  لة 
ــةوة  ل ــي  ــان ــوردســت ك «ليستي 
دةنطدان  لةكاتي  كة  دةترسَيت 
لة  هةندَيك  ثرؤذةياساكان  لةسةر 
بةرذةوةنديي  لة  ئةوان  ئةنداماني 
ئةم  دةنطبدةن،  ديكة  اليةنةكاني 
كؤنتإؤَلكردني  بؤ  دابةشكردنةش 
ئةو  خؤيانة»،  ثةرلةمانتارةكاني 
طــؤإان  ليستي  ثةرلةمانتارةي 
ثيتي  بة  «دابةشكردنةكة  ءتيشي: 
باشترة،  دابةشبكرَيت  ئةبجةدي 
زياتر  هؤي  دةبَيتة  ئةوة  ضونكة 
ثةرلةمانء  ئةنداماني  تَيكةَلبووني 
ثةيوةندييةكانء  باشتربووني 
تَيكةَلبووني دةنطةكان، لة خولةكاني 
ــشــووتــردا دابــةشــبــوونــةكــة  ــَي ث
بووةء  ئةبجةدي  ثيتي  بةطوَيرةي 

هيض كَيشةيةكي نةبووة».
ـــارةت بـــة ضــؤنــَيــتــي  ـــةب س
دانيشتني  شوَيني  دابةشكردني 

هؤَلي  ــاو  ــةن ل ــتــاران  ــةمــان ثــةرل
عةبدولعةزيز،  عومةر  كؤبوونةوة، 
خزمةتطوزاريء  ليستي  سةرؤكي 
ضاكسازيي، وتى: «لة كؤبوونةوةي 
ــال  ــةم ــةأل  د.ك ــةط كــوتــلــةكــان ل
كةركوكي، سةرؤكي ثةرلةمان، ئةو 
ثَيشنيازي  ئَيمة  كرد،  ثَيشنيازةي 
سةرؤكايةتي  كة  ئةوةمانكرد 
شَيوازي  سآ  تا  دوو  ثةرلةمان 
بيخاتة  بكاتء  تاوتوآ  دانيشتن 
لةوآ  ثةرلةمانتارانء  بةردةستي 
داوادةكةين  ئَيمة  لَيبدرَيت،  بإياري 
هةموو  راي  ئةمة  لــةســةر  كــة 

ثةرلةمانتاران ءةربطيرَيت».
ــذي  ــَي ــةب ــاســؤ كــةريــم، وت ئ
«لة  ــي:  ءت كوردستاني،  ليستي 
سةرؤك  كؤبوونةوةى  يةكةمين 
فراكسيؤنةكان لةطةأل سةرؤكايةتي 
ئاطاداربم  من  هَيندةى  ثةرلةماندا 
فراكسيؤنى  سةرؤكى  ثَيشنيازى 
ثةرلةمانتارانى  كة  بووة  طــؤإان 
ثةرلةماندا  لةناو  بةجيا  ليستة  هةر 
داوايةكى  ئةوةش  ديارة  دابنيشن، 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  ــة،  رةواي

بةتايبةت سةرؤكى ثةرلةمان لةطةأل 
ضؤنى  ليستةكان  كة  ئةوةدابووة 
بةباش دةزانن با ئاوابَيت، لةكاتَيكدا 
ئةطةر بةثَيى ثةيإةوى ناوخؤ بَيت، 
بةثَيى  ثةرلةمةنتاران  دةبَيت  ئةوا 

ئةلفوبآ لةناو هؤَلةكةدا دابنيشن».
ثَييواية،  عوسمان  عــةدنــان 
ثةرتبووني  لة  كوردستاني  ليستي 
«ئَيمة  ءتي:  دةترسنء  دةنطةكاني 
قبووَلناكةين،  دابةشكردنة  ئةم 
ثَيويستة بة شَيوةيةكي دادثةروةرانة 
كوردستاني  ليستي  دابةشبكرَيت، 
ريزي  لة  دةكرَيت  زؤرينةن  كة 
بةآلم  هةبَيت،  كورسييان  ثَيشةوة 
كة  ديكةش  ليستةكاني  ثَيويستة 
قورساييان هةية لة ريزي ثَيشةوة 

كورسييان هةبَيت».
ثةرلةمانتارةكةي  لةبةرامبةردا 
بة  سةبارةت  كوردستاني،  ليستي 
ثةرلةمانتاران  دانيشتني  شَيوازي 
دةَلَيت:  رابــردوودا  دانيشتني  لة 
كة  كوردستانى  ليستى  «ئَيستا 
ناوةإاستء  لة  زؤرينةية  ليستى 
ليستى خزمةتطوزارىء ضاكسازيى 

لة  لة دةستةإاستء ليستى طؤإان 
ثَيشةوةش  رَيزى  دةستةضةثدانء 
تناسب)  (نسبةو  ــرةى  ــوَي ط بــة 
لة  دابةشكراوة  ليستةكاندا  لةنَيوان 

رؤذى  (٤)ى  ذمارة  كؤبوونةوةى 
ثةرلةمانتارانى  تةنيا  (٩/١٦)دا 
ناوةإاستى  لة  كوردستانى  ليستى 
بَيى  ئةلفء  بةطوَيرةى  هؤَلةكةدا 

دانـيشتن لـةسـةر كورسييةكانى ريــــــــزى ثَيشةوةى ثةرلةمان، قةدةغةكرا

لةسةر شَيوازى دانيشتن كَيشة كةوتووةتة نَيوان ليستةكانةوة

فؤتؤ: سامان بةشارةتى
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ناميق: جةوهةر

فرةليستى نةك كوردة لَيكترازانــــــى ناوماَلى مةترسى ثارتىء يةكيَتى، يةكليستى تاكأةويىء *

نيية كةمتر نةبَيت طرنطتر ئةطةر هةرَيم، هةلَبذاردنةكانى فرةليســـــــــــتى بوونـى لة كةركوك هةلَبذاردنى بـؤ جيا ليستى *

لةنَيوان لوتكةى هةرَيم لة لة ناوةندء كورد
يةك هةندَيكجار هةر بزرةء يةكَيتىء ثارتى

ديكة... ئةوى دةيخاتة ثاأل
لة دةق بة بةشَيكى روونة، كورد ثرسي
وةكو اليةنةكان تةسبيتكراوةء دةستووردا
دةستوورةيان قبووَلةء ئةو وةكو هَيز تاكء
جةختيشى لةسةردةكةن،يةكخستنى خيتابى
دةبَيت هةر ثرسانة ئةو لةمةإ كوردستانيى
دذى اليةنَيك ض بَيت ضوارضَيوةيةدا لةو 
تةعريبكراوةكان ناوضة طشت طةإانةوةى
سازشي عةرةبييةكان هَيزة لةطةأل يان بَيت
فيدراَلييةتى ثرةنسيثي يان لةسةركات
سةودا خاوكاتةوةء جوطرافى نةتةوايةتىء
كوردستانء سامانى سةروةتء لةسةر
بكات ناوةند لةطةأل  هةرَيم دةسةآلتةكانى
تايبةتى ثلةوثايةء بةرذةوةنديى ثَيناوى لة
دةست لة خةَلك متمانةى طروث تاكء
ناوةند لةطةأل نةبووة كَيشةى دةدات. كورد
قؤناغة جياجياكاني لة ثؤستء ثارة، سةر لة
خزمةتى زؤر  كوردَيكى عَيراق مَيذووى 
لةناو زؤربةيان كردووة،  دةوَلةتةيان  ئةو
بة دةسةآلتترء بة ئَيستا لةمانةى حكومةت

بوون. هةيبةتتر
ليستى بوونى سيناريؤى رؤذنامة:
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى بؤ جيا
ئَيوة ئاراداية، لة كةركوكيش ثارَيزطاى
ثارَيزطاية لةو هةَلبذاردن مةسةلةى بؤ

ضيية؟ رةئتان
ثارتىء سةركردايةتى سياسةتى *
سةركةوتنى كةركوك ثرسي لةمةإ يةكَيتى

نةهَينا، ضونكة: ئةوتؤى وةدةست
(رزطاريى) قؤناغى سةرةتاى لة .١
رزطاريىء حةسمكردنى هةلى عَيراق
هةرَيمى باوةشي بؤ كةركوك طةإانةوةى

دةستدا. لة كوردستانيان
بــةإيــوةبــردنــى ــاى ــاس ــة ي ل  .٢
قؤناغى بؤ عَيراق دةوَلةتى  ئيدارةتى
سةر خستة طومانيان (٢٠٠٤) طواستنةوة
كوردستانى خاكى (٤٩٪)ى سنوورى
ئةمةش عليها) املتنازع (املناتيق عَيراق
كورد سةركردايةتى بــوو يةكةمجار
خراثتر لةوةش  بكاتء وةها سازشَيكى 

بة دا مافيان دةستووريى  بةندَيكى  وةكو
لة داكؤكى ئةويش وةكو كورد كة عةرةب،
فةرزيشيان بكاتء ناوضانة ئةو عائديةتى
) بة كة كوردستان خةَلكى بةسةر كرد

بدةن. بةو سازشكاريية دةنط بةَلَي)
(٥٣) مادةى  بإطةكانى بةثَيى  .٣
يةكةيةكى ئاماذةثَيكراو ياساى هةمان
ثارَيزطاء (٣) بة قةتيسكرا فيدراَلييةت
هةر لةسةر رَيطرتن بؤ ئةوةء سةرةإاى
بؤ كةركوك طةإانةوةى بؤ ئةطةرَيك
دةقَيكى بة كوردستان هةرَيمى باوةشي
هيض داخيلى نابَيت (كةركوك) تايبةتى

بَيت. فيدراَليةتَيك يةكة
دواتر كة مادةى (٥٨)، رَيطةى لة  .٤
تةطةرةيان كؤسثء كؤمةَلَيك (١٤٠) بووة
كةركوكء طةإانةوةى رَيطةى خستةسةر

تةعريبكراوةكانمان. ناوضة
لوتكةى ميزاجى بإيارَيكى  بة .٥
بةثَيضةوانةى ثارتىء يةكَيتىء دةسةآلتى
دةستكاريى عــَيــراق، دةســـتـــوورى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى ئةنجامى
بَيبةرامبةر كرد، كةركوكيان ثارَيزطاى
ثرةنسيثي لــةســةر دةسةآلتةكانيان
توركمان عةرةبء كوردء لةنَيوان (٪٣٢)

بوو. كةضى كَيشةكة ئاَلؤزتر دابةشكرد،
نوَيي ساَلى شةش لةماوةى .٦
كوردستاني اليةنى ئاشتى) (هيواء عَيراقي
تةعريبكراوةكان ناوضة يان كةركوك بؤ
تؤكمةيان ئيستراتيذييةتَيكى بةطشتيى
بؤ هةَلوَيستةكانى زيــاتــر ــووة،  ــةب ن
ئةجَينداى رازيكردنى ناخؤء ئيستهالكى
مامةَلة ميزاج بة زؤرجار كوردة، غةيرة
بووةتة ئةمةش دةكةنء ثرسة ئةم لةطةأل
ئةو بؤ كورد سياسي خيتابي الوازبوونى
مةسئوالنةء نا هةَلسوكةوتى دةظةرانةء
بةرثرسانى زؤرى زؤربةى فاشيلى ئيداى

بة سةرقاَلبوونيان حيزبء ــةردوو ه
دةسكةوتى هةَلثةى  الوةكىء  ملمالنَيى
ثرسء مةرجةعيةتي نةبوونى  تايبةتىء
فاكتةرَيكى ئؤثؤزسيؤن هَيزى ثرسينةوةو

كَيشةيةية. ئةم  واقيعى  ديكةى
بةرةآليي بَيئاطاييء ئةنجامى لة .٧
لة كوردستانى  اليةنى نوَينةرانى لة زؤر
ثةرلةمانى زؤرينةى  بإيارى بة  بةغدا
مادةي(١٤٠)يان (٢٤) مادةى بة  عَيراق 

 (٢٣) ــادةى م بة ثينةكرا ئيفليجكردء
ماوةيةكيشة مــرداركــرايــةوةء ئةويش 
فةرميى بة لةكاتَيكدا (يوئين)ن، سةرقاَلى
دذى كوردستان هةرَيمى سةركردايةتى
(١٤٠)ن مادةى ناوةإؤكى تةدويلكردنى

كةركوكيشةوة. بة
ـــرذىء ط ــةى ــةوان ــض ــَي ــةث ب  .٨
ناوضةكانى ناسةقامطيريى ئيرهابء
عَيراق، خوارووى  ناوةإاستء (موسأل)ء 
وةك ثارَيزطاكان هةَلبذاردنةكانى
كةضي ئةنجامدرا، دةستووريى مافَيكى

كوردستان هةرَيمى لة كةركوكء لة
ياساييء رووى لة هةرضةندة  دواخــرا،
بةراورد دةظةرة دوو ئةم سةقامطيريى
نيية طومان ديكة، ئةوانى لةطةأل ناكرَيت
لةمجؤرة كوردستان فةرميى اليةنى

نيية. خةتا بآ بإيارانة
سايةي  لة كةركوكة واقيعى ئــةوة  
قؤرغكردنى يةكليستىء سياسةتى
كوردستانى دابةشكردنى ــةآلتء دةس
حيزبى ـــةردوو  ه لــةنــَيــوان ــاشــوور  ب
ناوضة (هةرَيمء بةش دوو بؤ فةرامانإةوا
ناوضة خشثة بة خةريكن وا دابإاوةكان)،
بؤ بكةن. لةت لةت دابإاوةكانيشمان
بةدرةء (قةزاى ثاساوَيك هيض بآ نموونة
تةلعةفةريان)، قةزاى جةسانء ناحيةي
ســنــوورى ـــاكء خ ــة ل ــة ــةرةف يــةك ت
(٣٥) لةكاتَيكدا سإييةوة،  كوردستانيان 
زياتر ديكؤمَينتء  بة كوردستانى اليةنى 
ئيقرارى ثةرلةمان دانيشتنى دوو لة
لة بةشَيك ناوضانة ئةو  كة كراوة، ئةوة
دةستوورى ــإؤذةى  ث لة كوردستانء
(٢٠٠٩/٦/٢٢) تاوةكو ثةسندكرابوو، هةرَيم
ثإؤذةيةء ئةو ،(٢) مادةى لة بوون بةشَيك
كرؤكى ناوضانة ئــةو زياتر لــةوةش
ئامادةبَيت ئــةوةى جا (١٤٠)ن، مــادةى
ــةدرةء ب ـــةزاى (ق لــة دةستهةَلطرَيت
ثانتاييةكانى كة تةلعةفةر..تاد)، جةسانء
ضؤن زياترة، (لوبنان) وةك وآلتَيكي لة
ضارةنووسي لَينةكرَيت ئةوةى مةزةندةى
دةردى بة ديكةش ناوضةكانى كةركوكء
(يةك لةسةر  سووربوون نةبات، ئةوان 
ئةوسياسةتةيةء دةرئةنجامى ليست)ى
قؤرغكردنى طشتطيريىء هزرى ثاساوى
كوردستانى تؤقاندنى شةقامى دةسةآلتء
ثرسة دةرةكــيــيــةكــانء مةترسيية بة 
رةتكردنةوةء ضارةنووسسازةكانةء

ليستى بوونى بؤية ئؤثؤزسيؤنة، ئيحتيواى
كةركوك هةَلبذاردنةكانى  بؤ جيا  جيا
هةَلبذاردنةكانى فرةليستى بوونى لة
نيية، كةمتر  نةبَيت  طرنطتر  ئةطةر  هةرَيم 
بؤ ليستَيك هــةر سةرةكيي  مةرجى 
تةعريبكراوةكانى ناوضةكانى كةركوكء
لةسةر نــةكــردنــة ســـازش  ديــكــةمــان 
لة سووربوونة ناوضانةء ئةو خاكى
بؤ طــةإانــةوةيــان كوردستانيةتيانء

كوردستان. هةرَيمى باوةشي
ــى ــة وردي ب ــةر ــةط رؤذنـــامـــة: ئ
بؤضى ئَيوة بةراى بكةى، دةستنيشانى
سوورن لةسةر ئةوةندة ثارتىء يةكَيتى
هةبَيت؟ ليستى  يةك كورد كة  ئةوةى
ئــةوان كة ضيية نةزةرييةية ئــةو
ليستى اليةنء خؤيان تةنيا ثَييانواية
نةتةوةثةروةرى نيشتمانثةروةرو 
ئةوانةى طؤإانء ليستةكانى كوردنء
خؤيان وةك دادةبةزن بةجيا كة ديكة،

نةبن؟ نيشتمانثةروةر

ديكة ثرسيارةكانى ــى وةآلم لة  *
ئةم كرد، ثرسيارة ئةم بةشَيكى بؤ ئاماذةم
ثاوانكردني ئيدى نيية قؤناغة ئةو قؤناغة
نيشتمانثةروةريى نةتةوايةتىء ئينتيماى
لةطةأل ض يةكَيتى،  يان  ثارتى  بة بَيت  بةند
لة ديكة، اليةنى لةطةأل ناوةندى بةغداء ض
شةفاف، ئازادء ديموكراتىء ثرؤسةيةكى
رةفتارء شةفافيةتى  ياساء دةستوورء 
دةنــطــدةرانــى اليــةنــةكــانء سياسةتى 
تاكة دةنــطــدان، سندوقي كوردستانء 
بةخشينى شــةرعــى اليــةنــى ــرازو  ــام ئ

نيشتماثةروةريية. دَلسؤزى ناسنامةى
ــؤإانء ط ليستةكانى ــة: ــام رؤذن
عَيراقى ثةرلةمانى لة تر اليةنةكاني
مافةكانى لة بةرطريى ضؤن دةتوانن
الى ئايا بكةن؟ كوردستان خةَلكى
بةرطريكردن مةفهومى بةإَيزتان
ئةو ثَيداطرتنى مةسةلةى لة جطة
بة كة كورد، مافةكانى لةسةر ليستانة
لة ثاراستنى سيستمى دةرةجةى يةكةم
(١٤٠)و مادةى جَيبةجَيكردنى فيدراَلىء
ثَيتانواية دةبينَيتةوة،  خؤى  دةستوور
ليستانة ئةو  كة هةية ديكة شتَيكى  ض
بكةن، لةسةر سةرةكيى كارى خاَلى وةك
كارء بةغداوة ثةرلةمانى لة نموونة بة
سيستمَيكى دامةزراندنى  لةسةر  فشار
لة تةندروستبكرَيت حوكمإانى

كوردستان؟
ئةركى بةَلكو ــن، ــوان دةت ــةك ن  *
بوونيان ثاساوةكانى لة يةك سةركييانةء
طؤمةكة لةسةريانة اليةن ليستء وةك
ثؤستء ســةوداى لة دوور بشَلةقَينن،
جةختمان ثَيشتر  وةكو رؤذ، دةسكةوتى 
كورد ثرسى ناوةرؤكى لةسةركردةوة،
نةهَيشتنى كوردستان  بــاشــوورى  لة 
ئاساوارةكانيةتى، سإينةوةى تةعريبء

جوطرافيء سنوورى حةسمكردنى بة
كــوردســتــانء ــوورى ــاش ــذووى ب ــَي م
فيدراَلى سيستمى تةسبيتكردنى ثَيناسةء
بة مسؤطةركردنى بنةمايةو ئةو لةسةر
رةنطدانةوةيان دةستووريىء زةماناتى
دةوَلةتى ثةيوةندارةكانى رَيكةوتننامة لة
ضارةسةرنةكرَيت كَيشةية ئةم تاكو عَيراق.
ئةم ديكةى بنةماكانى  بؤ نيية زةمانَيك  ض
ضاوةإواندةكرَيت هةرضةندة ثرسة،
بة هةرَيم  لة ئةمإؤ  كة ليستة  دوو ئةو 
جؤشء ثَيناسةدةكرَين، (ئؤثؤزسيؤن)
بة تــازة طيانَيكى نةفسء خرؤشَيكء
ناوةند كوردستانىء اليةنى ملمالنَيكانى
كوردستانى اليةنى هَيزى بنةوانةى بدةن.
كورداية، ناوماَلى  رَيكوثَيكى لة ناوةند  لة
لة ــش ــوردي ك ــى  مــاَل ــاو ن رَيكوثَيكى 
ديموكراسيء سيستمَيكى  دامةزراندني 
شةفافء يةكخستنى خيتابةكةيةتى ئازادء
نةتةوايةتييةكان، نيشتمانىء ثرسة لةمةإ
بةتايبةتى اليةنةية دوو ئــةو  لةسةر

هةَلضوونء لة بكةن رزطار كورد ثرسى
موجامةلةكردنء ميزاجىء داضوونى
تةسكء حيزبيى موزايةداتى ملمالنآء
كورد، غةيرة ئةجَينداى بؤ تةسخيركردنى
ثرسَيكى لة طؤإينى ئةو ثرسة بة ئةوةيش
ئةركى نةتةوايةتيى،  ثرسَيكى بؤ حيزبيى 
تاكتيكى ئيستراتيذو بةرنامةء مةزن وا
ثَيداطرتنء ئيرادةء طةرةكةء تؤكمةى
مةرجَيكى جَيبةجَيكرنى لةسةر سووربوون
بةستةَلةكةى ئةو شكاندنى بؤ سةرةكيية
بووة، تووشي ناوةند  لة كورد  ثرسي كة
هةرَيمة ئةم كة بكةين بير لة ئةوةش نابَيت
ثــإؤذةى عَيراقء دةســتــوورى بةثَيي 
لة عَيراق، لة بةشَيكة هةرَيم دةستوورى
ناوةندى عَيراق دةستوورى بواردا زؤر
ديموكراتييةتء لةمةإ بةرثرسياركردووة
سنوورء ثاراستنى ئازادييةكانء مافء
تاد. دةرةكيى... دةستَيوةردانى لة رَيطرتن
واقيعى دةكات ئةوة تةمةنناى بةندة
كة ئاستة ئةو بطاتة بطؤردرَيتء هةرَيم
بةغدا، لة كوردستانييةكان  نوَينةرانى 
بؤ فشار كارتى نموونةء بكةنة هةرَيم
راستة ئازادييةكان، مافء وةدةستهَينانى
شكستى ئةزموونةكةمان لةمبارةيةوة
ئةو ماوة ئةوةندة بايى هَيشتا وةلَى هَيناوة،
هؤكارى ئةمةش راستبكرَينةوة، هةآلنة
ئؤثؤزسيؤنةء دايكبوونى لة سةرةكيى
لة سةرةكييةكانيةتى  ئةركة لة يــةك 

لة ناوةند. هةرَيمء
ضةند بةإَيزتان تا راى رؤذنامة: بة
نةخشةى لة بةهَيزة  كــورد  ضانسى
ئةو ثؤستة عَيراقدا سياسيى داهاتووى
بةدةستى هةيةتى ئَيستا سيادييانةى
ماف لةسةر ثآ كورد بؤ ئايا بَينَيتةوة؟
لة هةندَيك كة ثؤست؟، يان دابطرَيت
لةضوار ثَييانواية سياسيى ضاودَيرانى
سياديانةى ثؤستة ئةو رابردوودا ساَلى
كارى نةيتوانيوة وةريطرتووة كورد
خةَلكى بــةرذةوةنــديــى  بؤ ثَيبكات

كوردستان؟
هَيشتا عَيراقة ئةم وتمان وةكــو  *
قابيلى ثرسةكان هةموو دةكــوَلــَيــتء
ئةوة طؤإانكاريية، طؤإينء طفتؤطؤء
كوردستانى ليستى نؤينةرانى ساَلة شةش
هيض ناَلَيين دةسةآلت، لة بةشدارن بةغدا لة
ئةوةندة دةرئةنجام  وةك  وةلَى نةكراوة، 
بة بايةخدان موجامةلةكردنء سةرقاَلى
كوردء غةيرة اليةنةكانى هَيزو ئةجَينداى
ئةوةندة بوون، رؤذ  دةسكةوتى  ثؤستء
دانةدةطرت ثَييان دروستتر يان ئاطايان
كورد، خاَلة سةرةكييةكانى ثرسي لةسةر
سياديانة ثؤستة لةو كورد بوونى نابَيت
ئةو خودى وةلــَى وةرنةطرين،  بةهةند 
دةرئةنجامة، بةَلكو نيية، ئامانج ثؤستانة
تائَيستا كوردستانى  اليةنى داخةوة بة
لةوةى سوورن ثؤستةكان لةسةر زياتر
اليةنة لة يةك ئةمةش مافةكان، لةسةر
ئةطةر ئةزموونةية، ئةو نَيطةتيظةكانى
لةسةر سةوداى مافء لة دانةطرَيت ثآ
ثووضء ثؤستةكانيش  مانةوةى بكرَيت 
ثؤستانة لةو كورد بوونى  مةترسيدارة،
بؤ بارطرانيى بووةتة بواردا هةندَيك لة
كة كورد دؤستانى نةيارانء مافةكانمان،
باشوورى دةكةن لة كَيشةى كورد باسي
ثؤستانة ئةو  دوو يةكء  بآ كوردستان 
رةخنةء رةتدانةوةى بؤ ثاساو دةكةنة
يةك ناوةند، لة كورد طازندةى طلةييء
نةيارانى طردبوونةوةى هؤكارةكانى لة
بوونى عَيراق، لة ديموكراتييةت كوردء
ئةو كاتَيكدا لة ثؤستانة، لةو ــوردة ك

ثرؤتؤكؤَلين. رواَلةتىء زياتر ثؤستانة
بؤ حيساب دةسةآلت بةداخةوة ليستى
لةسةر كاتيش هةلء ناكاتء كات هةلء
هةلدا ضاوةإوانى لة  راناوةستَيت،  كةس
دواكةوتن باجى دةستدةدةنء لة هةل
دواى بــيــركــردنــةوةى ثةشيمانييةء

باشة..! بؤ ثةند رووداوكان

ئةوةندةى  بةداخةوة بةغدا لة كورد  نويَنةرانى

بوون، ثارة بةشء ثلةوثايةء سةرقالَي

كورد مافةكانى بقؤزنةوةو هةلةكان نةيانتوانى

حةسمبكةن
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رةشيد سيروان سازدانى:

كورد، ناسراوى سياسةتمةدارى
ثَييواية بوونى سالم، جةوهةر ناميق
سياسييةكانى اليةنة لةناو فرةليستى
هةَلبذاردنى بؤ كوردستان هةرَيمى

زؤر حاَلةتَيكى عَيراق ثةرلةمانى
ئةو بةثَيضةوانةى ئيجابييةء تةندروستء
فرةليستى بوونى ثَييواية كة بؤضوونانةى

سةر بؤ مةترسيى ثةرلةمان هةَلبذاردنى بؤ
رووةوة لةو جةوهةر ناميق هةيةو كورد

ثةرتكردنى يةكترازاندنء لة ترسي دةَلَيت:
سةبارةت فرةليستى نيية لة  كورد ماَلى
ئاشتيخوازانةى كَيبإكَيي ملمالنآء بة

ثشتيوانء حةسمكردنى اليةنةكانء
بةو كوردستان دةنطدةرانى متمانةى

ليستيية. يةك تاكإةويى لة بةَلكو اليةنانة،
ثرسى بة سةبارةت ناميق جةوهةر
ثارَيزطاى ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى

جياش ليستى بوونى ديسانةوة كةركوكء
واقيعى ئةوة دةَلَيت: ثارَيزطاية لةو

سياسةتى يةكليستىء لة سايةي كةركوكة
دابةشكردنى دةسةآلتء قؤرغكردنى
هةردوو باشوور لةنَيوان كوردستانى

بةش دوو بؤ فةرامانإةوا حيزبى
خةريكن وا دابإاوةكان)، ناوضة (هةرَيمء

لةت دابإاوةكانيشمان ناوضة خشثة بة
جياجيا ليستى بوونى بؤية بكةن، لةت
بوونى لة كةركوك هةَلبذاردنةكانى بؤ

ئةطةر هةرَيم هةَلبذاردنةكانى فرةليستى
كةمتر نيية. طرنطتر نةبَيت

ثةرلةمانى هةَلبذاردنى رؤذنامة:
وةك بةإَيزتان نزيكبووةتةوة، عَيراقى
ئةو دةإواننة ضؤن سياسةتمةدارَيك
سياسيى تابلؤى ثَيتانواية هةَلبذاردنة،
تَيدا جةوهةريى  طؤإانكاريى عَيراق 

رووبدات؟
روونى بة تابلؤكة ناوةإؤكى  هَيشتا *
نةخشةو قؤناغى لة دةرنــةكــةوتــووةء
تاكو ملمالنَييةكة رةنطةكانة، تَيكةَلكردنى
ئةكتةرةكانى ئةجَينداى ضإتردةبَيتةوة، دَيت
هةندَيكيان جَلةوى طؤإانداية، لة طؤإةثانةكة
دةستيان لة يان ديكةية خةَلكى بةدةستى
لةم ئيقليمى وآلتانى ــى رؤَل دةرضــووة،
ئةمريكا بإيارى هةستيارة، زؤرانبازييةدا
هةية طرنطى كاريطةريى يةكةم ثلةى بة
ض ئةكتةرةكانء لةطةأل  چ تابلؤكة لةسةر
ئيقليمى وآلتانى لةطةأل مامةَلةى سةوداء لة

دةنطةدةرانة. حةسميش الى ثةيوةندار،
طردبوونةوةو ذيانةء سوننةتى طؤإان
عَيراقدا، ئةمإؤى واقيعى لة لةيةكترازان
مةزندةكردنى بةردةوامةء ثإؤسةيةكى
لة زيــادةإةويــيــة جةوهةريى طــؤإانــى 
هَيشتا تابلؤكة ئةوةى تةك لة طةشبينيى،
ئارادا لة (جةوهةريى) طؤإانى تةماوييةء
دةكرَيت سةروبةندةدا لةم وةلــَى نيية،

لةوانة: بةضةند دياردةيةك بكةين ئاماذة
ــــةوةى ــــةراوردكــــردن بـــة ب  .١
دَيت كة ئةوةى رابردوو، هةَلبذاردنةكانى
طردبوونةوةى ريزبةندىء لة طؤإانكاريى
ئةطةرَيكى هَيز  تـــةرازوى اليةنةكانء

ضاوةإوانكراوة.
رةوتء بــَيــت هــةرضــؤنــَيــك  .٢
طؤإينء طردبوونةوةو دةرئةنجامةكانى
هةر زؤرينة دةسةآلتى طؤإانكارييةكان،
سياسيية ئيسالميية  هَيزة دةستى لة
بؤ ثَيشةكي دةمَينَيتةوةء مةزهةبييةكان

شيعةكانة.
نــةذاد ــىء ــةب ــةزه رةوتـــى م  .٣
هَيزكانى نَيو توندإةوةكانى ثةرستة
يةك دةكات، زياد بةرهةَلستكاران زؤرينةء
دذايةتيكردنى سةرةكييةكانى فاكتةرة لة
بنكةى سةرةكيشيان كوردة، دينامؤء ثرسي
حيزبي ثاشماوةي مانةوةى خزانةوةء
لوتكةى بنكةء ض لةنَيو هةَلوشاوةية بةعسي

ثيرؤطراتى سيستمى لة  يان اليةنةكان
هةموو بةثَيضةوانةى عَيراق، دةوَلةتى
اليةنء لَيدوانةكاني  لَيكدانةوةء نةخشةء 

ثةيوةندار. كةسانى
لةموآلتةبةمشَيوةء تاكوئةمريكا .٤
بكات، رووداوةكاندا لةطةأل مامةَلة شَيوازة
جةوهةريى طؤإانى سةقامطيريىء ئةطةرى

دوورة...!.
ئةو لــةكــوَيــى رؤذنــامــة: كـــورد
ئَيوة ــإواى ب بة طؤإانكارييةداية،
رؤألء كة بكات  ضى  كــورد  ثَيويستة
ثةرلةمانى لة بَيت بةهَيزتر ثَيطةى
ضين جياوازيانة ئةو ئايا داهاتوو،
سياسيدا خيتابى لة كورد ثَيويستة كة
رابردووى هةَلةكانى بةرو بيانطرَيتة

نةكاتةوة؟ دووبارة
خاسةء هةستيارء  ثرسيارَيكى ئةمة  *
بطةإَيينةوة وردبينء هةندَيك ثَيويستة
دامةزراندنةوةى ثإؤسةى سةرةتاى بؤ
(رزطاريى)و ثاش لة ئاشتى) (هيواء عَيراقي
ئةمريكاوة، لــةاليــةن ــردن)ى ــرك ــي (داط
كوردستانى اليةنى ئــةودةم  هةر ضونكة
يةكَيتىء دةسةآلتى  لوتكةى تةحديد بة
وابوو رايــان ئــةوان كورتيانهَينا، ثارتى
هونةرى نةك مومكيناتة هونةرى سياسةت
لة بريتيية ــورد ك كَيشةى ــارات)، ــي (خ
بةغداء ناوةندى لة ثارةيةك بإة ثلةوثايةء
طفتى دةستوورو لة ياسايي دَيإَيكى ضةند
ئةمريكا (ضاملغى) بة بوون سةرزارةكىء
ضــارةســةردةكــاتء كَيشةكانيان طشت 
ئةمريكا بؤ  ناوضةكة عَيراقء لة  ئةوةى
ئةوةى باشةء لوتكةية  ئةو بؤ  بَيت، باش

باشة، كورديش بؤ بَيت باش لوتكةيش بؤ
كورد ناوضةكةء دؤزى واقيعى عَيراقء لَى
طشتيىء بة  سةدة يةك نزيكةى لةماوةى 
(عَيراقييةت)و لة ساَلة (٦) ئةم ئةزموونى
دوو ئةم دةسةآلتى  لوتكةى (ضاملغى)
رؤَلى ئاشتى)و هيواو ) عَيراقى لة حيزبة
لةطةأل لةشكريان) بةر سوورى (سةَلتة
باشوورى كوردى  كَيشةى نةك ئةمريكا، 
بةَلكو نةكردووة، ضارةسةر  كوردستانى
لة كة ئةوةية هةية ئةوةى كردء ئاَلوزترى
لة سيادى ثؤستى ذمارةيةكى مةيدانداية:
ثرسء لة ثرؤتؤكؤَلينء زياتر كة ناوةند،
دةكةن طَيل خؤيان يان ناسكةكاندا بوارة
ثةزةكان) بؤ هةبَيت زةرةرى ــةوةك (ن
لَى ئاطايان تَيدةثةإَيتء بةسةرياندا يان
ثارةيةش بإة  ئةو دةكرَيت، يان فةرز نيية
سةرةكييةكانى فاكتةرة لة يةك بووةتة
سةرةكييةكانى هؤكارة دةسةآلت، طةندةَليى
فةرمانإةوا حيزبى هــةردوو شكستى
زياتر (٢٠٠٩/٧/٢٥) هةَلبذاردنةكانى لة
بؤضوونء ــدو دي ئــةو بؤ دةطــةإَيــتــةوة

هةَلويستانة.
نةكراو، حةسم ــراق)ة (عــَي لــةم هيض 
زوو وا ــتء ــَي دةكــوَل هَيشتا  دؤخــةكــة 
طشتيى بة طؤإانكارييةكان دانامركَيتةوة،
كورديش بــةردةوامــةء ثرؤسةيةكى
وةلَى داضوونة، هةَلضوونء لةو بةشَيكة
الوازبَيت بةشَيكى كة وايانكرد نوَينةرانى
سياسيء خيتابي لة ئةداء لة هةَلويستء لة
هةر ضونكة  بَيت، رووداوةكـــان دواى
دواى سياسييةكةى طةمة سةرةتاى لة
ثارتىء دةسةآلتى لوتكةى تائَيستا (٢٠٠٣)
لة ثَيويست وةكــو هةرضؤن يةكَيتيية،
سةركةوتوو عَيراق (رزطاريى)  سةرةتاى
لة كورد كارتى بةكارهَينانى لة نةبوون
و مَيذوو جوطرافياء ديمؤطرافيء رووى
ثانتايي واتا نةتةوايةتيى، قوآليي هَيزء
سياسيء ئيداريىء دةسةآلتي خــاكء
غةدرى جةماوةريىء سةربازيىء هَيزى
تةعريب، ئةنفالء جينؤسايدء مَيذوويىء
نَيوان ناكؤكييةكانى بةهةمانشَيوة هةر
ناوةندء دةسةآلتى نَيو ملمالنَيي اليةنةكانى
ئةزموونى ئيرهابييةكانى غةيرة اليةنة
رذَيمى ئةمريكاو بةرهةَلستكارانى طةمةى
نةقؤزييةوة ثَيويست وةكو  عَيراقيان نوآ،
ثرسي حةسمكردنى ضارةسةركردنء  بؤ
سةرقاَلي زياتر ئةوان  داخةوة  بة كورد،
وةك بـــوون، ــارة ث ــةشء ب ثلةوثايةء
(رزطارى)و تةماشاى عَيراقي هاوآلتييةكى
نةك دةكرد، دةسةآلتيان داطيركردن)ء )
خــاوةن نةتةوةيةكى نوَينةرى ــو وةك
ديدى بة ثَيناسةكراو. ثرسَيكى كَيشةء
دةرئةنجامى ئةمإؤ ئةودؤخةى بةندة
لوتكةى كورتبينيى خــؤشــبــاوةإيــىء
لة ئةوةى يةكَيتييةء ثارتىء دةسةآلتى
دةلوا (٢٠٠٣) طؤإانكارييةكانى سةرةتاى
خؤيانء بؤية  مةحاَلة، ئَيستا كورد  بؤ
وا كوردستان خةَلكى ئؤثؤزسيؤنء

دةدةنةوة. باجةكةى
كوردستانى اليةنى ئايندةى خيتابي
ثرسي بَيت، ــورد ك ثرسي بؤ دةبــَيــت
ضةقيوة، باشوورى كوردستان لة كورديش
بةرثرسيارن بةغدا ناوةندى ئةمريكاء ضةند
دةسةآلتى لوتكةى ئةوةندةش رةوشة، لةو
هةرَيم، فةرمانإةواى حيزبى ــةردوو ه
باشوورى لة كورد ثرسي ئةمإؤى واقيعى
جةمسةرى سآ  لة دةكرَيت كوردستان 

كؤبكرَيتةوة: ثاكَيت يةك وةك سةرةكيى
ــــة ــــاوض ـــــشـــــةى ن كـــــَي  .١
ضارةنووسيانء تةعريبكراوةكانمانء
ــم)و (هــةرَي بــاوةشــي  بؤ طــةإانــةوةيــان
ــاشــوورى ب ــوورى ــن س حةسمكردنى
مَيذوويىء واقيعى بةثَيى كوردستان
نةخشةء ثَيش ديمؤطرافي جوطرافيء
بؤ مةعلوميشة تةعريب، سياسةتى
جؤرة طشت ناوضانة  ئةو طــةإانــةوةى 
ثَيش لة طةرةكة، تيكؤشانَيكى داكؤكىء

ياساييء دةستورىء  رَيطة هةموويان 
مةدةنييةكان.

كــورد، ماَلى رَيكخستنةوةى   .٢
دةسةآلتةكانى دةزطاكردنى بة ئةويش
دادوةريــى)و كارطَيإيىء (ياسادانانء
ثةنجاء ثةنجا ثرةنسيثى لة رزطاركردنيان
حيزبى ـــةردوو ه لــةاليــةن  قؤرغكرنى
فرةييء دياردةى قبوَلكردنى فةرمانإةواء
ئؤثؤزسيؤنء هةزمكردنى ثَيكةوةذيانء
ضارةسةركردنى بؤ ياسايي جديىء هةوَلى
هةستء بإيارو بؤ ملكةضكردن طةندةَليىء
خواستىخةَلكءوةدةنطهاتنةوةىدةسةآلت
بةتايبةتى داخوازييةكانيان،  بة  سةبارةت
ئاشتبوونةوةيان هةذارةكانء توَيذة ضينء
هةنطاوى كوردستانيى، شةقامى لةطةأل
لة ــؤإان ط ثياضوونةوةء لة يةكةميش
بةإَيوةبردن شَيوازى شَيوةء عةقَلييةتء
حيزبء هةيكةليةتى لة لوتكةء ئاستى لة
واتا دةستثَيدةكات، هةرَيم رذَيمى ئيدارةى
ئةمةش سيستم، ئةداى سيستمء لة طؤإان
بوارى فراوانكردنى قووألء داكؤكى بَي
ديموكراتى شةفافيةتء ئازادييةكانء

بَيهودةية. كارَيكى
ثاراستنى لةسةر ثَيداطرتن .٣
ماون هَيشتا كة ئةوةى دةستكةوتةكان،
بؤ كؤشش ناوةندء لة ض هةرَيمء لة ض
لة خؤى كة طةشةثَيداني، ثتةوكردنء
فيدراَلييةتء ثرةنسيثي يةكالييكردنةوةى
مافي ناوةندء هةرَيمء دةسةآلتةكانى
دابإاوةكان كورد لة ناوضة فةرميى بوونى
ئاستء هةموو لة عليها) املتنازع (املناطق
دةسةآلتى لةطةأل يةكسان روويةكةوة،
(تاكو حةسمدةكرَيت)، سةرذمَيريىء ناوةند

...تاد لة داهاتى عَيراق هةرَيم بةشي
كةم  يان زؤر  باسمانكرد كة ئةمانةى   
(٢٠٠٩/٧/٢٥) هةَلبذاردنةكانى بةرنامةى لة
ليستىدةسةآلتءئؤثؤزسيؤنبةديدةكرَيت،
ثرةنسيث وةكو كوردستانييةكان، اليةنة واتا
كَيشة بة  سةبارةت سياسييان خيتابي 
جياوازى ناوةند هةرَيمء سةرةكييةكانى
طرفتةء ئةوةى بةديناكرَيت، لَي ئةوتؤي
مةرجةعييةتى ضارةسةربكرَيت دةبَيت

اليةنةكانى ئةداى كَيشةى سياسيء بإيارى
ناوةندء لة نوَينةرانيةتي كوردستانيء

خيتابةكةية. تؤكمةكردنى يةكخستنء
سياسى ناوةندى لة ئَيستا رؤذنامة:
دةسةآلت) ليستى كورديدا (بةتايبةت الى
بؤ جياواز ليستى بوونى مةسةلةى
زؤرى مشتومإَيكى عًيراق  ثةرلةماني
خوَيندنةوةتان ئَيوة دروستكردووة،
ثَيتانواية كورد ضيية، بؤئةو مةسةلةية
ئةو بةشداريى ليستَيك بةضةند ئةطةر
لَيكترازانء بةماناى بكات هةَلبذاردنة

كورديية؟ نَيوماَلى ثةرتكردنى
فرسةتيان فةرمانإوا حيزبى هةردوو *
لة خــؤيــان بــةرنــامــةي ــدرا بــةخــتء ــَي ث
بةغدا ناوةندى ثةرلةمانى خولى دوو
رؤَليان نةكراوة يان هيض تاقيبكةنةوة، ناَلَيين
بالنتائج) وةكو دةَلَين (االعمال وةلَى نةبووة،
سةبارةت هةَلوَيستيان ئةداو دةرئةنجامى
بواردا زؤر  لة هةستيارةكان ثرسة  بة
بة هةرَيم دةنطدةرانى نةبووة، ثؤزةتيظ
ئةداى لةمةإ هةَلويستي خؤيان راشكاويى
لة بوارةكاندا  طشت لة حيزبة دوو ئةم 
فرةييء دياردةى حةسمكرد، (٢٠٠٩/٧/٢٥)
ديموكراسيدا ثإؤسةيةكى لة فرةليستى
هةَلبذاردنةكانى لة تةندروستة، دياردةيةكى
عَيراقي، اليةنةكانى زؤرى زؤربةى ثَيشوو
شيعة، عةلمانيى سياسي،  ئيسالميى
خؤياندا لةناو كوردستانييةكان، سوننة،
دةستةجةمعيش بة جياوازء ليستى بة
لَيكترازانء طشتيى بة بةشدارييانكرد،
نةبوو دروست لَي جةوهةريى ثةرتكردنى

كوردستانيى. اليةنى بةتايبةتى
ثةرتكردنى يةكترازاندنء لة ترسي
سةبارةت نيية فرةليستى  لة  كورد ماَلى
ئاشتيخوازانةى كَيبإكَيي ملمالنآء بة
اليةنةكانءحةسمكردنىثشتيوانءمتمانةى
بةَلكو اليةنانة، بةو كوردستان دةنطدةرانى
بةثَيضةوانةى ليستيية. يةك تاكإةويىء لة
مايةي دةبَيتة فرةليستى ليستيى، يةك
قةبارةء دياريكردنى متمانةء دروستكردنى
دةسةآلت، حةسمكردنى بةرثرسيارَيتىء
شكستييةكانى زؤر لة ئَيستا كة وةكو نةك

ناميق: جةوهةر

فرةليستى نةك كوردة لَيكترازانــــــى ناوماَلى مةترسى ثارتىء يةكيَتى، يةكليستى تاكأةويىء *

نيية كةمتر نةبَيت طرنطتر ئةطةر هةرَيم، هةلَبذاردنةكانى فرةليســـــــــــتى بوونـى لة كةركوك هةلَبذاردنى بـؤ جيا ليستى *

hewal. rozhnama@gmail.comسيــاســـةت

 ئةم قؤناغة ئةو 

ئيدى نيية قؤناغة

ئينتيماى ثاوانكردني

نةتةوايةتىء

نيشتمانثةروةريى

ثارتى بَيت بة بةند

ئَيستا يةكيَتى، يان

ديكةش اليةنانى

كورد نويَنةرايةتى

دةكةن
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هاوالَتيياندا: ثرسيارى لةوةالَمى مستةفا، نةوشيروان

يةكيَتـــين دةرةوةى لةبزوتنةوةى طؤِرانن خةلَكانـــــــى ئةوانـةى زؤرى زؤرينةى *

كورد ميللةتي مافةكاني بةدةستهيَناني سةر لة ســــــووربن كة ـراق عيـَ ثةرلةماني بؤ دةكـــةين كانديد كةسانَيك *

ئةوةى بؤ بكةن طفتوطؤ دابنيشنء
خؤتانى سياسيى كارى ستراتيذي كة
ــدارى دي لة تؤ روونبكةنةوة بؤ 
بة هَيزَيكين «ئَيمة  وتت:  ثَيشوودا
ئةوان بةديلى  ئةوانةوةء تةنيشت 
ئَيوة كة ئةوةية ثرسيارةكة نين»،
ئةوان لةطةأل  طفتوطؤكردن لة بيرتان

نةكردووةتةوة؟
بةآلم لَيكردووةتةوة، بيرمان بةَلَي -
وةكو هةَلوَيستيان ئةوان ئَيستا هةتاكو
هةتا دوذمنانةية، هةَلوَيستَيكى باسمكرد
نانبإينى خةَلك لةسةر بةردةوامن ئَيستا 
هةإةشةكردن لةسةر بةردةوامن تائَيستا
لةسةر بةردةوامن تائَيستا خةَلك لة
خةَلك سياسيى ســزاى  كــة  ئـــةوةى
لةسةر بةردةوامن لةهةمانكاتدا بدةن
ناإاست ثإوثاطةندةى بآلوكردنةوةى
هةر ئَيمة بزووتنةوةيةى ئــةم دذى
مةسةالنة لةو هةَلوَيستيان ئةوان وةختَيك
لةطةأل دةذيــن ــةدا  وآلت لةم ئَيمة طؤإا
دةكةينء طفتوطؤ دةسةآلتدارانيشدا
زمانَيكى هةوَلدةدةين قسةدةكةينء

بدؤزينةوة. هاوبةش
ثةيوةستة ئَيوة هةَلوَيستى واتا *

ئةوانةوة؟ سياسةتةكانى بة
ئةوانةوة هةَلوَيستى بة بةندة بةَلَي -
هةَلوَيستيان ئةطةر ئَيمة، بة بةرامبةر
طفتوطؤكردنء هةَلوَيستى ئَيمة لة
بَيت، لةيةكطةيشتن هاوبةشء زمانى
ثآ رَيطةيةمان ئــةو  ئَيمة بَيطومان
لةسةر دوذمنايةتى ئةطةر  خؤ  ثةسةندة،
نةكةن ئَيمة ضاوةإَيى ئةوان بةردةوامبن
باشيانكردء كرد هةرضييةكيان ئَيمة
لة يــان ثةرلةمان لة كة خراثيانكرد
بؤ ضةثَلةيان ثةرلةماندا دةرةوةى
لَيبكةين، بَيطومان لَيبدةينء دةستخؤشيان
بة دةضينةوة خراثيانكرد شتى ئةطةر

بة رَيطةى ديموكراتيى. طذياندا،
بةسةر ضى طؤإان بزووتنةوةى *

دَيت؟
جَيية، بة زؤر ثرسيارَيكى ئةوة -

ئةو ثرسيارةمان زؤر خةَلكيشةوة لةاليةن
ــؤإان ط ــةوةى ــن ــزووت ب ــت، ــدةكــرَي ــَي ل
لةاليةن سياسيى قةوارةيةكى وةكــو
هةَلبذاردنةكانةوة بــاآلى كؤمسيؤنى
ئةمجارةش ثــةســةنــدكــراوة جــارَيــك 
تــازةكــراوةتــةوة، ثةسةندكردنةكةى
ياساييةوة رووى لة هةية بؤمان ئَيمة
كاربكةين، سياسيى قةوارةيةكى وةكو
ضةند لة سياسيى قةوارةيةكى  وةكــو
رَيكدةخةين، خؤمان داهاتوودا هةفتةى
تؤإى رايةَلةء ضةندين هةوَلدةدةين
ضينء لةطةأل ثةيوةنديكردن بؤ جياجيا
كؤمةَلى ناو كؤمةآليةتييةكانى توَيذة
كوردةوارىكوردستانىعَيراقءرةوةندى
دروستبكةين، دةرةوةى وآلت لة كوردى
قةوارةيةكى وةكو ئةمجارة  ئةوةى بؤ
بضينة رَيكخراو سياسيى هَيزَيكى وةكو

هةَلبذاردنةوة. ملمالنَيى ناو
ثرسيارةكة دووةمـــى بةشى  *
سياسيى ثارتَيكى فؤإمى دةبنة دةَلَيت،

دياريكراو؟
ئةزموونى جؤرَيك هيض بة ئَيمة -
ناكةينةوة دووبارة ستالينييةكان  حيزبة

دروستناكةينء ــى ــةإةم ه حيزبى
حيزبة ئـــةو ــى ــاي الس نــيــازنــيــن ــة  ب
كوردستاندا لة كة بكةينةوة تةقليديانة
سةرضاوةى بة حيزبايةتيانكردووة
بة كردوويانة مووضةخؤرء بؤ ذيان
ناضاربكةن خةَلك ئةوةى بؤ ئامرازَيك
حيزبة كوردستاندا لة لةطةَلياندابَيت
تةجنيدى ئَيستا لةم زةمانةدا سياسييةكان
جــاران نةماوة عةسكةرى  ئيجبارى
ساأل (١٨) بطةيشتايةتة تةمةنى هةرضى
جياتى لة ئَيستا سةرباز، ببَيتة ناضاربوو
تةجنيدى عةسكةرى، ئيجبارى تةجنيدى
ئةو دذى ئَيمة هةية.  سياسيى  ئيجبارى
حيزبة سةردةمى ثَيمانواية سةرةتايةينء
سةردةمة ستالينييةكان بةسةرضووة. ئةو
لةسةر هةوَلبدةيت تؤ كة بةسةرضووة
سياسيى حيزبَيكى سوثايةك شَيوةى
قوذبنء كونء هةموو لة دروستبكةيت
ئةوةى بؤ هةبَيت بارةطات كؤآلنَيكدا
رَيطةيةوة لةو بكةيتء كؤمةَلطة كؤنتإؤَلى
بَيئيش مووضةخؤرى لة لةشكرَيك
كؤبكةيتةوة خؤتدا بارةطاكانى لةناو
ناكةينةوة، دووبارة ئةزموونة ئةو ئَيمة
تازة ئةزموونَيكى  كة ئومَيدمانواية ئَيمة 
كة عَيراقةوة كوردستانى بهَينينةناو
ثةسةندكردنى كؤمةآلنى بة جَيطةى ببَيت
بكاتء سياسيش  كارى خةَلك خةَلك، 
خؤيشى تايبةتى ثيشةى لةهةمانكاتدا
خؤى تايبةتي ذيانى سةرضاوةى هةبَيت

هةبَيت.
باس ثرسيارةكة ديكةى بةشَيكى *
يةكَيتى ئَيوةء نَيوان ثةيوةنديى لة
جيادةبنةوة ئَيوة كة بةوةى دةكات،
يان جيانابنةوة، يان يةكَيتى لة
نين بةشَيك يان يةكَيتى، لة بةشَيكن

يةكَيتى؟ لة
جيانةبووينةتةوة، يةكَيتى لة ئَيمة -
لة كةسانةى ئةو زؤرى هــةرة بةشى
كؤبوونةتةوة طؤإاندا بزووتنةوةى
لة ئةطةر نــةبــوون، يةكَيتى ئةسَلةن 
هاتوونةتة يةكَيتى لة بوون يةكَيتيش
ئَيمة خؤيانة  موشكيلةى ئةوة دةرةوة 
جيابووةوة بة مونشةقء بة خؤمان
جةماوةريى بزووتنةوةيةكى نازانين
لة هةية فراوانى ثايةطايةكى كة فراوان
خؤى كاتى كة تَيداية خةَلكى كوردستاندا،
يان يةكَيتيدا ريزةكانى لةناو كاديربووة
يةكَيتيدا، ريزةكانى  لةناو بووة  ئةندام
هةروةها دةرةوة هاتووةتة ئَيستا بةآلم
هةبوون خةَلك ديكةش حيزبةكانى لةناو
زؤرى بةشى بةآلم دةرةوة، هاتوونةتة 
لةو لَيمانكؤبووةتةوة كة ئَيمة هَيزةكةى
هيض حيزبَيكدا كة ثَيشتر يان لة كةسانةن
تازة يان بــووة، بَياليةن يان نةبووة،
جووآلنةوةكةوة ريزى ناو هاتووةتة
خاوةنةكانى بؤ يةكَيتيمان لةبةرئةوة

بةجَيهَيشتووة. خؤى
ئةوةية: ثرسيارةكة دوابةشى *
نيية ئَيوة حةتمى دواجار ثَيويستييةكى

خؤتان ثةيكةرَيكدا ضوارضَيوةى لة
بزووتنةوةى ئةوةى بؤ رَيكبخةنةوة،

بآلونةبَيت؟ ثةرشء طؤإان
وةكو ئَيمة وتــم باسمكرد،  من  -
كاركردنمان حةقى سياسيى قةوارةيةكى
نزيكانة بةم رَيكدةخةينء خؤمان هةيةء
كوردستانى سةرةكييةكانى شارة لة
دةستدةكةين دةكةينةوةء بارةطا عَيراقدا
رَيطةى لة  خؤمان، رَيكخستنى  كارى  بة

ثةيوةندييةوة. شةبةكةى لة كؤمةَلَيك
ئةوةية، ديكة ثرسيارَيكى *
كؤمةَلةى مستةفا نةوشيروان بؤضى
لةبرى زيندووناكاتةوة رةنجدةران

دابنَيت؟ ديكة بةديلَيكى ئةوةى
هةر قؤناغَيكء ــةر ه ــم ــزان واب  -
شَيوةيةكى بة ثَيويستى سةردةمَيك
ثَيمواية هةية، رَيكخراوةيى دياريكراوى
كوردستان رةنــجــدةرانــى كؤمةَلةى
طرنطء دةورَيــكــى خؤيدا قؤناغى لة 
مَيذووى لة  كاريطةرى سةرةكيىء 
تَيثةإى قؤناغة ئةو بينى  ميللةتةكةماندا
بة ثَيويستيمان تازةية، قؤناغَيكى ئَيستا
بة نوآ، ناوةرؤكَيكى  بة نوآ فؤإمَيكى 
بة سةركردايةتييةكى نوآ،  بةرنامةيةكى
نوآ ئيشكردنى  شَيوةيةكى بة نــوآ، 
كة كةلَينةى ئةو ئومَيدمواية، من هةية،
زؤر هةيةء كوردستانى عَيراقدا لة ئَيستا
كؤنةكانى ئةندامة لة  دَلسؤزةكانء لة
دةكةن ئةوة باسى رةنجدةران كؤمةَلةى
ثَيمواية من زيندووبكرَيتةوة، كؤمةَلة كة
سةربةرزييةوة ئةركةكانى قؤناغة بة ئةو
قؤناغَيكى ئَيستا بةجَيهَيناوة،  خؤى

ئةستؤداية. ئةركى تازةمان لة تازةيةء
ثرسيارانةى لةو زؤر بةشَيكى *
ديدارة بةرنامةء ئةم  بؤ نَيردراون
ئةو نانبإينء مةسةلةى بة ثةيوةستن
تؤ باستكرد،  تؤ  كة  سياسييةى  سزا 
نانبإاوانة، ئةو بؤ ضيية ثةيامت خؤت
بزووتنةوةكةى لةسةر كة ئةوانةى يان
كة دراون سياسيى سزايةكى ئَيوة
تازةى مؤدَيلَيكى بوترَيت دةتوانرَيت

سزادانة؟
هةمانبووة كة بةرنامةيةى ئةو ئَيمة -
بةرنامةى ــووة، ب ــؤإان ط بةرنامةى
لة بووة بنةإةتى سياسيى  طؤإانَيكى
بةَلَينمان ئَيمة كوردةوارييدا، كؤمةَلى
ئيشبكةين كة ميللةتةكةمانداوة بة
لة حوكمإانى سيستمى ئـــةوةى بــؤ 
ئيشبكةين بطؤإين،  عَيراقدا كوردستانى 
وآلت بةإَيوةبردنى شَيوةى ئةوةى بؤ
ئةدائى كة  ئةوةى بؤ  ئيشبكةين  بطؤإين، 
ئةوةى بؤ  ئيشبكةين بطؤإين، حكومةت 
ئيشبكةين بطؤإين،  ثةرلةمان ئةدائى  كة
قؤناغَيكةوة لة كة وآلتةكةمان ئةوةى بؤ
باشترء خؤشترء قؤناغَيكى بضَيتة
لة طؤإانَيك هةموو  لةوة ثَيشكةوتووتر 
هةوألء هةموو  هةية خؤى نرخى دنيادا 
ئةو ثَيمواية هةية، خؤى باجى تَيكؤشانَيك
دةسةآلتداران ئَيستا  كة سياسييةى  سزا

بةسةر ضاالكةكانء بةسةر  دةيسةثَينن
ئةوة راستيدا لة ئَيمةدا، اليةنطرةكانى
تَيكؤشةرةكانى كة نرخةى  لةو بةشَيكة
نرخى لــة ئــةمــإؤ  ئَيمة ميللةتةكةى
سيستمى سياسيى، سيستمى طؤإينى
كؤمةآليةتى سيستمى ــوورىء ــاب ئ
باسى شانازييةوة بة من وة ــدةن دةي
ميللةتةكةمان ضاالكةكانى دةكةم ئةوة
خؤإاطرييةكى ئةوةيانطرتووةء بةرطةى
ئامادةنةبوون كة ثَيشانداوة بَيوَينةيان
تةنازول بضووكدا مووضةيةكى لةثَيناوى
مةبدةئى لة سياسيىء بيرءباوةإى لة
كة عةقَلييةتةى ئةم بَيطومان بكةن، خؤيان
ئةمة سياسيية، سزادانى عةقَلييةتى ئَيستا
نةك نيية، ئَيستاشى نيية، ثاشةإؤذى
ثَيشمواية واية ثةلةقاذة وةكو ئةمة ئايندة،
زوو ض دادةمركَيتةوة ثةلةقاذةيةش ئةم

بَيت. درةنط ض بَيت
ئامانجةى ئةو بَلَييت دةتةوَيت *
كة سياسييةوةية سزاى لةثشت كة
بزووتنةوةى اليةنطرانى ترساندنى

سةرناطرَيت؟ طؤإانة
هةزار سةدان سةرناطرَيت، بَيطومان -
كؤبووةتةوة بزووتنةوةية لةم كةس
ناتوانَيت كةسَيك هةزار ضةند نانبإينى
ميللةتةكةى بكات. ضاوترسَين ميللةتَيك
بة لةبةرئةوة دةوَيــت، طؤإينى ئَيمة 
ميللةت كةسَيك  هةزار ضةند سزادانى 
سةردةمَيكدا لة ئَيمة نابَيت، ضاوترسَين
كةسيان ســةدان هةبووة وا  هةفتةى
هةَليانواسيوةء ئيعدامكردوينء لَى
شارةكان جادةى لةسةر لةسَيدارةيانداوة
كردووة طوللةباران ريز بة خةَلكيان
ئَيستا نةبووة ضاوترساو ميللةتةكةمان
ضؤن بةوانة دةركردنء  بة نانبإينء  بة

دةبَيت. ضاوترسَين
كة ثَييواية، ئةو بؤضوونةى واتا *
مؤدَيلَيك هات طؤإان كة ئةمجارةى
رةنطة دَيت كة ئةمجارة بةآلم بوو،
تؤوة لةاليةن نةبَيتء  حةماسةوة  بةم

ضيية؟ رات رةتدةكرَيتةوة يان
داهاتوو هةَلبذاردنى ثَيمواية من -
طةورةتر سياسيى سةركةوتنى  ئَيمة
طةلةكةمان ثَيمواية دةهَينين، بةدةست
بة دةنطى كة نةبووةتةوة لةوةى ثةشيمان
لةوانةى بةشَيك بةثَيضةوانةوة ئَيمةداوة،
ئةوةى ثاش نةداوة  ئَيمة بة دةنطيان  كة
عَيراقيان كوردستانى رووداوانةى ئةو كة
زؤرتربووة، اليةنطرمان ئَيمة بينيوة

لةبةردةممانداية. ئةوة دةيشيبينين

بةرنامةى لة سَييةم ئةَلقةى بؤ
مستةفا نةوشيروان لةطةأل ــةإوو رووب
ئيمةيلةوة ئةم لةإَيى ثرسيارةكانتان

بةرنامةكة: دةطاتة

INFO@KNNC.NET

ستالينييةكان دووبارة حيزبة ئةزموونى جؤرَيك بة هيض ئَيمة

ئةو السايى نيازنين بة دروستناكةينء هةِرةمى حيزبى ناكةينةوة

بة حيزبايةتيانكردووة كوردستاندا لة كة بكةينةوة تةقليديانة حيزبة

ذيان سةرضاوةى
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عةبدوَلَال هؤشيار سازدانى:

دووةم نةوشيروان مستةفا، لة
كةناَلى بةرنامةيةكى ئةَلقةى

بة ئَين)دا ئَين. (كةى. تةلةفزيؤنى
نةوشيروان لةطةأل (رووبةإوو ناوى
ثرسيارانةى ئةو وةآلمى مستةفادا)

هاوآلتييانةوة لةاليةن كة دايةوة
ئةو بةشَيكى كرابوون، ئاراستةى

مةسةلةى بة ثةيوةستبوون ثرسيارانة
طؤإانء بزووتنةوةى هةَلوَيستى
لة بةرامبةر فراكسيؤنى طؤإان

مووضةخؤرانى نانبإينى مةسةلةى
بة تؤمةتى حكومةتى هةرَيم

لة طؤإان ليستى بة دةنطدانيان
تةمموزى (٢٥)ى هةَلبذاردنةكانى

ليستى بؤ كاركردنيان يان ئةمساَلدا،
رَيطايانةى ميكانيزمء ئةو طؤإانء
ضارةسةركردنى بؤ دةطيرَينةبةر

ديكةى بةشَيكى كةسانة ئةو طرفتى
بةوةى ثةيوةستن ثرسيارةكانيش
كوآ؟ بةرةو طؤإان بزووتنةوةى

سةركةوتنى لة دواى بةو مانايةى
كوردستاندا، ثةرلةمانى هةَلبذاردنى

شَيوةى شكألء لةمةودوا بؤ
ضى بزووتنةوةكة ضؤن دةبَيتء

دةكات.

دةطرنةبةر رَيوشوَينَيك ض ئَيوة *
ئةو طرفتى ضارةسةركردنى بؤ
طؤإان بزووتنةوةى لةسةر كةسانةى

كراون؟ نانبإاو
ياسايىء رَيوشوَينَيكى هةموو ئَيمة -
نانبإينى بَيطومان دةطرينةبةر،  مةدةنى
سزادانةوة خانةى دةضَيتة  كة خةَلك
شتَيكة ئةمة سياسيى بيرءباوةإى لةسةر
ثَيضةوانةى مرؤظة، مافى ثَيضةوانةى
لة ئَيستا كة ياسايانةية ئةو هةموو
ثةيإةودةكرَين. كوردستاندا هةرَيمى
بة ياسايى رَيطةى بة ئَيمة لةبةرئةوة
ثَيمانبكرَيت كارَيك هةر مةدةنى، رَيطةى
فراكسيؤنةكةى بةتايبةت دةيطرينةبةر،
ــمــة لــة ثــةرلــةمــان ضــاالكــيــيــان ــَي ئ
رَيطةى بة هةوَلبدةن كة دةستثَيكردووة
وة بطةإَيننةوة، طةرانة ئةو مافى ياسايى

كةسانة ناهَينين. ئةو مافى واز لة ئَيمة
ــداوة ــاري ــإي ب ــش ــي ــةآلت دةس  *
بكات، مةسةلةية ئةو بؤ بةدواداضوون
ئةو دةم بة دةســةآلت  ئةطةر بةآلم 
طؤإانةوة بزووتنةوةى داواكارييةى

ضى دةكةن؟ نةضوو، ئَيوة
نةضوو دةنــطــيــيــةوة بــة ئــةطــةر  ـ 
لةسةر بةردةوامدةبين ئَيمة ديسانةوة
طرتنةبةرى لةسةر ياسايى  هةوَلدانى
بة ــةوة ئ بَيطومان مــةدةنــى، رَيــطــةى 
نةتيجةكانيشى حيسابدةكرَيت تــاوان
دةكةن. تةحةمولى ئَيستا دةسةآلتدارانى
لة نيية جؤرَيك بؤخؤى ئةمة *
بؤ كاردةكةن ئَيوة سياسيىو سزادانى
سزادانى جؤرةكانى هةموو نةهَيشتنى

كوردستاندا؟ لة سياسيى
ســزادان لة  جؤرَيكة ئةمة بةَلَي  ــ 
ئَيمة سياسيى، بيرءبؤضوونى لةسةر
هيض ــةوةيــن  ئ دذى مةبدةئي ــو  وةك
لة سياسيى بيرءباوةإى لةسةر كةسَيك
ضونكة سزابدرَيت، حكومةتدا دايرةكانى
حيزب يةك موَلكى  تةنيا بة  حكومةت
موَلكى نيية، اليةن يةك موَلكى  نيية،
هى حكومةت  بةَلكو نيية، كةس يةك 
هةموو ثارةى بة ميللةتةكةمانة، هةموو

خزمةتى بؤ دةضَيت بةإَيوة ميللةتةكةمان
ثَيويستة لةبةرئةوة ميللةتةكةمانة، هةموو
كةسَيكى هةموو جَيطةى حكومةت
بيرء جياوازيى سةرةإاى تَيداببَيتةوة
قانوون لة بةو شةرتةى بؤضوونةكانيان

دةرةوة. نةضووبَيتة
ئَيوة ئةوةية، ديكة ثرسيارَيكى *
ثةرلةماندا لةناو طؤإان ليستى وةك
لة بطؤإن ضى بكةن، يان ضى دةتوانن

حوكمإانيدا؟ سيستمى
بةشداريمان وةختى خؤى كة ئَيمة ــ
بنةماى لةسةر هةَلبذاردندا لة كردووة
بةشداريمان سياسيى مونافةسةى
دوذمانةيةتى بنضنةى  لةسةر  كردووة
ئَيمة نةكردووة  بةشداريمان سياسيى 
بة خؤمان دةزانين، مونافيس بة خؤمان
ضاوى بة  ئةوان بةآلم  نازانين، دوذمن
رَيطةى لة دةكةن. ئَيمة تةماشاى دوذمن
ثرؤذةمان كؤمةَلَيك ئَيمة ثةرلةمانةوة
رَيطةى لة خؤى وةختى كة ئامادةكردووة
راطةياندووة خةَلكمان بة ثةيامةكانماندا
ــردوودا راب مــاوةى لة نموونة بؤ هةر 
ثَيشكةش بة طرنطيان ياساى دوو ثرؤذة
ثةيوةندى يةكَيكيان كة كردووة ثةرلةمان
ضةكدارةكانى هَيزة بَياليةنكردنى بة
واتا هةية، كوردستانةوة هةرَيمى
حيزبايةتى، كـــارى  قــةدةغــةكــردنــى
هَيزةكانى لةناو حيزبايةتى رَيكخستنى
ئةوةى ثؤليسدا، ثَيشمةرطةء ئاسايشء
دارايى يارمةتى رَيكخستنى ديكةشيان
هةموو دةسةآلتدارء حيزبى هةردوو بؤ
لة ديكة سياسييةكانى قةوارة حيزبء
جؤرَيك ئةوةى  بؤ كوردستاندا هةرَيمى 
بودجةى هةرَيمى ناو رؤشنى بخرَيتة لة
بةردةوامدةبن لةسةر ئةمة كوردستانةوة،
ثَيشكةشدةكرَين، ئةمانة ـــةردةوام ب
ثةرلةماندا لة ئَيمة فراكسيؤنةكةى بَيطومان
بتوانَيت كة نيية  ئةوتؤى زؤرايةتييةكى 
جَيبةجَيبكات، ثرؤذانة  ئةو  دةنطدان بة
خزمةتى لة هــةمــووى ــة  ثــرؤذان ــةو  ئ
بؤ ميللةتةكةمانة، قازانجى لة خةَلكداية،
كة ئةوةية بؤ  وآلتةكةمانة، ثَيشكةوتنى
وآلتةكةماندا لة كؤمةآليةتى عةدالةتى
لةم خةَلك كة ئةوةية بؤ جَيطيرببَيت،
خاوةنى كة  بكات بةوة هةست وآلتةدا 
بكات بةوة هةست خؤيةتى، وآلتةكةى
خاوةن راستةقينةيةء هاوآلتييةكى كة
من لةبةرئةوة وآلتة. لةم مافة ئةركء
باشانةى شتة ئةو هةموو كة ئومَيدمواية
دةخرَيتة طؤإانةوة فراكسيؤنى لةاليةن
ضاكيانزانى بة كة  ديكة ئةوانةى  بةردةم
نةكةن، دذايةتى  نةك نةكةن، دذايةتى 
بةرامبةر لة بكةن، ثشتيوانى بةَلكو
ياخود ثرؤذةياسايةك هةرضى ئةوةشدا
ليستةكانى كة بةرنامةيةك هةرضى
بيهَيننة ثةرلةماندا لة  وة هةيانبَيت ديكة
ميللةتةكةمانى خؤشى خَيرء كة ثَيشةوة
فراكسيؤنةكةى لةاليةن بَيطومان تَيدابَيت
ديكةشةوة فراكسيؤنةكةى لةاليةن ئَيمةء
لةو لةبةرئةوة لَيدةكرَيت ثشتيوانى
جَيبةجَيكردن قابيلى ئةوةندةى رَيطةيةوة

بكةين. جَيبةجَيى بَيت
كة هــةســتــنــاكــةيــت ـــةآلم  ب  *
ثَييةى بةو دَلخؤشكةرنين، سةرةتاكان
لة هةرضةندة ئَيوة  ثرؤذةكانى  كة
دواجار بَيت، خةَلكيش بةرذةوةنديى

رةتيدةكاتةوة؟ زؤرينة
ئومَيدمواية من واية، تائَيستا بةَلَي -
لةسةر ئَيمة باسمكرد وةكو وانةبَيت كة
ضووينةتة سياسيى مونافةسةى  بنةماى
دوذمن وةكو ئةوان تائَيستا بةآلم ناوةوة،
كةسَيك هةرضى  دةكةن  ئَيمة  تةماشاى 
حكومةت دائيرةكانى لة كة لَيبكةن طومانى
ئَيمة لة ثشيوانى يان داوة ئَيمة بة دةنطى
بكةن، تةسفيةى كة هةوَلدةدةن دةكات
اليةنطرةكانى سياسيي تةسفيةكردنى كة
حكومةتى دامودةزطاكانى لةناو ئَيمةية

دامودةزطاى لةناو كوردستانء  هةرَيمى
بةإاستى ئاسايش، ثؤليسء ثَيشمةرطةء
كارَيكى ئةمة ياسايةء ثَيضةوانةى ئةمة
ئةوان ــةوة، ئ ســةرةإاى خراثة،  زؤر 
ئَيمة بــؤ درؤ بــوخــتــانء ــــةردةوام  ب
دةَلَين ثَيمان جارَيك هةَلدةبةستن،
دةَلَين ثَيمان جارَيك ئينقيالبضين، ئةمانة
جارَيك ثشتة، لة بةغدايان دةستى ئةمانة
سوريا موخابةراتى لةطةأل ئةمانة دةَلَين
هةمووى راستيدا ئةمة كة لة دانيشتوون
بيرءإاى ضةواشةكردنى بؤ بوختانة
بة ئةوان كة ئومَيدمانواية  ئَيمة  طشتيى،
تةماشاى سياسيى مونافيسى ضاوى
بــزووتــنــةوةى طـــؤإانء فراكسيؤنى 
دوذمنَيكى ضاوى بة  نةك  بكةن، طؤإان

سياسيى.
خؤتان ثرؤذةكانى  ئَيوة باشة  *
فراكسيؤنةكةتان رَيطةى  لة تةنيا
دةكةن، بةرجةستة ثةرلةماندا لة
بؤ هةية  ديكةتان ميكانيزمى يان 

ثرؤذةكانتان؟ خستنةإووى

ــوودا ــات داه قــؤنــاغــى ــة  ل ئَيمة   -
نةريتى لة جؤرَيك كة هــةوَلــدةدةيــن
بهَينينةكايةوة، كوردستاندا لة سياسيى
فراكسيؤنى هةوَلدانى طرَيدانى ئةويش كة
هةوَلدانى راطةياندن لةطةأل ثةرلةمان
لةطةأل ئازاد ميدياى ناو راطةياندن ناو
واتا كوردى، شةقامى سةر هةوَلةكانى
ثةرلةمان ميدياء شةقامء هةوَلدةدةين
بتوانن بةيةكةوة  طرَيبدةينء ثَيكةوة 
دروستبكةن وةها سياسيى  فشارَيكى

جَيبةجَيبكرَيت. بةرنامانة لةو هةندَيك
ثَيى ئــةوةى دةتانةوَيت واتــا  *
شةإى يان ديموكراسى شةإى دةوترَيت
بؤ بطوازنةوة شةإة  ئةو  ثةرلةمانى

ميدياش؟ ناو بؤ شةقامء
شةإ ــةى  وش ئومَيدمواية مــن  -
ملمالنآء لة جؤرَيكة بةكارنةهَينين

زؤرانبازيى.
ئاراستةتان كة ديكة ثرسيارَيكى *
كة كةسانةوة ئةو لةاليةن ــراوة ك
لةإَيى تؤ بؤ ــاردووة ن ثرسياريان 
كةناَلى بةرنامةيةى  ئةم ئيمةيَلى 
كة ئةوةية ئــَيــن)ةوة ئَين. ــةى. (ك
نوَينةرةكانتان بنةمايةك ض لةسةر
هةَلبذاردنى بؤ دةكةن دةستنيشان
ئَيوة عَيراق؟ نوَينةرانى ئةنجومةنى
كانديدةكانتان بنةمايةك ض لةسةر

دةكةن؟ دةستنيشان
كانديد هةَلبذاردنى  ثَيمانواية ئَيمة  -
عَيراقى نوَينةرانى ئةنجومةنى بؤ
ــت دةوَي زيــاتــرى زؤر وردبينييةكى
كراوة، كوردستان ثةرلةمانى بؤ لةوةى
نوَينةرانى ئةنجومةنى لةبةرئةوةى
ثَيكةَلة، تَيكةألء ثةرلةمانَيكى عَيراقى
كوردن دؤستى كة تَيداية كةسانَيكى
دةكةن طةلى كورد لة مافةكانى ثشتيوانى
وةهاى كوتلةى كــةسء لةهةمانكاتدا
بة كورد نيية لةوة حةزيان كة تَيدابَيت
لة زؤر دذى بطات رةنطة خؤى مافةكانى
لةبةرئةوة بوةستنةوة كورد بةرنامةكانى
ئةنجومةنى بؤ ثاَلَيوراوةكان هةَلبذاردنى
وةهاى وردبينييةكى عَيراق نوَينةرانى
بة دةبَيت هةموو شتَيكةوة لةثَيش دةوَيت
بَيت، عةرةبى  زمانى شارةزايى بةباشى 
دةبَيت بوَيربَيت، ئازاء مرؤظَيكى دةبَيت
دةبَيت ثاكبَيت، رابردوويةكى خاوةنى
شارةزاييةكى دياريكراودا بوارَيكى لة
كةسانةبَيت لةو دةبَيت هةبَيت، باشى
بةدةستهَينانى لــةســةر  ســـوورة كــة 
لةسةر كـــورد ميللةتى مــافــةكــانــى
مةسةلةى لةسةر ديموكراسى مةسةلةى
مافةكانى بة ثابةندبَيت واتا فيدراليزم،
بتوانَيت لةهةمانكاتدا كــوردةوة طةلى
بةثَيى مةنتقء بة زؤر ئازايانةء بة زؤر
نةتةوةييةكانى مافة لة بةرطريى ياسا

ثةرلةماندا. بكات لةناو ميللةتةكةمان
باس ثرسيارةكة دووةمى بةشى *
دياريكردنى بؤ  ئَيوة دةكــات،  لةوة
ثةرلةمانى بــؤ كانديدةكانتان
بةتايبةتى وردنةبوون زؤر كوردستان
ناوضة لةبةرضاوطرتنى عةدالةتى لة

جياوازةكان؟
نــاوضــةى ــة هــةنــدَيــك ل ــة  ــط - رةن
ئةو بةآلم روويدابَيت، ئةوة بضووكدا
ناو ضوونةتة كة كةسةى بيستوثَينج
بةشى نوَينةرايةتى ثَيمواية ثةرلةمانةوة
ــةن، دةك كوردستان هةرَيمى زؤرى
روويــداوة كة ناعةدالةتيية ئةو رةنطة
بطةإَيتةوة يةكةم ثلةى  بة هؤكارةكةى
كوردستاندا لة هةَلبذاردن ياساى بؤ
بازنة، يةك بة كردووة كوردستانى كة
ليستى بة كردوشيةتى لةهةمانكاتدا
ثاشةإؤذدا رةنطة ئةطةر ئَيمة لة داخراو،
لةطةأل هاوكارى بة بتوانين ئايندةدا لة
ثةرلةمان ناو ديكةى  فراكسيؤنةكانى 
هةَلبذاردندا ياساى لة طؤإانكارييةك
كة ئــةوةى قازانجى بة جَيبةجَيبكةين
يان بَيت بازنةيةك ضةند كوردستان
رةنطة كراوةبَيت، ليستَيكى ليستةكة
لةو عةدالةت زؤرتر بتوانين كاتة ئةو
وةها ناوضةى جَيبةجَيبكةين. مةسةلةيةدا
دةهَينين دةنط ضةند نازانين ئَيمة هةية
دابنَيين، بؤ كةسى ضةند بزانين هةتاوةكو
ديكة هةَلبذاردنَيكى  بؤ رةنطة بــةآلم 
هةَلبذادنى لة رؤشنةء بةرضاومان ئَيستا
باشتر عَيراقدا نوَينةرانى ئةنجومةنى
ئَيمةى نفوزى  ناوضةيةكدا ض لة دةزانين 
ناوضةيةكى ض ضاو لة بةهَيزترة تَيدا
هةموو ثَيمواية لةهةمانكاتيشدا ديكةدا،
ثةرلةمانةوة ناو ضوونةتة ئةوانةى
دةتوانن لَيوةشاوةنء شايستةء خةَلكى
خؤيان، نةك هةر ناوضةكةى نوَينةرايةتى
هةرَيمى هةموو نوَينةرايةتى بةَلكو

بكةن. كوردستان خةَلكى كوردستانء
ثةيوةنديى بةشَيكيشى باشة، *
نيية، سيستماتيزةكراوةوة كارى بة

لةوة بيرتان ئَيوة كة ثَييةى بةو
هةَلبذاردنانة لةم كة نةكردووةتةوة
هةبَيت ئؤرطانَيكتان ياخود دةزطايةك

شتانة رَيكبخات؟ ئةم
نة ئَيمة ثَيشوودا هةَلبذاردنى لة بةَلَي -
وةهامان دامودةزطايةكى نة حيزببووين،
رَيكخراو بةشَيوةيةكى بتوانين كة هةبوو
ئَيستا هةَلبذاردنةكةوة، نــاو بضينة
هةَلبذاردنى لة دةرسَيكمان ضةند ئَيمة
هةوَلدةدةين ــووة، ــرت وةرط رابـــردوو
لةو سوود عَيراقدا هةَلبذاردنةى لةم
ئَيمة لةوانة يةكَيك وةربطرين، دةرسانة
دامةزراوةيةكمان يان دةزطايةك ثَيشتر
هةَلبذاردن، دامةزراوةى ناوى بة نةبوو
ــان ــم ــةك ــةزراوةي دام ئَيمة ئــةمــجــارة 
هةولَيرء لة سلَيمانىء لة ثَيكهَيناوة
ــــةزراوةى دام ــاوى ــةن ب لــة كــةركــوك
اليةنى ئــةوان كة طــؤإان  هةَلبذاردنى
دةطرنة ثرؤسةكة ياسايى  تةكنيكىء
هؤيةوة بةو رةنطة خؤيان، ئةستؤى
ئاسانتر زؤر ئَيمة سةرشانى ئةركى
ئَيوة بةتايبةتى ثَيشوو جارى لةضاو بَيت
ثَيشوو جارى دةزانن ئاطادارنء خؤتان
هةتا هةَلبذاردنةوة  ضووينة كة ئَيمة 
ئَيمة دروستكراوة ليست  كة كاتةى ئةو
لة نةبووة بارةطامان جَيطةيةك هيض لة
هيض لة نةبووة نوَينةرمان جَيطةيةك هيض
دامودةزطامان كؤميتةء ليذنةء جَيطةيةك
لَيكردينء ثشتيوانى خةَلك نةبووة،
جةماوةريى خؤإسكى بزووتنةوةيةكى
كة بوو، عةفةوى بزووتنةوةيةكى بووة،
لةم ئَيمةكرد بةرنامةكةى  لة  ثشتيوانيان
خؤمان هةوَلدةدةين ئَيمة هةَلبذاردنةدا
رَيكخستنةكةشمان سةرةتاى رَيكبخةين
دةزطايةكى كة دةستيثَيكردوة بــةوة
بؤ ثرؤفيشناَلمان  دامةزراوةيةكى  يان 

دروستكردووة. هةَلبذاردن كاروبارى
ئَيوة بؤ كة ديكة  ثرسيارَيكى  *
لةوة بيرتان كة ئةوةية، هاتووة
سةركردةى لةطةأل نةكردووةتةوة
كوردستان سياسييةكانى ثارتة باآلى
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بةرهةم خاليد

راثرسييةك، ئةنجامى بةثَيى
لة كوردي رَيكخراوَيكي كة

شارةكانى هةرَيمء كةركوكء
(٦٤٪)ى موسَلدا ئةنجاميداوة، زياتر

لة كة ثَييانواية؛ بةشداربووان
ثةيوةندى كة كوردة بةرذةوةنديى

هةبَيت، ئيسرائيل لةطةأل ثتةوي
دةَلَيت: كورديش سياسةتمةدارَيكي
هيض ئيسرائيل لةطةأل ثةيوةنديى

كورد بةرذةوةندييةكانى بة قازانجَيك
ناطةيةنَيت.

ثؤينت رَيكخراوى لةاليةن راثرسييةكة
راثرسيىء بؤ دهؤكة) لةشاري (بارةطاي
ئةنجامدراوةو ستراتيذييةكان لَيكؤَلينةوة
بةشداريي ــةس ك  (١٠٠٠) لــة زيــاتــر
ثةيوةندى بوونى بة ئاماذة تَيداكردووة،
ئيسرائيلء ــوردء ك نــَيــوان مَيذوويي
دةكةن، بؤضوونَيك ضةند سةرهةَلدانى
كورد ثَيويستة كة دةكةن ئةوة داواى كة
ثتةوتر ئيسرائيلدا لةطةأل خؤى ثةيوةندى
لة دةكرَيت لةوة باس كة بةتايبةت، بكات
ثةيوةندى كورد  رابردوودا سةركردايةتى
هــةروةك هةبووة ــةدا وآلت ئــةو  لةطةأل
(٨٧,٥٪)ي راثرسييةكة ئةنجامى بةثَيى
ثةيوةندييةكى كة ثَييانواية؛ بةشداربووان
ســةركــردة لــةنــَيــوان هةية مــَيــذوويــى 
ئيسرائيلداء ــى ــةت دةوَل ــانء ــوردةك ك
باشترة كورد بؤ ثَييانواية؛ (٦٨,٤٪)يــش
دةوَلةتى لةطةأل خؤيان ثةيوةندييةكانى

بكةن. ثتةوتر ئيسرائيلدا
ــان، ــم ــوس ــــةآلم د.مـــةحـــمـــود ع ب
ئاطاداري كة ناسراو  سياسةتمةدارى 
ـــاراوةء ش ــة ثــةيــوةنــديــيــة ــــك ل زؤرَي
لة بووة نَيهَينييةكاني سةركردةكاني كورد
هةر بوونى لة نكوَلى ئَيستادا، و رابردوو

كوردو نَيوان لة مَيذوويي ثةيوةندييةكى
ئةوة تونديش بة ــاتء دةك ئيسرائيلدا
ثةيوةندى ئَيستادا لة  كة رةتدةكاتةوة،
دةكات، لةوة باس هةبَيتء نَيوانياندا لة
بوونى لة  بــاس زانيارييانةى ئــةو كة 
لة بنةمانء  بَي دةكةن ثةيوةنديية ئةو 

دوورن. راستييةوة
ــردوودا  راب ساَلى ضةند مــاوةى لة   
لةنَيوان ثةيوةندى بوونى  ثرسي ناوبةناو
بةتايبةت دةورووذَينرَيت ئيسرائيلدا كوردء
عَيراقييةكانةوةء عةرةبيء ميديا لةاليةن
دةكرَيت، كورد ئاراستةى رةخنةيةك وةك

سةركردايةتى لةاليةن زوويي بة بةآلم
ـــةوةء ـــت دةدرَي كــــوردةوة بــةرثــةرض
ئةو دةنطؤى دواترين رةتدةكرَيتةوة
بوو رابردوودا هةفتةى ضةند لة بابةتةش
جولةكة حيزبَيكى ثَيكهَينانى هةواَلى كاتَيك
فوئاد دواتر بآلوكرايةوةء كوردستان  لة
سةرؤكايةتى ديوانى سةرؤكى حسَين،
درؤخستةوةو بة هةواَلةكةى هةرَيم

رةتيكردةوة.
هاتووة راثرسييةكةدا ئةنجامى لة وةك
كورد ثَييانواية؛ بةشداربووان (٦٦,٧٪)ي
لة راستةقينةكانى خؤيان لة دؤستة زؤرَيك
ئيسرائيل لة نزيكبوونيان بة نادةن دةست
(٦٦,٩٪)ى هةروةها ئاشكراء بةشَيوةيةكى
ثَييانوابوو؛ راثرسيية ئةم بةشداربووانى
ئيسرائيلدا لةطةأل  كــورد ثةيوةندى كة
ثرؤسةى لة دةبَيت ــةورةى ط رؤَلَيكى
دةوَلةتى دامةزراندنى ثإؤذةى خَيراكردنى

كورديدا. سةربةخؤيى
بة عــوســمــان ــود ــم ــةح ـــةآلم د.م ب
كة ثَييواية؛ ئةنجامةوة ئةو ثَيضةوانةى
نييةو ئيسرائيل بة ثَيويستييةكى هيض كورد
تةواو كورد زيانى بة ثةيوةنديش بوونى
بةشَيكة كورد ئَيستا ثَييةى بةو دةبَيت
ــَي دراوس ديكةى  وآلتانى عــَيــراقء لة 
خؤى ثةيوةندييةكانى  باشترة بؤية 
باش عَيراقدا ء درواســيَ وآلتانى لةطةأل
ئةوةشى د.مةحمود ثةرةثَيبدات، بكاتء
شةستةكانى لة  كورد  كة  نــةشــاردةوة، 
رَيطةى لة هةوَليداوة رابردوودا سةدةى
بة ثةيوةندى ئيسرائيلةوة ثةيوةندى
نةطةيشتووةتة بةآلم هةبَيت، ئةمريكاوة
كــورد ئَيستاش ئــةوتــؤء ئةنجامَيكى
بؤية هةية ئةمريكا لةطةأل باشى ثةيوةندى
لة كاتَيكداية ئةوة نيية بة ئيسرائيل ثَيويستى
بة راثرسييةكة  بةشداربووانى (٧١,٣٪)ي 
كة شَيوةيةك دذى ئةو بيرؤكةيةن، هةموو
لةطةأل خؤى ثةيوةندييةكى  هةموو  كورد
ثَييانواية ئةمانة ضونكة ببإيت، ئيسرائيلدا
بةرذةوةندى لة  ئايندةدا  لة  كارة  ئةم كة

دا نابَيت. كورد
ــدى ــوةن ــةي ث ــــى جـــؤرى ــة وةآلم ل
(٦١,٤٪)ى ئيسرائيلدا ــوردء  ك نَيوان
ثَييان راثرسييةكة بــةشــداربــووانــى
بة ثةيوةندييانة ئةم ثَيويستة كة باشة،
ئابووريى رؤشنبيريىء ئاَلوطؤإكردنَيكى
بؤ نيشانةيةك وةكو بكةن، ثَى دةست
رءوناكبيرانى بةشداريكردنى ثَيويستى
كورد سةرمايةدارانى  هةروةها كوردء 
بؤ ئاماذةيةكة  ئةوةش ثةيوةندييةدا، لةم 
ثةيوةندى بؤ ئةوةى هَيشتا زووة كة ئةوةى
هةبَيت، دوواليةنةدا ئةو نَيوان لة سياسيي
بة هةرَيم دراوسَيي وآلتانى رةنطة كة 
بة تَيدايةو كورديان كة وآلتانةى ئةو تايبةت
ثةيوةندييةكى هةر  بوونى دذايةتييكردنى 
ئةوةش بكات، توإة ناسراون جؤرة لةو
كورد بةرذةوةندييةكانى سةر بؤ زيان بة

بَيت. كؤتايي ناوضةكةدا لة

كوردى: رَيكخراوَيكى راثرسيةكى

هةبَيت ئيسرائيل ثةيوةندى لةطةَل كورد  ثَيويستة

عوسمان:  مةحمود

قازانجَيك هيض

ثةيوةنديية لةو

ناكةين

بةشارةتى سامان

ئاماذة ثةرلةمانَيك ئةندام ضةند
ياسايةكء كة لة هيض دةكةن بةوة
باس ثةرلةماندا ناخؤى ثةيإةوى
حكومةتء سةرؤكى نةكراوة لةوة

هةَلبذَيردرَين، دةنطدان بة جَيطرةكةى
حكومةتى شةشةمى كابينةى ثَييانواية

سيستمى بة درَيذةدانة هةرَيم
كوردستان. هةرَيمى لة دووئيدارةيى

ثةرلةماني سةرؤكي كةركوكى د.كةمال
«بةثَيى راطةياند  رؤذنامةى بة كوردستان 
ساَلى (١) ــارة  ذم ياساى ١٢ى  بإطةى

بؤ  بردووة، بةإَيوة دةنطدانةمان ٢٠٠٥ ئةم
ثارتىء جَيطرةكةى، حكومةتء سةرؤكى
لةم هاوآلتييان بة بةَلَينيانداوة يةكَيتي
دووبارة دووئيدارةيى سيستمى كابينةيةدا

نةبَيتةوة».
ثةرلةمانى هةفتةي رابردوو دانيشتنى لة
وةك ساَلح) ئةحمةد (د.بةرهةم كوردستاندا
( ــةروارى ب (ئــازاد حكومةتء  سةرؤكى 
لةاليةن حكومةت سةرؤكى جَيطرى وةك
كوردستانةوة ثةرلةمانى ئةندامى (٧٣)
نوَيي كابينةى ئةوةى بؤ ثَيدرا متمانةيان
بةرامبةريشدا لة ثَيكبهَينن، هةرَيم حكومةتى
نةدان ثآ دةنطيان تر ثةرلةمانى ئةندام (٢٨)
ليستى ئةندامى شةش طؤإانء ليستى لة
بةو متمانةيان ضاكسازى خزمةتطوزارىء
كوردستاني ليستي كانديدكراوةي  دوو
«دةنطدان ئةوان بإواى بة ضونكة نةدا،
سيستمى بة  دةنطدانة كةسة دوو  بةو

زانا كوردستان». هةرَيمى لة دووئيدارةيى
كوردستان ثةرلةمانى ئةندامى رةئوف،
لة رةخنةى طؤإان فراكسيؤنى  سةر لة
نابَيت كة بةوةى طرت ثةرلةمان سةرؤكى
سةرؤكى بة دةنطبدات بةيةكةوة ثةرلةمان
ئةم بةإَيكردنى جَيطرةكةى، حكومةتء
سيستمى ثَيدانى درَيذة شَيوةية بةم كارة
كوردستان، هةرَيمى لة دووئيدارةيية
وآلتانى هةموو سيستمى بةثَيى ضونكة
جَيطرةكةى خؤى حكومةت سةرؤكى دونيا

ثةرلةمان، نةك دةكات ديارى
كةركوكى، د.كةمال بؤضوونى بة بةآلم
دةنطدان كوردستان ثةرلةمانى سةرؤكى
بة جَيطرةكةى حكومةتء سةرؤكى بة
«بةثَيى وتى: دةزانَيتء ياسايى كارَيكى
ساَلى (١) ذمارة ياساى (١٢)ى بإطةى

بةإَيوةبردووة، دةنطدانةمان ئةم (٢٠٠٥)
جَيطرةكةى». حكومةتء سةرؤكى بؤ

ــى ــردن ــك ــةش داب ـــة ســــةبــــارةت ب
حكومةتء ســةرؤكــى ــانء  ــةك وةزارةت
شةشةمى كابينةى لــة جــَيــطــرةكــةى 
كردنةوةى درَيذ كة هةرَيمدا حكومةتى
ثةيإةو دووبارة دووئيدارةيى سيستمى

دةكرَيتةوة.
كوردستان ثةرلةمانى ســةرؤكــى
يةكَيتي ثارتىء راستة بةوةكرد، ئاماذةى
حكومةتيان تةوافوقى شَيوةيةكى بة
بة بةَلَينيانداوة بــةآلم  دابةشكردووة،
سيستمى كابينةيةدا لــةم هاوآلتييان
نةبَيتةوةء دووبــــارة  ــى ــدارةي ــي دووئ

بنبإبكرَيت.
راثرسييةكى ئــةنــجــامــي بــةثــَيــى 
ثَيكهَينانى ــارةى ب لة هاوآلتى سايتى
هةرَيمةوة حكومةتى شةشةمى كابينةى
بةشدار (٧١,٥٪)ى تَييدا ئةنجامدراوة،
ناتوانن ثارتى يةكَيتىء ثَييانواية، بووان
ثَيكبهَينن، سةركةوتوو حكومةتَيكى بةتةنها
بةشداربووان (٢٧,٢٪)ى بةرامبةردا لة
سةركةوتوو حكومةتَيكى ثَييانواية،

دةبَيت.
لة بةوةكرد، ئاماذةى  رةئوف  د.زانا
جَيطرى نةبووة ديموكراتيدا وآلتَيكى هيض
دةست ثةرلةمان لة حكومةت سةرؤكى
ثةرلةمان كــارى تةنيا بكرَيت، نيشان
بدات حكومةت سةرؤكى بة متمانة ئةوةية

جَيطرةكةى. نةك
سةرؤكى عةبدولعةزيز، عــومــةر
خزمةتطوزارىء ليستى فراكسيؤنى
«ئَيمة راطةياند  رؤذنامةى بة ضاكسازى 
بة دةنطدان بؤ كرد ئازاد ئةندامةكانمان
بةآلم جَيطرةكةى، حكومةتء سةرؤكى

ضونكة نــةدا، دةنطمان كةسمان شةش
متمانةبدات ثةرلةمان  نابَيت ثَيمانوابوو 
حكومةت، بإواشمان جَيطرى سةرؤكى بة
حكومةتة ئةم ثَيكهَينانى ميكانيزمى وابوو،
لة دةبَيت دووئيدارةيى درَيذكردنةوةى

كوردستاندا». هةرَيمى
كوردستان ثةرلةمانى ئةندامةى ئةم
وتى هَينايةوة خؤى قسةكانى بؤ نمونةى
نَيوان لة وةزارةتــةكــان «دابةشكردنى 
حكومةت سةرؤكى دانانى يةكَيتيدا، ثارتىء
ئةوة ثارتى، لة جَيطرةكةى يةكَيتىء لة
شَيوةى بة كة دةدات هاوآلتييان نيشانى 
دابةشكردووة، حكومةتيان (٥٠ بة   ٥٠)
ـــردووى راب سيستمةى ــةو ئ ئــةمــةش 
كة وةبيردةهَينَيتةوة دووئيدارةييمان
رابردووي ماوةى لة كوردستان هةرَيمى

ناآلندووة». ثَيوةى حوكمإاني
ــامــاذةى ئ عــومــةر عــةبــدولــعــةزيــز
ديموكرسيدا وآلتــانــى  لة بةوةشكرد
بة هــةَلــدةســَيــت حكومةت ســةرؤكــى 
خؤى بؤ دواتريش كابينةكةىء ثَيكهَينانى
لة ئــةوةى بةآلم دادةنَيت، جَيطرةكةى
كوردستاندا لةثةرلةمانى (٩/١٦) دانيشتنى
هاوآلتييانى نيشانى ــةوةى ئ روويــدا،
ثَيكهَينانى ئاليةتى كة كوردستاندا
لة هةرَيم حكومةتى شةشةمى كابينةى
ثارتى نَيوان تةوافوقى رَيكةوتنَيكى سةر

بووة. نيشتمانى يةكَيتيى ديموكراتء
ثةرلةمان ئةندام جةمال، نةسرين
رؤذنامةى بة ــؤإان  ط فراكسيؤنى لة 
سةرؤكى بة نةدانيان دةنط راطةياند،
ماوةى لة  دةطَيإنةوة  ئةوة بؤ  حكومةت 
حكومةتى سةرؤكى د.بةرهةم إابردوودا
لة تَيبينيان بــووةء سلَيمانى ئيدارةى
حكومةتةكةى سةرؤكايةتيكردنى سةر

هةبووة».
بة نةدانيشيان دةنــط بة سةبارةت
سةرؤكى جَيطرى وةك بــةروارى ئازاد
ليستى ثةرلةمانةى ئةندام ئةم حكومةت،
كةسة ئةم  «تائَيستا رايطةياند طــؤإان 
كارى تةنها نةكردووةء حكومى كارى
نةبووة رون بةرضاومان كردووةو حيزبى

ئةداى كاركردنى». لةسةر
هةرَيمى لة دووئيدارةيى ئةزمونى
خةَلكى الى تةنها نــةك كــوردســتــان،
بووة، بَيزاركةر بابةتَيكى كوردستان
روويةكى جيهان هةموو الى بةَلكو
ئيداريى ثإؤسةى  بة بةخشيوة ناشيرينى 
لةكابينةى ثَيدةضَيت كوردستانء هةرَيمى
بة دووئيدارةيى سيماى داهاتووشدا

دياربَيت. كابينةكةوة روخسارى

حكومةت دةستنيشانكردنى جَيطرى سةرؤكى يةكطرتوو: طؤأانء ثةرلةمانتارانى

كوردستان لة دووئيدارةيية سيستمى مانةوةى نيشانةى ثةرلةمان، لة

ساَلح بةرهةم بةرواريد. ئازاد



82009/9/22 سَيشةممة (548) ذمــارة
hewal.rozhnama@gmail.com

سيـاســـــةت

حةميد ئاوارة سازدانى:

دةربارةى دياردةى ثاكتاوى
و حكومةت دامودةزطاكانى لة ئيداريى
هاتنةكايةى و فةرمانبةران نانبِرينى
بؤ ئؤثؤزسيؤنء بوونى ليستى جياواز
لةاليةن عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى

مةسةلةيةكى ضةند هَيزةكوردييةكانةوةء
ئةم رؤذنامة هةنوكةيى، ديكةى

باوةمراد، مةولود لةطةأل ضاوثَيكةوتنةى
يةكطرتووى سياسيى مةكتةبى كارطَيإى

ئيسالميى كوردستان سازداوة.

وةك لةسةرةتادا حةزدةكةم رؤذنامة:
دياردةيةكى لةسةر سياسيى، شارةزايةكى
نانبإين مةسةلةى وةك تراذيديائامَيزى
لةماوةى هاوآلتى سةدان ثرسيارت لَيبكةم،
بيروإاى لةسةر  رابــردوودا مانطى سآ 
بؤضوونى دةكرَيت بإدراوة، نانيان جياواز

بزانين؟ جةنابت
سةرةكييترينء ثَيضةوانةى نانبإين *
ذيانة، كة مافى مرؤظة، سةرةتاييترين مافي
نةكرَيتة هاوآلتييان بذَيويى نانء هيوادارم 
جياوازىء سياسيىء لةملمالنَيى بةشَيك
ئةوة ضونكة اليةنةكان،  نَيوان ركابةرايةتى
فراوانتر كينةكان رقء  قووَلترء  برينةكان
خراثى كؤمةآليةتى  كَيشةطةلَيكى دةكاتء
ماأل، ذنَيكى منداَلَيك، كاتَيك لَيدةكةوَيتةوة،
باجى طوناهَيك، بَيتاوانء دايكَيك باوكَيك،
يان براكةى يان باوكى سياسيى هةَلوَيستى

بدات. كوإةكةى
هةرسآ ثةيماننامة سةرةكييةكةى بةثَيى
مافى طشتيى وةزيفةى مرؤظ، مافةكانى

هةآلوَيردن. بةبآ هةرهاوآلتييةكة
بذَيويى طشتييء وةزيفةى بةكارهَينانى
يان لةحيزبَيك  دةستبةرداربوون بؤ ذيان 
بوون تةسليم ملدانء يان حيزبَيك، بؤ ئينتما
مةبدةئى ثَيضةوانةى سياسيى، بةئيرادةيةكى

مرؤظة. كةرامةتى ثاراستنى

مةسةلةى دةإوانيتة  ضؤن رؤذنامة: 
ثَيتواية لةكوردستان،  ئؤثؤزسيؤن 
دةسةآلتىكوردىطةيشتووةتةئةوئاستةي

قبووَلبكات؟ كارا ئؤثؤزسيؤنى كة
ــاش ث ئــؤثــؤزســيــؤنــةى ــــةو  ئ  *

كوردستان لة هةَلبذاردنةكانى(٧/٢٥)
هاتووةتةئاراوة،ئؤثؤزسيؤنَيكىثةرلةمانييةء
بةشَيك هةَلبذَيردراوى شةرعى نوَينةرى
لةئيرادةى طوزارشت كوردستانةء لةخةَلكى
دةسةآلت حكومةتء اليةنى دةكات، ئةوان
اليةنى هةروةك لَيبكات، نكوَلى ناتوانَيت
متمانةى دةنـــطء نــوَيــنــةرى حكومةت 
هةية، ثَيكهَينانى حكومةت مافي زؤرينةيةء
لة كة مافي خؤيةتى بةهةمانشَيوةش كةمينة
ضاودَيريىء بَيت، ئؤثؤزسيؤندا سةنطةرى
ئةمة بكات، حكومةت  كارى لة لَيثرسينةوة 
ثرةنسيثَيكىسادةءسةرةتايىديموكراتييةتة،
بطرين لةبةرضاو راستييةش ئةو دةبَيت بةآلم
ثةرلةمانةء زؤرينةى دةسةآلت اليةنى كة
طشتيىء ئيدارةى  دامودةزطاى حكومةتء 
لةبةردستداية، دارايى طشتيى وآلتى داهاتء
ضاالكى كــارء  سنوورداركردنى تواناى
مةسةلةكة كةواتة هةية،  ئؤثؤزسيؤنى
نةكردندا قبوأل قبووَلكردنء لةضوارضَيوةى
نةكردن قبووأل بةناوى شتَيك ضونكة نيية،

لةئارادابَيت. نابَيت
ــؤن، ــؤزســي ــؤث ئ جــــؤرى دووةمـــــى
من كة ثةرلةمانة دةرةوةى ئؤثؤزسيؤنى
ئؤثؤزسيؤنى دةنَيم ناوى  جياكردنةوة بؤ
تواناو اليةنة سياسييةكان، سياسيى حيزبء
تواناى وابةستةى ئؤثؤزسيؤنة ئةم كارايى
طشتيىء راى لةسةر هَيزانةية ئةو كاريطةريى
ــةرةوالى ب جــةمــاوةر سةرنجإاكَيشانى 
ناتةواوييةكانى قةيرانء كةموكورتيىء
ئةمجؤرة هاوآلتييان، كَيشةكانى حكومةتء 
سيستمة لةضوارضَيوةى ئؤثؤزسيؤنة

طةمة طشتييةكانى رَيسا  سياسييةكةء
بةإَيوة كارو ضاالكييةكانى ديموكراتييةكةدا

دةبات.
تواناى هــةرَيــم دةســةآلتــى ثَيمواية
ــزة هــَي حــيــزبء ـــةو ــى ئ ــردن ــك ــووَل ــب ق
بطاتة لةكوردستاندا نيية، سياسييةى
بَيتء سياسيى ئؤثؤزسيؤنَيكى ــةوةى ئ
طشتيى راى  جةماوةرو ئاستةى ئةو  تا
دارايىء ضةكدارء هَيزى ضونكة ببزوَينَيت،
بةدةست حكومةت طشتيى دامــودةزطــاى
هَيزَيكى هةرحيزبء  لــةدذى حيزبةوةية
ئةوانةشى تةنانةت بةكاريدةهَينَيت، نةيارى
لةحكومةت بةشدارييانكردووة  هاوكاريىء 
بةآلم نةبوون، بةرى ئازاردانة فشارء لةم
بة حيزبانةى ئةو حيزبء دوكانة حيزبؤكةء
دةسةآلت وةك بةلقةزيز: عةبدولئياله وتةى
كايةى ناو  هةَلياندةإَيذَيتة جوجةَلة بَيضوة 
رَيطرييان هةر نةك دةســةآلت، سياسيي
سيمايةكى بةخشينى بؤ بةَلكو ناكات،
فرةيى لة نةيةك بةدةسةآلتء ديموكراتييةت

ثشتيوانيشيان دةكات.
طــؤإانء ئَيوة بــإواى بة  رؤذنامة:
ئؤثؤزسيؤنى دةتوانن ضوارحيزبةكة،

كارابن؟
ــةردووال ه ئةطةر ــن، ــوان دةت بــةَلــَي  *
بة بن، ئؤثؤزسيؤن ئةوةياندابَيت كة بإيارى
بةإاى بةآلم لةنَيوانياندا، هاوكارى تةنسيقء
وادةزانــم نةبوو، باش  سةرةتاكةيان من 
هةراليةك كة ــةوةى ئ رؤحييةتى ئةطةر
بؤ شتةكان بسةلمَينَيتء خؤى بيةوَيت
بةسةرياندا، بَيت زاأل بكاتء تؤمار خؤى

كة نابَيت ئاسان هاوكارى تةنسيقء ئةوا
هيوادارم وا نةبَيت.

نوَينةرانى كارى سةر بَيينة     رؤذنامة:
سةركردايةتي ئايا بةغدا، لة كــورد
لة سةركةوتووبووة ضةند تا كــورد
ثرسانةى ئةو  ضارةسةركردنى لة  بةغدا
هةبووة؟ كوردةوة دؤزى بة ثةيوةندييان

كارى بةغداء لة  كــورد نوَينةرانى  *
دووقسةء بةغدا لة كورد سةركردايةتي
ئةم لَيكجيان، إاستى دوو دةربإينء دوو
جطة بةغداية لة  ئةوةى بةكارهَينانة هةَلةية، 
ئةنجومةنى لة كــورد طةلى لةنوَينةرانى 
ثؤستء كة ئةوانيديكة عَيراقدا،  نوَينةرانى
لة بةدةستة تايبةتيان سياديىء ثلةى
ئةركيان كارو  عَيراقدا، حكومةتى دةوَلةتء 
بةإَيوةبردنى بؤ ياسا دةستوورء طوَيرةى بة
بةرثرسن فيدراَلةء عَيراقى حكومةتى
لةبةردةم لةئةستؤيانة ئةركانةى لةوثؤستء
طةلى بةهةموو بةرامبةر بةرثرسةكانيانء

عَيراق.
فراوانترين دةســـةآلتء طةورةترين
لةعَيراقدا عةسكةريى مةدةنىء سةآلحياتى
سةرؤكى بــةدةســت ــوور ــت دةس بةثَيى 
ضارةسةركردنى وةزيرانةوةية، ئةنجومةنى
كوردةوة بةدؤزى ثةيوةندييان ثرسانةى ئةو
ثةرلةمانتارةكان وةزيرء  بة  لةبةغدا، هةية
ثآ دةكرَيت ئةركَيكى دياريكراويان ناكرَيت،
يارمةتيدةربن، هؤكارَيكى يان بسثَيردرَيت،
لةئامادةكردنى هةبَيت باشيان رؤَلى يان
بةآلم كَيشةكاندا، ضارةسةرى زةمينةى
بإياردةرةميحوةرييةكانى سةرةكىء اليةنة

سةرؤكى ــمء  هــةرَي ســةرؤكــى كَيشةكة 
كة ــراقــن عــَي وةزيـــرانـــى ئةنجومةنى 
دةستوورييان دةسةآلتى هةردووكيان
لةهةرَيمةوة ئةطةر ثةرلةمانتار هةية،
ضارةسةركردنى بــؤ رانــةســثــَيــردرَيــت
زانيارىء كوردستانء ثرسةكانى كَيشةء
كارى ثــإؤذةى لةشَيوةى دؤسييةكانيان
طلةيى ئيتر نةكرَيت،  رةوانة بؤ ثةرلةمانيدا 
سةآلحياتى لة شتانةى ئةو دةكةيت، كآ لة
طةلى خواستةكانى مافء  دذى ئةوانةء
بةآلم بوونةتةوة، رووبةإووى كوردبووة،
ذمارةء مووضةء كَيشةى وةك كَيشةيةكى
كَيشةى يان كوردستان، ثَيشمةرطةى ئةركى
جؤرى ــاوةإؤكء ن ئيمزاكردنء ضؤنَيتي 
وةزيرء الى هةرَيم نةوتييةكانى طرَيبةستة
ناكرَيت؟ نييةء بةوان ضارةسةر ثةرلةمانتار
كورد سةركردايةتي لَيناوة ناوت ئةوةى ئايا
ثةرلةمانتارةكان وةزيرء لة داوايةكى هيض
نــةكــردبــَيــت؟ جَيبةجَييان  ــــردووةء  ك
لةبةرئةوةى كردبَيت، داواى بؤنموونة
بة عَيراق حكومةتى وةزيرانى ســةرؤك
مادةى جَيبةجَيكردنى دةستوورى ئةركى
وةزارةت لة دةبــَيــت  ــنــةســاوة، ١٤٠هــةَل
يان رةفزيانكردبَيت؟ ئــةوان بكشَينةوةء
دةنط ــراوة وت ثةرلةمانتارةكان بة  ئايا
بة بيبةستن ئةمساألء بودجةى بة مةدةن
كَيشةى ضارةسةرى بؤ حكومةتةوة وةعدى

ثَيشمةرطة؟ مووضةى
جةنابت ـــإواى ب ــة ب رؤذنـــامـــة:
لة كاميان فرةليستي يةكليستىء
بةشداريكردن بؤ كوردداية بةرذةوةنديى

عَيراق؟ ثارلةمانى هةَلبذاردنى لة
يةكدةنطىء لةهةموو ثشتطيريى من *
ئيرادةء كة  دةكةم يةكإيزييةك يةكبوونء 
بؤ جياوازةكان بةرذةوةنديية تَيطةشتنء
هاوبةش باآلى بةرذةوةندييةكى هَينانةدى
لةطةأل دذم ناكؤكء زؤر دروستيدةكةن،
لةذَير بةيةكدةنطكردن بةيةكإيزكردنء
بةرذةوةنديى لة بَيت، ناوَيكدا و ثاساو هةر
لةسةر بين يةكهةَلوَيست لةبةغدا كوردداية
خةَلكى كوردء طةلى خواستةكانى مافء
ليستدا يــةك لة نيية مــةرج كوردستان،
يةكهةَلوَيستى يةكليستىء واتة ثَيكةوةبين،
دةبَيت نةبةستراون، ثَيكةوة زةرورةت بة
يةكليست نيية مةرج يةكهةَلوَيست بين، بةآلم

بين.

بين يةكليست مةرج نيية بين، بةآلم يةكهةلَوَيست لة بةغدا دةبَيت باوةمراد: مةولود

مرؤظة مافي سةرةتاييترين ثَيضةوانةى نانبأين

عةبدوإلةحمان شارا

ثإؤذةبإيارَيك طؤإان فراكسيؤنى
نانبإاوةكان طةإانةوةى بة سةبارةت

كوردستان ثةرلةمانى ئاراستةى
سةرؤكى رَيطةى لة هاوكات دةكات،

مةبةست هةمان بؤ كار هةرَيميشةوة
ليستةكةش ثةرلةمانَيكى ئةندام دةكات،

مانطرتنء ضاالكى ئةنجامدانى ئاماذة بة
كار بةجديى ئةطةر دةكات جةماوةريى

نةكرَيت. داواكةيان بؤ

سَييةمى خولى  دانيشتنى يةكةم  لة
(٩/٨) رؤذى كة كوردستاندا،  ثةرلةمانى 
طؤإان فراكسيؤنى بةإَيوةضوو، هةولَير لة
نانبإاوان»ى «طةإانةوةى ثإؤذةبإيارى
كة كرد، ثةرلةمان سةرؤكايةتى بة ثَيشكةش
مةبةستلَيىكاركردنةلةرَيطةىثةرلةمانةوة
بإيارانةى ئةو هةموو هةَلوةشاندنةوةى بؤ
بؤ دراون هةرَيمةوة حكومةتى لةاليةن كة 
فةرمانبةرانى طواستنةوةى يان دةركردن
هةموو طةإاندنةوةى هاوكات حكوميى،
لة دابةزَينراوة  ثلةكانيان كة ئةو كةسانةى،

شوَينى خؤيان.
ئةندامى ثةرلةمانى عةبدوَلآلىمةالنورى،
بة طؤإان فراكسيؤنى لةسةر كوردستان

ثإؤذةبإيارةكةمان راطةياند: رؤذنامةى
ثةرلةمان تةقديمى ياسايى بةشَيوةيةكى زؤر
بؤ ماوةيةك ويستمان سةرةتادا لة كرد،
تا بكةين ديــارى ثةرلةمان سةرؤكايةتى
باشبوو ثَيمان دواتر بةآلم بداتةوة، وةآلممان
كة بكةين، سةرى ئةو بةَلَينة بردنة ضاوةإَيى
ثَيى مةسةلة هةمان لةسةر هةرَيم سةرؤكى

داوين.
كؤبوونةوةي ميانةى  لة (٨/٢٧) رؤذى
طؤإاندا، فراكسيؤنى لةطةأل هةرَيم سةرؤكى
لة زياتر نانبإاوكردنى دةركردنء مةسةلةى
لَيدةكرَيت دةنطيان كة طومانيان كةس (١٧٠٠)
باسكراو ــةداوة،  ن كوردستانى  ليستى بة 
بارزانى مةسعود كؤبوونةوةكةدا لة هةر
نيشانداو بةَلَينى حاَلةتةكة لة نيطةرانيى خؤى
لة دواترء دا، كَيشةيةى ئةو بةدواداضوونى
ماوةى هةرَيم سةرؤكايةتى (٩/١٠)دا رؤذى
ماوةيةدا لةو كة دياريكرد،  رؤذى (١٠)
نانبإاوان كَيشةى بؤ تةواو بةدواداضوونى

راطةيةنَيت. خؤى وةآلمى بكاتء
ثةرلةمانةكةى ئةندام  لةوبارةيةشةوة 
«ثَيمانواية ــى: وت طـــؤإان فراكسيؤنى
مةسةلةى طةإانةوةى لة سةرؤكايةتى هةرَيم
ثَييداوين بةَلَينةى ئةو جدييةو نانبإاواندا
ئةوا وانةبَيت ئةطةر ضونكة سةر، دةيباتة
ناتوانَيت بَياليةنيىخؤىبثارَيزَيت،ئةوكاتةش
ثابةندنةبووة هةرَيم سةرؤكى بَلَيين دةتوانين

خواردوويةتى». كة سوَيندةى بةو
لة هةرَيم سةرؤكايةتى وةآلمى ئةطةر
ثةرلةمانى نةبووةوةو  روون خؤيدا  كاتى
نةبوو، ئيجابيى كاردانةوةى كوردستانيش
ئةنجامدانى بةنيازى طؤإان فراكسيؤنى ئةوا
لةو تا جةماوةريية مانطرتنى خؤثيشاندانء
دروست دةسةآلت لةسةر فشار رَيطةيةوة

نانبإاوان. طةإاندنةوةى بؤ بكةن
لة رايطةياند: ئةطةر نورى مةال عةبدوَلآل
ثةرلةمانةوة هةرَيمء سةرؤكايةتى رَيطةى
راست بكةينةوة، ناعةدالةتيية نةمانتوانى ئةو
هاوآلتييانى بة بةرامبةر هةرَيم حكومةتى كة
دةبةينة ثةنا ئةوا دةدات،  ئةنجامى خؤى
مةدةنى طوشارى خؤمانء جةماوةرى بةر
بؤ ماف طةإاندنةوةى بؤ دةكةين دروست
خةَلكينء نوَينةرى ئَيمة ضونكة مافخوراوان،

بكةين. كاريان بؤ لةسةرمانة كة
طؤإان فراكسيؤنى كة ناوانةى ئةو
سةرؤكايةتى هةرَيمى ثَيشكةشى ثةرلةمانء
ئــةوةى لةسةر سةرجةميان كـــردووةو
نةكردووة، كوردستانى ليستى بؤ كاريان
رَيذةيان دةركراون ثَينةداوة دةنطيان يان
كة هةموويان كةس، (١٧٥٠) نزيكةى دةطاتة
لة بريتين: حكومةتنء فةرمانبةرى
ثؤليسء هيضكاميان ثَيشمةرطةو مامؤستاو
كاديرة مةلةفى هاوكات نين، حيزبى كاديرى
كةس هــةزاران بة دةركراوةكان حيزبيية

حكوميى فةرمانبةرانى بة تَيكةأل دةبنء
ناكرَين.

ئيدانهكردنی ــةوة، ــك دي لــةاليــةكــى
حيزبيیء كاديره  دهركــردنــی نانبإينء
جياواز بيروإای تؤمهتی به حكومييه كان
زؤری نيگهرانييهكی دهسهآلتهوه، لهاليهن
رَيكخراوه هاوآلتييانء سهرجهم الی
لهو ــكــردووه، دروســت مرؤڤدؤستهكان
كوردؤسايد- چاودَيری چوارچَيوهيهشدا
به زؤر بةياننامةيةكةوة رَيطةى لة چاك
كوردى كارةى دةسةآلتى دژی ئهو توندی له

دهكات. دهوهستَيتهوهء مهحكومي
نانبإينء هاتووه: بهياننامهكهدا لة
ئهوهی هؤکاری به خهَلک  گواستنهوهی
ــهداوه، ن دهســـهآلت  ليستی به ده نگيان
ديکتاتؤرييانهی ميتؤده ئه و درَيژةپَيدانی
ئيداريیء پلهی ساَلة (١٨) که دهسهآلته،
خؤی دهزانَيتء موَلکی به ئهم خهَلکه داهاتی
بيروإا ناإازييهكانی لهم رَيگةيهوه دهيةوَيت

بکات . پَي کپ خؤی
ئَيمه رايدهگهيه نَيت: كوردؤسايد-چاك
پرؤسه ی بيروإاء ئازادی له گهأل تهواويی به
که وايه، المان بؤيه ئازادداين، ههَلبژاردنی
کام کَيء به دهنگ خؤيهتی مافی هاوآلتی
نييه، ههرتاوان نهک ئهمهش ده دات، ليست
ههر بنهإهتييهکانی مافه له يهکَيكة بهَلکو

بَيت. وآلتيکدا هه ر له  هاونيشتمانييه ک

نةكرَيت، نانبإاوان مافى طةإانةوةى بؤ جديى كارى ئةطةر

ئةنجامدةدرَيت جةماوةريى مانطرتنى خؤثيشاندانء



11 2009/9/22 سَيشةممة (548) ذمــارة
hewal.rozhnama@gmail.com

عـــــَيراقـى

قادر هةستيار

عَيراق سياسييةكانى كوتلة
ياساى لةسةر نةيانتوانى

مةسةلةي رَيكبكةونء هةَلبذاردن
كؤتا كراوةو ليستى كةركوكء
ئةندامَيكى لةسةرةو كَيشةيان

ثَيشبينيى ياساييش ليذنةى
ثَيشووى ياساى كة ئةوةدةكات،
ذمارةى طؤإينى بة هةَلبذاردن
قبووَلبكرَيت. كورسييةكانةوة 

لة  مــالــيــكــى ــةى  ــاك ــاس ي  
شكستداية

ــردنء ــدك ــةن ــةس ـــــةدواى ث ل
ثــرؤذةيــاســاى ئــاراســتــةكــردنــى
ئةنجومةنى لةاليةن  هةَلبذاردن
ئةنجومةنى بؤ عَيراقةوة وةزيرانى
ليستة كوتلةو سةركردةى نوَينةران،
كؤبوونةوةيةكيان سياسييةكان
ياساكة، تاووتوَيكردنى  بؤ ئةنجامدا 
ســةرضــاوةيــةكــى وتـــةى بةثَيى 
كؤبوونةوةيةش ئــةو ــاطــادارى ئ
ليستانة ئةو نَيوان ناكؤكى قووَليى
بةسةر بــاَلــى كــةركــوك لــةســةر 
ئــةوةي طةيشتة كــار ياساكةداء
باسى كةركوك كَيشةى لة جطة
ياساكة ديكةى بإطةيةكى هيض
بؤ طفتوطؤكان بةناضاريى نةكراو
هةَلطيرا. ــةزان  رةم جةذنى دواى
ئةحمةد، د.محةمةد لةوبارةيةشةوة
يةكطرتووى ليستى ســةرؤكــى
نوَينةرانى ئةنجومةنى لة ئيسالميى
راطةياند: رؤذنــامــةى  بة عَيراق،
كورد زؤر توند لةنَيوان «كَيشةيةكى
توركمانةكان عــةرةبء لةاليةكء
كةركوك لةسةر ديكة  لةاليةكى

هةبووة»
ياساى ئةو بةردةم ئةستةميى
ياساكةى بــة كــة ــة،  ــبــذاردن هــةَل
كةركوك تةنيا ناسراوة ماليكى
لةكاتى واضاوةإواندةكرَيت نييةو
ئةنجومةنى لةنَيو تاووتوَيكردنيدا
كَيشةى ــدا ــراق ــَي ع ــى ــةران ــَون ــي ن
بةتايبةت لَيبكةوَيتةوة، زياترى
ئةنجومةنى بةرامبةريشدا لة كة
ئةَلتةرناتيظى ياسايةكى نوَينةران
هةية ئةطةر كة ئــامــادةكــردووة،
ئةولةويةتى رَيكنةكةوتندا لةبارى
يــاســاكــةى ــة ــت ــدرَي كـــاركـــردن ب

ثةرلةمان.

بؤ  داخراوةوة لة ليستةكان  
كراوة

ياساى بــةثــَيــى ــةطــةرضــى ئ
(٢٠٠٥)ى ســاَلــى هــةَلــبــذاردنــى 
ليستى نــوَيــنــةران، ئةنجومةنى
لة ــةريــى ركــاب بــؤ كــارثــَيــكــراو
داخراو ليستى هةَلبذاردنةكاندا
ثــرؤذةيــاســاكــةى بةثَيى بــوو، 
هةَلبذاردنى بؤ عَيراقى  حكومةتى
ئةنجومةنى (٢٠١٠/١/١٦)ى
كة داواكراوة داهاتوو، نوَينةرانى

بكرَيت، كراوة ليستى كاربة
د.سةعدى  لةوبارةيةشةوة  
سةرؤكى جَيطرى  بــةرزنــجــى، 
لة كوردستان هاوثةيمانى ليستى
بؤ عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى
(٣) كة روونكردةوة، رؤذنامةى
ياساكةدا لة خيار ئةطةرء (٤) بؤ
ليستةكان شَيوازى بة سةبارةت
كراوة تا داخراوةوة لة كة هاتووة،
وةك «ئَيمة وتيشى: دةإواتء
كوردستان هاوثةيمانى ليستى
هةَلبذاردنى كة ئةوةداين  لةطةأل

بَيت، داخــراو ليستى بة داهاتوو
كة ناطةيةنَيت ئــةوة ئةمة بــةآلم 
ئةو كراوةينء ليستى دذى لة ئَيمة
ئاستى بة ثةيوةنديى تَيبينييةمان
عَيراقةوة هاوآلتييانى هؤشياريى
ديكة اليةنةكانى  ئةطةر هةيةء
ليستَيكى بة ئَيمة بوون مكور زؤر

قايلين». سنوورداريش كراوةى
لة ئاطاداريش سةرضاوةيةكى
بؤ عَيراقةوة نوَينةرانى ئةنجومةنى
ليستى كة روونكردةوة، رؤذنامةى
داخراودان، ليستى لةطةأل ئيئتالفيش
توإةبوونى مةترسيى لةبةر بةآلم
نيية بــاش ثَييان اليةنطرانيان
بانطةشةى ئاشكرا بةشَيوةيةكى
ليستى لــةطــةأل كــة بكةن ئــةوة 
ناديموكراسى بة  تا  داخـــراودان

نةكرَين. تؤمةتبار
تَيإوانينى بةثَيى هــاوكــات
ثَيشنيازكردنى ـــران ـــاودَي ض
حكومةتى لةاليةن كراوة ليستى
كوردء سووربوونى عَيراقييةوة،
ليستى ــةر ــةس ل شيعةكانيش
دوو نَيوان ملمالنَيى وَيناى داخراو،
جياية بةوثَييةى تَيإوانينى سياسيى

كة ماليكى، سةرؤك وةزيران، نورى
ياساية دةوَلةتى ليستى سةرؤكى
ثَيشووى هةَلبذاردنى  لة  توانى
ليستى بة ثارَيزطاكاندا  ئةنجومةنى 
كةسايةتيانةى ئةو نيمضةكراوةء
كؤى لة بوون ليستةكةيدا لة كة
يةكةم ثلةى لة (٩)يان (١٤) ثارَيزطا
بةرامبةريشدا لة بةدةستبهَينَيتء
ثشت زيــاتــر ديكة  ليستةكانى
بؤ دةبةستنء ئينتيمابوون بة
هاوآلتييان، دةنطى راكَيشانى
لةنَيو كةسايةتيانةى  ئــةو  نــةك

ليستةكانياندان.

طؤاِريوة؟  ضى ياساكة  

حكومةتى  ثرؤذةياساكةى لة  
كة تَيداية خاَلَيكى ضةند عَيراقدا
ثَيشوو، هةَلبذاردنى لة جياوازة
ـــذةى رَي ــى ــردن ــادك ــة زي ــةوان ل
نوَينةران ئةنجومةنى كورسييةكانى
كورسى (٣١٠) بؤ (٢٧٥)ةوة  لة
زيــادبــوونــى بــة بةثشتبةستن
كة عَيراق، دانيشووانى ــذةى رَي
(٣١) بــة بــازرطــانــى وةزارةتــــى

ئةوةش دةدات،  قةَلةمي لة مليؤنى 
ئاطادار سةرضاوةيةكى وتةى بة
ليستة بــةرذةوةنــديــى لة زياتر 
ئةو بةثَيى طةورةكانداية، بةهَيزء
سيستمى ماليكى ياسايةى ثرؤذة
بة ثةيإةودةكرَيت فرةبازنةيى
سةرجةم بازنةييكردنى ــةك ي
هةَلبذاردنى لة ثَيشتر كة عَيراق،
كارى ثةيإةوكرا (٢٠٠٥)دا ساَلى
ثارَيزطايةك هةر بؤ ثَيناكرَيتء
دانيشتووانةكةى رَيــذةى بةثَيى
ئةم ـــتء ـــرَي دادةن بــؤ كــورســى 
ــاســاكــةى ي لــة ــةش ــةي ــرؤك ــي ب
هاتووةء نوَينةرانيشدا ئةنجومةنى
توندتر ئاليةتَيكى جطةلةوةش
دةبَيت كة  خؤثاآلوتن،  بؤ دانراوة
ئاستى لة ثاَلَيوراو  بإوانامةى 
بَيت هاوتاكانيدا بةكالؤريؤسء
وةزارةتى ميكانيزمةى ئةو بةثَيى
دةبَيت دايــنــاوةو بــاآل خوَيندنى
ثاآلوطةى بة ثاَلَيوراويش كةسى
دادثةروةريدا لَيثرسينةوةو ياساى
ثار كة ساَلى تَيثةإَيتء نةيطرَيتةوة
ثاككردنةوةى بؤ عَيراق ثةرلةمانى
عَيراقى ــى ــةت دةوَل دةزطــاكــانــى
بةعس حيزبى تاوانبارانى لة

دةريكرد.

كؤتاكةيان  بة  مةسيحييةكان
قايل نين

ــةى ــاك ــاس ــرؤذةي ــى ث ــَي ــةث ب
بؤ كــؤتــا ــراقــى، عــَي حكومةتى 
نةتةوةكانى ئايينء لة هةندَيك
كوردء ــةرةبء ع لة جطة  ديكة
كة بةشَيوةيةك دانراوة، توركمان

كؤتا  وةك ثةرلةمان  كورسى  (٥)
كةركوكء مةسيحييةكانى بدرَيتة
موسألء بةغداء دهؤكء هةولَيرو
لة هةريةك  بؤ  كورسيش  يةك 
مةندائىء سابيئةى شةبةكء
موسألء شارةكانى  لة ئَيزدى 

دابنرَيت، بةغدا
مةسيحييةكان لةبةرامبةردا 
بؤ كؤتا كورسى (٥) رَيـــذةى
داهاتوو نَوَينةرانى ئةنجومةنى
ـــةراورد ب ـــن بــة ــةم دةزان بــة ك
لة خــؤيــانــدا ــارةى ــةب لــةطــةأل ق
كوردستان، هةرَيمى عــَيــراقء
ئةفرايم ئةبلةحةد لةوبارةيةشةوة
مةسيحى ثةرلةمانتارى ســاوا،
هاوثةيمانى ليستى  ــةســةر ل
كورسى (٥) ثَييواية كوردستان،
كةمةو مةسيحييةكان بؤ كؤتا وةك
كردووةء زيادكردنيان ثَيشنيازى
مةسيحييةكان وةك «ئَيمة وتيشى:
كورسييةكان رَيذةى  باشة  ثَيمان

ليستةكانيش ــتء  ــرَي ــك ــادب زي
بازنةيى يةك  داخراوء بةشَيوةى 
ثارَيزطايةك هةر  بؤ  نةك بَيت،

بازنةيةكى هةَلبذاردن دابنرَيت.
كؤتاى ـــذةى رَي مةترسيى
هةندَيك بةالى نةتةوةو ئايينةكانى
كؤتايانة ئةو كة لةوةداية، اليةنةوة
طــةورةكــانــةوة ليستة لــةاليــةن
بؤ ثاَلَيوراويان كؤنترؤَلبكرَيتء
رَيذةى كة بةوثَييةى دابنرَيت،
لة كةمتر كؤتا كورسى دةنطى

طشتييةكان. كورسيية

سةردةكةوَيت؟  ياسا كام
  

نَيردراوى لةمةوبةر ماوةيةك
عَيراق لة نةتةوةيةكطرتووةكان
(١٠/١٥)ىدياريكردوةك (يونامى)
بؤ ئةنجومةنى نوَينةرانى وادة دوا
يةكالييكردنةوةى بؤ عــَيــراق
عَيراقء هةَلبذاردنى ياساى
ياسايةش ئةو ئاراستةكردنى 
وةزيرانةوة ئةنجومةنى لةاليةن
ــةرانء ــن ــوَي ن ئةنجومةنى ــؤ  ب
مقؤمقؤية ئــةو دروستبوونى
لــــةســــةرى ئـــةطـــةرةكـــانـــى
ياساية ئةو يةكالييبوونةوةى
دوور ثةسةندكردندا ديوى بة
وادةيــةى ــةو بــةر ل ــةوة ــات دةخ
ئةنجومةنى ــؤ ب يــونــامــى ــة  ك
ــردووة، ــك ــاري دي ــى ــةران ــن ــوَي ن
ـــةر دواخــســتــنــَيــكــيــش كـــة ه
ــةواوى ت دواخستنى ئــةطــةرى
لَيدةكةوَيتةوة، هةَلبذاردنةكةى
(٢٠١٠/١/١٦)دا لة بإيارة كة
بــةوثــَيــيــةى ئــةنــجــامــبــدرَيــت،
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى 
(٣) بة ثَيويستى هةَلبذاردنةكانيش
رَيوشوَينى طرتنةبةرى بؤ مانطة
ئةو ئةنجامدانى بؤ ثَيويست

هةَلبذاردنة.
ئةندامى ئةنوةر،  د.ئةحمةد 
ئةنجومةنى ياسايى ليذنةى
ثَيشبينى ــراق، عــَي نوَينةرانى
تاووتوَيكردنةدا لةم ئةوةيكرد
ــبــذاردن هــةَل يــاســا كــؤنــةكــةى
طؤإانكارييةوة هــةنــدَيــك بــة 
هةَلبذاردنى بؤ  تا  ثةسةندبكرَيت 
ثَيبكرَيت، كارى عَيراق داهاتووى
حكومةتى ــةى ــاك ــاس ي ـــةك  ن
هةية «ئةطةر وتيشى: عَيراقىء
بضووك طؤإانطارييةكى ضةند
ئةنجامبدرَيت كؤنةكةدا ياسا لة
بة ثةيوةنديى ئةوةى بةتايبةت
ثةرلةمانى كورسييةكانى رَيذةى
زيــاد كــة هــةيــة، داهـــاتـــووةوة

كورسى». (٣١٠) بؤ دةكرَيت

لةسةرة كَيشةيان كةركوكء كؤتا كراوةء ليستى
مةرطداية لَيوارى لة مـاليكى هـةلَبذاردنةكـةى ياسـاى

يوسف بةهادين

ئةنجومةني لة حةدبا برايةتيء ليستي
موسأل بةشداريي ثارَيزطاي

بةغدا هةولَيرء نَيوان طفتوطؤكاني
كَيشةكاني ضارةسةركردني دةكةنء
بة دةبةستنةوة هةردووالش نَيوان

حكومةتي نَيوان رَيكةوتنةكاني
ناوةندةوة. هةرَيمء

جار  دووةم بؤ رابــردودا لةماوةى  
ليستي نةينةواو  برايةتي ليستي هةردوو 
ئةمريكا قونسَلي  ضاوَيريي بة  حةدبا
موسأل ــةي ــةخــان ــإؤك ف ــة ل مــوســأل  ــة  ل
فرةإةطةز هَيزةكاني سةرةكيي بارةطاي
ئةوةي لةسةر رَيكةوتن كؤبوونةوةو

خولي بؤ بدةنء دانوستانةكانيان بة درَيذة
هةرَيمء نَيوان  طفتوطؤكاني داهاتووي 
بةوثَييةي هةبَيت نوَينةريان  بةغداش
ناوضة ثَيشمةرطةو (١٤٠)ء مادةي كَيشةي
دةسةآلتي لة ثَيشمةرطة جَيناكؤكةكانء
ثارَيزطا ئةنجومةني ناو ليستةكاني ئيدارةو

طةورةترة.
ليستي وتةبَيذي خــةتــاري، ــان درم
ثارَيزطاي ئةنجومةني لة نةينةوا برايةتي
«هةفتةي راطةياند: رؤذنامةي  بة موسأل،
دوو لةنَيوان كؤبوونةوةيةك ــردوو راب
ئةسيل نةينةواو برايةتي ليستي ئةندامي
ئةندامي سآ موسألء ثارَيزطاري نوجَيفي 
ئامادةبووني بة ئةنجامدرا، حةدبا ليستي
ئيدارةداني مةسةلةي ئةمريكي، قونسَلي
ثؤستةكانء دابةشكردني ثارَيزطاكةو
ناوضة كَيشةي  ــدنء ــةزران دام بودجةو
طفتوطؤيان ئةمنيي بواري  دابإاوةكانء

لةسةركرا».

«لة كؤبوونةوةكةدا طفتوطؤمان وتيشي:
ثَيشمةرطةو كَيشةي كة ئةوةكرد لةسةر
ثارَيزطاو ئيداريي سنووري (١٤٠)ء مادةي
لة سنووري جَيناكؤكةكان مةسةلةي ناوضة
ناوةندو حكومةتي  رَيكةوتني دةسةآلتء 
دةسةآلتي نــةك هةرَيمداية حكومةتي

ثارَيزطا». ئةنجومةني ثارَيزطاو
داهاتووي كؤبوونةوةكاني بة سةبارةت
«ئَيمة وتي: خةتاري ليستةكةش هةردوو
حكومةتي نَيوان  كَيشةكاني لة بةشَيكين 
نوَينةري رَيكةوتين بؤية  بةغدا، هةرَيمء
لةكاتي سةرداني وةفدي ليستةكة  هةردوو 
بةشداريي بةغدا بؤ هةرَيمدا حكومةتي

بكةن». كؤبوونةوةكان
كاتَيك ليست هةردوو نَيوان كَيشةكاني
ئةنجومةني هةَلبذاردني  دواي سةريهةَلدا 
ئةمساَلدا سةرةتاي لة عَيراق ثارَيزطاكاني
هةَلبذاردني بــراوةي  حــةدبــاي ليستي 
كؤي لة كورسي  (١٩) بة ثارَيزطاي موسأل

هاوثةيمانَيتي بة ئةنجومةنةكة كورسي (٣٧)
شةبةكء كورسيء (٣) ئيسالميي حيزبي
ئيدارةي كورسييةك، هةريةكةو ئَيزدييةكان
ثارَيزطارو ثَيكهَيناو ثارَيزطاكةي نوَيي
ئةنجومةني ثارَيزطاو جَيطرةكةيء سةرؤكي
ليستي هةَلبذاردء لةناوخؤيدا جَيطرةكاني
ليستبوو دووةم كة نةينةواش برايةتي
هاوثةيمانَيتي كورسييةوةو (١٢) بة
ئيدارةي لة مةسيحييةكان كورسي (١)
كؤبوونةوةي يةكةم لة  بَيبةشكراو نوآ
بايكؤتي هةَلبذَيردراوةوةو ئةنجومةني
بةردةوامة تائَيستا كردو كؤبوونةوةكاني
لة بةشداريي بايكؤتكردنةكةو لةسةر

نةكردووة. نوَيدا ئيدارةي ثَيكهَيناني
ليستي بايكؤتكردنةكةدا  لةطةأل هاوكات
ئةطةر ئةوةيكرد هــةإةشــةي  برايةتي
ئةوا رَيكةوتن، نةطةنة حةدبا ليستي لةطةأل
ئيداريي يةكةي (١٦) بؤ خؤجَييي ئيدارةيةكي
لة ثَيكدةهَينن، كة موسأل ثارَيزطاي سنووري

ثارَيزطاكاندا، ئةنجومةني  هةَلبذاردنةكاني 
تَيدا دةنطةكاني زؤرينةي برايةتي ليستي
ناوضانةش ئةو ــةي زؤرب بةدةستهَيناو
ناوضة (١٤٠)ء مادةي سنووري  دةكةونة 

جَيناكؤكةكانةوة.
نةينةوا برايةتي  ليستي وتةبَيذي 
راطــةيــانــدنــي ــي ــن ــةوت ــاري دواك ــؤك ه
ثارَيزطادا شَيوةي لة خؤجَيي ئيدارةيةكي
ضارةسةري هةوَلةكاني  بؤ طــةإانــدةوة 
رةوتي ئيسالمييء «حيزبي وتي: كَيشةكةو
دواتريش ناوبذيوانيانداوةو هةوَلي سةدر
سةرؤكايةتي بة حكوميي باآلي ليذنةيةكي
وةزيراني ئةنجومةني سةرؤكي جَيطري
موسأل كَيشةي ضــارةســةري بؤ  عَيراق
طفتوطؤء ئةنجامي ضاوةإواني ثَيكهاتووةو
ثَيكهَيناني بيرؤكةي ئةطةرنا دانوستانةكانين
بؤ برايةتييةوة ليستي لةاليةن ئيدارةيةك
لةبةردةستدايةء تائَيستا ئيدارييانة يةكة ئةو

ئةطةرَيكي بةهَيزة».

دةكةن بةغدا هةرَيمء نَيوان طفتوطؤكاني بةشداريي برايةتي حةدباو

دةكات طةرم عَيراقيش ثةرلةماني هؤَلي كةركوك



قادر هةستيار

عَيراقدا هةَلبذاردنى ياساى لة
ئةنجامدانى ضؤنيةتي لة باس

ثارَيزطاى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى
شارة «ئةو نةكراوةو كةركوك

بَيبةشدةكرَيت» ديموكراسى لة
اليةنةكانى لة هةريةك

عةرةبء هاوثةيمانىء ليستى
دؤسيةية ئةو لةسةر توركمانةكان
ئةنجومةنى ئةندامَيكى ناكؤكنء

ثارَيزطاى كةركوكيش دةَلَيت:
هةَلبذاردن «ئةنجامنةدانى
كورد بة زيان كةركوكدا لة

دةطةيةنَيت».

هةَلبذاردنى  ــةوةى ئ لةطةأل  
كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى
ثارَيزطاكانى ــةم ــةرج س وةك 
ناكؤكى بةهؤى عــَيــراق ديكةى
كوردء عةرةبىء اليةنى هةرسآ 
خؤيدا وادةى لة توركمانةوة
(٢٠٠٩/١/٣١) كة نةكرا، جَيبةجآ
ثةرلةمانييةكةى ليذنة بـــوو،
(٢٣) مادةى بة ليذنةى كة عَيراقيش
طةيشتن لة هَينا شكستى ناسرابوو
ئةنجامدانى بؤ ضارةيةك رَيطة بة
لة ثارَيزطاي ئةنجومةنى هةَلبذاردنى
ثرؤذةياساى لةو هاوكات كةركوك،
نوَينةرانى ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
ئاراستةى حكومةت كة عَيراقيشدا،
ضارةسةرى ــردووة  ك ثةرلةمانى
لة باس نييةء تيا كَيشةية ئةو بؤ
نةكراوةء كةركوك هةَلبذاردنى
ئةو تاووتوَيكردنى ميانةى لة
سةرؤكى لةاليةن دؤسيةيةشدا
نوَينةرانى ئةنجومةنى ليستةكانى
لة كورد نَيوان ناكؤكيى عَيراقةوة
عةرةبةكانيش توركمانء اليةكء
بوووةتةوةو قووَلتر ديكة لةاليةكى
بنبةست. بة طةيشتوون طفتوطؤكان

جَيطرى  بةزنجى، د.سةعدى  
هاوثةيمانى ليستى ســةرؤكــى
نوَينةراني ئةنجومةني لة كوردستان،
كة ــــةوةدا؛ ــاذةى ب ــام ــراق  ئ ــَي ع
كةركوك ناكةن قبووَلى ليستةكةى

ديكةى ثارَيزطاكانى لة جيابكرَيتةوة
ئةنجام تيا  هةَلبذاردنى عَيراقء 
عةرةبةكان لةبةرامبةريشدا نةدرَيت،
كةركوك هةَلبذاردنى كة داوادةكةن
ئةوكاتةى تــا ئةنجامنةدرَيت
ليستى دةنطدةراندا ثَيداضوونةوة بة
ئةو داوايةى «ئَيمة دةكرَيتء وتيشى:
ناكةينء قبووأل شؤظَينيستةكان
هةَلثةسَيردراوى بة كَيشةكة ئَيستا

ماوةتةوة».
هةَلبذاردنى  ئةنجامنةدانى  
كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى
بةرثرسانةوة لة هةندَيك بــةالى
ديموكراسى بة طةياندنة  ــان زي
ئةوشارة كَيشةكانى كةركوكء
لةوبارةيةوة دةبات، ئاَلؤزتر بةرةو
سةرؤكى ئةحمةد، د.مــحــةمــةد
لة ئيسالميى يةكطرتووى ليستى
بة عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى
«ئةنجامنةدانى راطةياند: رؤذنامةى
هةَلبذاردنلة كةركوكدا بَيبةشكردنى
ديموكراسىء لة ثارَيزطايةية ئةو
دةبات، ئاَلؤزتر بــةرةو كَيشةكان
دةكَيشَيتء ديكة زؤرشتى بؤ سةر
كة ئةوةى بؤ دةطةإَيتةوة ئةمةش
لةنَيوان ضارةسةركردن ئيرادةى

بَيهَيزة». ناكؤكدا اليةنى هةردوو
ـــةرةبء  ع ــة ــة كــاتــَيــكــدا ك  ل
ياسايةكى دةكةن داوا توركمانةكان
ضاو دابنرَيتء كةركوك بؤ تايبةت
كةركوكدا دةنطدةرانى ليستى بة
هاوثةيمانييش ليستى بخشَينرَيتةوة،
تايبةت بارى ئةطةر  كة  داوادةكــات
زياد كة دياريبكرَيت، كةركوك بؤ
ثَيويستة دةذى تَيدا نةتةوةيةكى لة
كة عَيراقيشدا ديكةى ثارَيزطاكانى لة
هةمان بة بةغداشةوة تَيداية كوردى
بدرَيت، كة شارةكة بة بارى تايبةت
وتةى سةرؤكى دوو داوايةش بة ئةم
دادطاى لةاليةن يةكطرتوو  ليستى
نا بة رةتكراوةتةوةء فيدراَلييةوة

داون. قةَلةم لة دةستووريى
هةَلبذاردنى  ئةنجامنةدانى  
كةركوكيش ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
ثرسيارى ــةدا ــك دي ديــوَيــكــى بــة 
محةلى شارةكة لةسةر حكومةتى
لة كة بةتايبةت دروســتــكــردووة
نةزاهةى دةستةى راثؤرتى دوايين
يةكةم بةثلةى كةركوك عَيراقيدا
ثارَيزطاكانى ئاستى لةسةر هاتووة
بةديكردنى رووى لة  عَيراق ديكةى

وةرطرتنةوة، بةرتيل دياردةى
ــى، ئــةنــدامــى  ــةي ــاَل  عــةلــى س

كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى
ئاماذة بةوة برايةتى، لةسةر ليستى
هةَلبذاردنى ئةنجامنةدانى دةكات؛
ثلةىيةكةمزيانبةكورد كةركوكبة
زؤرينةى ثَييةى بةو  دةطةيةنَيت،
كوردنء شارة ئةو دانيشتووانى
هةموو لــة  ــوك ــةرك «ك وتيشى: 
هةرَيمى دواكةوتووةء اليةنَيكةوة
نازانَيتء خؤى هى  بة كوردستان
كردووةو ئةوشارة بؤ كةمى كارَيكى
بؤ كةركوك كار حكومةتى ناوةنديش
ديار ضارةنووسى  بةوثَييةى  ناكات 
بةرةو كةركوك دَيت تا بةمةش نيية،

دةإوات». دواوة
ئاسؤى هةَلبذاردنى  كاتَيكدا كة  لة
نيية، روون تائَيستا كــةركــوك
كــورد سياسى ســةركــردايــةتــى
بةكارنةهَيناوة ئةوتؤى طوشارَيكى
ئاراستةى ئةنجامدانى هةَلبذاردن بة
لة بةجَينةمانى ــوكء ــةرك ك لــة 
نوَيى ديموكراسى ثرؤسةى رةوتى
ضوارضَيوةيةشدا لــةو عَيراقداء
دةزانَيت طرنطى بة  ساَلةيى عةلى
لة كورد سياسى «سةركردايةتى
كار كوردستانيش هةرَيمى بةغداو
بارودؤخى ئاساييكردنةوةى بؤ بكةن
هةَلبذاردنى ئةنجامدانى كةركوكء
تيايدا، ثارَيزطاكان ئةنجومةنى
خاوةن بة خؤيان  ئةوان  بةوثَييةى 

دةزانن». كورد نوَينةرى كةركوكء
ئةنجامنةدانى ديكة  هةندَيكى
دةبةستنةوة كةركوك  هةَلبذاردنى 
ديكةوة سياسى ئةجَينداى مةرامو بة
كةركوك كَيشةى كة بةتايبةت
لةسةر هةر  نةك كَيشةيةك بووةتة 
بةَلكو كةركوك، ثَيكهاتةكانى ئاستى
طةرمكردووةء بةغداشى ثةرلةمانى
ضارةنووسى ثَييانواية هةندَيك
نوَينةرانى ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
ضارةسةركردنى بة  بةندة  عَيراقي
رَيكةوتن ــوكء ــةرك ك كَيشةى
لةو هةَلبذاردن ئةنجامدانى لةسةر

ثارَيزطايةدا.
ئةفرايم  ئةبلةحةد لةوبارةيةوة  
عَيراق ثةرلةمانى بإياردةرى ساوا،
كَيشةى بة ــذةدان  «درَي رايطةياند:
هةَلبذاردن ئةنجامنةداني كةركوكء
هةندَيك اليةنة بةرةذوةنديى تيايدا لة
كةدةيانةوَيتهةَلبذاردنىئةنجومةنى
ئةنجام (٢٠١٠/١/١٦)دا لة نوَينةران
نوَينةرانى ئةنجومةنى نةدرَيتء
لةسةر بَيت  ــــةردةوام ب ئَيستا

خؤي». كاركردنى
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بيَبةشدةكرَيت ديموكراسي لة كةركوك

سةعدوَلآل ثشتيوان

ضةند وتةى بةثَيى
دةستةى ثةرلةمانتارَيك

دووةمى خولى سةرؤكايةتى
ثةرلةمانى كوردستان

نةكردووةو كاري بَياليةنانة
دواخستنء سةرةكيى هؤكارى

ذمارةيةك ثةسةندنةكردنى
بووة، طرنط ثرؤذةياساى

كاردةكات طؤإان ليستى هاوكات
دةسةآلتةكانى كةمكردنةوةى بؤ
خولي لة ثةرلةمان سةرؤكايةتى

نوَييدا.

ليستَيكى كــة طـــؤإان  ليستى 
ثةرلةمانى نَيو  ئؤثؤزسيؤنى 

(٢٥) كورسيى  خاوةنى كوردستانةو
دةستةى دةسةآلتةكانى هةوَلدةدات
كةمبكاتةوة، ثةرلةمان سةرؤكايةتى
ناوخؤى ثةيإةوى كة، بةوثَييةى
دةسةآلتَيكى كوردستان ثةرلةمانى
بة دةستةى سةرؤكايةتى داوة زؤرى

بةتايبةت رابردووداو خولةكانى لة
خولى ســةرؤكــايــةتــى ــةى  دةســت
زؤركــات كة ثةرلةمان، ــى دووةم
ضةندين لة كاريانكردووةو حيزبييانة
خؤيان راى ثةرلةمان دانيشتنى
فةرزكردووة. هاوكات سةرؤكايةتى
كة تؤمةتباردةكرَيت، بةوة ثةرلةمان
ثَيش خستووةتة حيزبي بةرذوةنديى
رَيطر بووةتة ديكةوةو بةرذةوةنديى
ضةندين ثةسةندكردنى لةبةردةم

ثرؤذةياسادا.
رةفعةت، محةمةد بؤضوونى بة
ثةرلةمانى دووةمى خولى ئةندامى
سةرؤكايةتى دةستةى كوردستان،
نــةيــتــوانــيــوة دووةم  ــى  ــول خ
لة بَيت بَياليةن ثَيويست وةكــو
ثةرلةمانداء سةرثةرشتيكردنى
ياسايةك ـــرؤذةو ث ــةر «ه ــى:  وت
لة شةوو بووبَيت ئةطةر مةبةستيان
بةرنامةى خستوويانةتة رؤذَيكدا
كة ثــرؤذانــةشــى ــةو كــــارةوة، ئ
ناو خراوةتة نةيانويستووة خؤيان
كارى مَيزةكانةوةو ضةكمةجةى
نموونةش باشترين نةكراوة، لةسةر
كوردستانة، هةرَيمى دةستوورى
ياسايى مـــاوةى لةكاتَيكدا كــة 
بةآلم بةسةرضووبوو، ثةرلةمان
ماوةى بوو مةبةستيان ضونكة

ــردةوةء ــذك درَي بؤ ثةرلةمانيان
وةكو ئَيمة بؤدا، دةنطيان ثةلة بة
ثةرلةمان سلَيمانى  نووسينطةى 
بانطهَيشتكردنء داواى  ضةندينجار
وةزيرَيكمان ضةند  لَيثرسينةوةى 
سةرؤكايةتى بــةآلم كـــردووة،
ــةمــان داواكــاريــيــةكــانــيــان ثــةرل

ثشتطوَيخستووة».
نــاوخــؤى ــإةوى ــةي ث بةثَيى 
دةسةآلتةكانى لة يةكَيك  ثةرلةمان
لة بريتيية ثةرلةمان سةرؤكى
دانيشتةكانى سةرثةرشتيكردنى
مــحــةمــةد ثـــةرلـــةمـــان، بــــةآلم
خودى لةوةدةكات، باس رةفعةت
ضةندجارَيك ثةرلةمان سةرؤكى
كاري ناوخؤ ثةيإةوى ثَيضةوانةى
هةندَيك لة تةداخولى ــردووةو ك
لةكاتَيكدا كــردووة،  ثرؤذةياسادا
دةسةآلتى ناوخؤ ثةيإةوى  بةثَيى
لة بريتيية ثةرلةمان سةرؤكى
دانيشتةكانى سةرثةرشتيكردنى
لة ثشتطيريكردن نةك ثةرلةمان،
تةنانةت ثرؤذةياسايةك، ضةند
ضةندينجار ثةرلةمان سةرؤكى
بةرذوةنديى بؤ كــؤبــوونــةوةى

دواخستووة». حيزبيى
(١٩،١٨،١٧)ى مادةكانى لة
ئةنجومةنى ناوخؤى ثــةيــإةوى

ذمارة عَيراق ـ كوردستان نيشتمانى
هةمواكراودا (١٩٩٢)ى ساَلى (١)ى
سةرؤكء دةسةآلتةكانى ئةركء
ثةرلةمان سكرتَيرى جَيطرء
داواكاريى ئَيستادا لة دياريكراوة،
ــةوةى ــردن ــوارك ــةم ه ــؤ  ب زؤرة 
كةمكردنةوةى ناوخؤء ثةيإةوى
دةســتــةى ـــى ـــان ـــةك دةســـةآلت

سةرؤكايةتى.
ئةندامى ــــوف، رةئ ـــا زان د. 
ليستى لة كوردستان  ثةرلةمانى 
راطةياند: رؤذنامةى بة ــؤإان، ط
ــاوخــؤى ن «خــــودى ثـــةيـــإةوى
هةندَيك كة كوردستان ثةرلةمانى
دةستةى بــة داوة سةآلحياتى 
لةخؤيدا خؤى كة سةرؤكايةتى
دةستةى كــارى ــة ــي ــادةإةوي زي
راستيدا لــة كــة ســةرؤكــايــةتــى،
سةرؤكايةتى دةسةآلتةكانى دةبَيت
هؤكارَيك بَيت، ئيجرائي دةسةآلتَيكى
زيادةإةوييةكي بوونى بؤ بووة
لة ثةرلةمان سةرؤكايةتى زؤرى
وةكو ئَيمة ــردوودا، راب خولةكانى
لةسةرةتادا ئةوةى  طؤإان  ليستى
ضاوخشاندنةوةية بيكةين  بةنيازين
ثةرلةماندا، ناوخؤى ثةيإةوى بة
ئَيستا ــإةوةى ــةي ث ــةم ئ ضونكة 
لة جؤرَيك تووشى ثةرلةمانى

بة ثَيويستى كردووةو (سإبوون)
هةمواركردنةوةية.

ثــةرلــةمــان خــولــى دووةمــــى
طرنطى ثرؤذةياساى ذمارةيةك
ئةندامانى ثشتطوَيخستووةء
سةرؤكايةتى ثَييانواية، ثةرلةمانيش
بووة سةرةكيى رَيطرى ثةرلةمان
بةشَيك ثةسةندكردنى لةبةردةم
بةتايبةتى ثرؤذةياسايانة، لةو
حيزبةكان، بودجةي (ثرؤذةياساي
بةرةنطاربوونةوةي ثرؤذةياساي
سةرمايةي دياريكردني طةندةَليي و
ثرؤذةياساي هةرَيم، بةرثرساني
لة توندوتيذيي قةدةغةكردني
بةدةستهَيناني ثرؤذةياساي خَيزان
ـــاســـاي ـــرؤذةي ـــي ، ث ـــاري ـــي زان

قؤرغكردكردن).
زؤرةى رةخــنــة  ــةو  ئ لــةطــةأل 
ثةرلةمان سةرؤكايةتى لة كة
تاريق بإواى بة بةآلم  دةطيرَيت،
راطةياندنى راوَيذكارى جةوهةر،
كوردستان ثةرلةمانى سةرؤكايةتى
سةرؤكايةتى دووةمــدا خولى «لة
سةرثةرشتيكردنى لة ثةرلةمان
بَياليةن ثةرلةماندا كاروبارةكانى
باآلى بــةرذةوةنــديــى  لة ــووةء  ب

ميللةتدا كاري كردووة».
بةثَيى ــد: ــان راطــةي ــةوةشــى  ئ

دووةمــــى ــى ــول خ ــكــهــاتــةى ثــَي
سةرؤكايةتى ئةركى ثةرلةمان
لةم ــةآلم ب نــةبــوو، ــورس ق زؤر 
ثةرلةمانيى ئؤثؤزسيؤنى خولةدا
ئةركى قؤناغةدا لةم دروستبووةو
قورستر ثةرلةمان سةرؤكايةتى
ئةوةشدا لةطةأل ــةآلم ب دةبــَيــت،
سةرؤكايةتى دةستةى ثَيمواية
بةشَيوةيةكى كاردةكةنء ثيشةييانة
ليستء لةطةأل  مامةَلة يةكسان

دةكةن. ثةرلةمان فراكسيؤنةكانى
ثَيكهاتةى رةئوف، زانا وتةى بة
جياوازة ثةرلةمان سَييةمى خولى
دووةمء خــولــى ثَيكهاتةى لــة 
ياسايى ئةخالقىء بةرثرسيارَيتيى
لة ــةودوا ــةم ل ئَيمةية ـــةورةي ط
بؤ دابنرَيت سنوور ثةرلةماندا
تةجاوزى دةيانةوَيت كة ئةوانةى
بكةن. خــؤيــان دةســةآلتــةكــانــى
ليستى وةكو  «ئَيمة  وتى:  هةروةك 
دةستةى نــادةيــن رَيطة  طــؤإان
ثةرلةمان سةرثَيضيى سةرؤكايةتى 
هيض لة  ضاوثؤشى بكاتء ياسا 
ديموكراسى نا ناياسايىء كارَيكى
هةموو ثةرلةمانداء  لةناو ناكةين 
دةطرينةبةر ياسايى رَيطةيةكى
كارَيكى لــةهــةر رَيطةطرتن  بــؤ 

ناياسايى».

دةدرَيت ثةرلةمان سةرؤكايةتى دةسةآلتةكانى هةوَلي كةمكردنةوةي

ديموكراسيدا نانء ضاوةإواني لة كةركوكييةكان

بةدواداضـوون
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هةناسةسأةكانى 
جةذن

لة  ـــرى  ـــي ب ـــآ  ك
ـــى جــــةذنء  ـــوان خ
نى  كا يستيية ثَيو
كةسانة  ئةو  جةذنى 
كة  ــــةوة  كــــردووةت
نــانــبــإاوى  يةكَيتى 
كةسَيك  كــــردوون، 
كة  وآلتــــــةدا  لـــةم 
ئازادي)  (تاآلنكردنى 
ئازاد  بازاإى  بة  تَييدا 
ناوزةد دةكرَيتء ذيان 
دذوارء  بَلَيى  هةتا 
ضةند  بــة  سةختةء 
ة  و كيشة ية ضة و مو
ـــةى  ـــةوان (جـــطـــة ل
ــة  ــةب مــــووضــــةى ق
بؤ دةستةبةر  قةبةيان 
ــن  ــوان ــات ـــــراوة) ن ك
ء  طونجاو  ذيانَيكى 
بذين، ضجاى  شايستة 
كة  كةسَيك  ــةوةى  ئ
مووضةبضووكةكةى 
بذَيويى  سةرضاوةى 
ماألء  خــؤىء  ذيانى 
بَيتء  منداَلةكةشى 
مووضةيةشى  ــةو  ئ

لَيببإدرَيت.
ــــــــت  ــــــــَي دةب
مووضةء  ــةى  ــةوان ئ
ضؤن  نانبإاوكراون 
بَينانء  جةذنَيكى 
بَينازانةيان  ــةرطء  ب
دةبَيت  بةإَيبكةن، 
ضووبَيت  سوآ  ضةند 
نزيكةى  ئةو  دَلى  بة 

ضةند  كراون،  نانبإاو  كةسةى  هةزار  دوو 
ضاوى  لةبةر  قووتدابَيتةوة  فرمَيسكيان 
هةموو  وةك  نةيانتوانيوة  كة  منداَلةكانيان 
منداَلةكانيان  ثَيويستى  جلء  ديكة  خةَلكانى 
ساردء  جةذنيان  سفرةى  كة  بكةن،  دابين 

سإء ئاسايى بووة.
لة  يةكةمة  بةرثرسى  كة  تاَلةبانى  جةالل 
نانبإاوكردنى ئةو هةموو خةَلكة، دةبَيت ئةو 
كارَيكى  وةك  جةذنى  ثيرؤزبايى  كة  كاتةى 
بيرى  ضركةيةكيش  بؤ  نووسيوة،  رؤتينى 
بإيون،  نانى  كة  كردبَيتةوة  كةسانة  لةو 
ئةوةن  (خةوةنةء عومةالن) هى  ئةوانة  يان 
ذيانيان  مافى  بةَلكو  بكرَين،  نانبإاو  نةك 
نةداوة  ئةو  بة ويستى  دةنطيان  مادام  نييةء 
هةر  منداَليان  ســاردء  هةر  سفرةيان  با 
دايكء  منداألء  ضاوى  قــوإطء  بَيبةرطء 
باوكةكان هةر ثإفرمَيسكء هةنسكء ئاهى 

سارد بَيت.
كآ ئةو منداآلنةى دَيتة بةرضاو كة لةسةر 
دايكء  بة  ضاو  زمانى  بة  جةذن  سفرةى 
سفرةية  ئةم  دةَلَين،  يةكتريش  بة  باوكء 
ئؤباَلى  ئاخر  ناضَيت،  جةذن  هى  لة  خاَلييةء 
دايكةكان  باوكء  كَيية،  ئةستؤى  بة  ئةوة 
ذيانيان  ويستوويانة  بــةوةى  خةتابارن 
خستووةتة  جياوازيان  دةنطَيكى  بطؤإَيتء 
منداَلةكان  خؤ  دةنطدانةوة،  سندوقةكانى 
هَيشتا نازانن دةسةآلت ضييةء ١٨ساَلة ضى 
بةسةر  ضى  كــراوةء  ئةوان  وآلتةكةى  بة 
منداآلنة  ئةو  خؤ  ئاخر  هَينراوة،  خةَلكةكةى 
نةبوون كة جةذن بةبآ جةذنانةء بة طيرفانى 
با  وت  ئَيوةيان  بة  بةإَيدةكةن،  خاَلييةوة 
ئَيمةش ذيانمان هةبَيت، ئةوة دايكءباوكيان 

بوو هةوَلى ذيانى باشتريان دا.
كة  تَيبطات  ــةوة  ل تاَلةبانى  بَلَيى  تؤ 
عَيراقء  طةالنى  لة  ئةو  جةذنةثيرؤزةكةى 
منداألء  هةموو  ئةو  جيهان  موسَلمانانى 
ذنء ثياوة داماوة ناطرَيتةوة كة نانبإاوء لة 
ئةوان  بؤ  جةذنى كردوون، جةذنى ضى كة 
جةذن تةنيا  بريتيبَيت لة ضةند رؤذَيكى ثإ 
دَلشكان،  هةناسةسارديىء  هةنسكء  ئاهو 
جةذنانةء  بةبآ  منداَلةكان  كة  ضى  بةوان 
دايكءباوكيان  ضاوى  ســاردء  سفرةيان 
منداَلة  بَينازيى  بؤ  طريان  لة  ــوو  ب ثإ 

لةجةذنكراوةكانيان.
ثَيشمةرطةى دَيرينى (ى.ن.ك)*

حةمة ئاوات*

كآ ئةو 

منداآلنةى 

ديَتة بةرضاو 

كة لةسةر 

سفرةى 

جةذن بة 

زمانى ضاو 

بة دايكء 

باوكء بة 

يةكتريش 

دةلََين، ئةم 

سفرةية 

خالَييةء لة 

هى جةذن 

ناضَيت

نانبأاوان ضـــؤن جـــــةذنيان طـوزةرانـد؟

خواني جةذنمان سارد بوو، لة هي جةذن نةدةضوو!

«ثارةي ضارةسةركردني منداَلةكةمم ثَينةبوو»

KNN فؤتؤ: كةناَلي
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ئازاديم هةلَبذارد
دواي دوو ساأل لة كاري جديي، زؤر 
حاَلم  لة  بيرَيك  ئةوةي  بةبآ  ئاساني  بة 
لةطةَلمان  يان  دةَلَين:  ثَيم  بكةنةوة 
ئةمة  دةكةين،  نانبإاوت  يان  دةبيت 
مافي  ئَيمة  ئايا  هةَلوَيستَيكة؟!  ض 
نانبإاويان  ئةوانةي  ئايا  نيية  ذيانمان 
لة  نةكراونةتةوة  خاَليي  خؤيان  كردم 
هةستء سؤزي  خؤ  هةستء سؤز؟ 
نةبَيت  زؤرتــر  ــةوان  ل ئةطةر  منيش 
هيضي كةمتر نيية، ئايا ئةوان كؤمةَلَيكي 
بضووك نين لة كؤمةَلطةيةكي طةورة، 
ئازاريان  بؤ  لة من كرد.  وايان  بؤضي 
كة  كرد  كارَيكيان  رؤحمةوةو  خستة 
ض  ئةمة  لَينةدات،  جــاران  وةكو  دَلم 
دةخةنة  مرؤظ  كاتَيك  كارةساتَيكة 

نَيوان دوو ئةطةرةوة؟.
لةطةَلمان دةبيتء كار  يان  يةكةم: 
رازاندنةوةي  جوانكردنء  ثَيناوي  لة 

دةسةآلتةكةماندا دةكةيت.
ئةمة  ثَيضةوانةي  ئةطةر  دووةم: 
زيادةيتء  ناوماندا  لة  تؤ  بكةيت، 
بؤت  حيزب  كة  ناهَينيت،  ثارةية  ئةو 

دةستةبةر دةكات.
ئةمة ض كارةساتَيكة كاتَيك مرؤظَيك 
دةطيرَيتء  لَي  بيركردنةوةي  رَيطةي 
كة  ثيشاندةدرَيت،  ئامانجَيكي  تةنيا 
بَيجطة لةو ئامانجة بير لة هيض شتَيكي 
ئةمة  كة  عةقَلة  ئةم  نةكاتةوة،  ديكة 
بؤضوونةكانييةتي  بيركردنةوةو 
فةرمانطةو  ضوارضَيوةي  لة  مرؤظ 
عةبدو  بــة  خــؤيــدا  دةســةآلتــةكــةي 
غةنيمةيةك دةزانَيت، كة ثَيشتر هةموو 
شتَيكي لةو كإيوةتةوة، حسابكردنَيكي 
لةم شَيوةية بؤ مرؤظ مايةي شةرمَيكي 
حةياضوونَيكي  هةندَيجار  زؤرو 
فراوانة بؤ ئةو دةسةآلتةي كة من لة 
بواري كارة ثيشةييةكةمدا خزمةتَيكي 
جدييء دةوامَيكي رؤذانةيي بآ وَينةم 
كارةكةمدا  بــواري  لة  من  ــردووة،  ك
خزمةتم بةو طةنجانة كردووة كة دوو ساأل دةبَيت بة بينينم دَلخؤش 
ئةو  دةبَيت  دةسثَيرن،  بةخوام  رؤشتنةوةشياندا  كاتي  لة  دةبنء 
بير  ئاوا  ئةطةرةوة  دوو  نَيوان  خستة  مني  ئةمإؤ  كة  دةسةآلتةي 
لة ئايندة بكاتةوةو بةو شَيوةية الفي ئةوة لَيبدات، كة ثشتيواني لة 
ئازاديي طةنجانء مافي منداآلن دةكات، ئايا منداَلثارَيزي كوردستان 
بؤضي بةمشَيوةية من دةخاتة نَيوان دوو ئةطةرةوة، بؤضي لةسةر 
ئازادييء  خزمةتي  لة  راستيدا  لة  كة  رؤذنامةوانيي،  وتاري  سآ 
ويذداندا نووسيومة من دةكات بة اليةنطري (رةوتي طؤإان)ء بةو 
شَيوةية تؤمةتبارم دةكات، ئايا رَيكخراوي منداَلثارَيزي كوردستان 
كاتَيك مافي مني طةنج ثَيشَيلدةكات، ضاوةإواني ئةوةي لَي دةكرَيت 
مافي منداَلةكان بثارَيزَيت، ئاخر لة ثَيناوي ضيدا؟ تةنيا لةبةر ئةوةي 

بةراوردَيكي ويذدانيانةم كردووة؟
 ئايا ئازاديي الي ئَيوة ئةو ضةمكة ئةخالقيية طةورةيةية، كة الي 
منيش بووني هةية، يان ئازاديي الي ئَيوة مةفهومَيكي رَيكخراوةيي 
هةيةو لةو ضةمكة ئةخالقيية ناضَيت، كة من بة دأل خؤشم دةوَيت، 
نووسينء  لة  دابإانم  ثَينج ساأل  دواي  لة  لَيدَيت  زؤر سةيرم  من 
طؤإانكارييةكان  بيني،  جدييم  طؤإانكاريي  كاتَيك  ماوةيةشدا  لةم 
بوون هانياندام كة سآ وتاري (ويذداني) بؤ هةريةك لة ماَلثةإي 
ثاشان  بنووسم،  رؤذنامة  رؤذنامةي  نَيتء  كوردستان  سبةيء 
لةسةر ئةو نووسينانة ذوورةكةي بةإَيوةبةرم لَي بكةن بة دادطاو 
ثاشان لةوَيوة بةرثرسي مامناوةنديي لة رَيكخراوي منداَلثارَيزي 
كوردستان خؤي بكات بة دادوةرو لة دواجاردا بإيار لة ضارةنووسي 
كاركردنم بدات، ئاخر من مرؤظم دةمةوَيت لةسةر حةقيقةت قسة 
بكةم، دةمةوَيت ئةو غوبنةي كة دَلمي ئاوساندووة لة دَلم دةرضَيت، 

من ضيم كردبوو؟، تةنيا لةسةر ئةوةي سآ وتارم نووسيبوو.
بةوثةإي  من  تياية،  زيــادةإةويــيــةكــي  ض  وتــارانــة  ئــةو   
بةرثرسيارييةوة ئةو وتارانةم نووسيووةو بؤ ماوةي نزيكةي ثَينج 
ساَليش دةبَيت، كة خؤم لة نووسين دابإاندووة، ئايا منَيك كة لة 
نووسينةكانمدا خؤم بة هاوآلتييةكي بآ اليةن شوبهاندووةو ثاشان 
بةراوردَيكي ويذدانيانةم كردووة، ئيتر دةبَيت ض حساباتَيك بؤ من 

بكةن.
منداَلثارَيزيي  لة  ثــةروةردة  سَيكتةري  سةرثةرشتياري 
تؤ  مني وت:  بة  كردو  منداَلثارَيزي  رَيكخراوي  باسي  كوردستان 
اليةنةو  بآ  رَيكخراوَيكي  منداَلثارَيز  رَيكخراوي  دةزانيت  خؤت 
اليةنطيري هيض رةوتء هيض حيزبَيكي نةكردووة، لة راستيدا سةرةتا 
من نةمدةزاني ئةو مةبةستي ضيية، بةآلم بؤ ئةوةي ئةو بة رووني 
مةبةستةكاني بطةيةنَيت، دواي قسةكردنَيكي زؤر، راستةوخؤ بة مني 
وت: تؤ ماوةيةكة لة دذي يةكَيتيي وتارو نووسين بآلودةكةيتةوة، 
لة راستيدا كاتَيك ئةم قسةيةي كرد من راستةوخؤ تووشي شؤك 
بووم، لةبةر ئةوةي هةرطيز ضاوةإواني ئةوةم نةدةكرد مرؤظَيكي 
وةك ئةو بةمشَيوةية بير بكاتةوة، بةآلم لة دوايدا بؤم دةركةوت، 
نَيوان دوو  نةخاتة  ئةطةر من  كة ئةويش وةكو من بةستةزمانةو 

ئةطةرةكةوة، ئةوا خؤشي هةمان ضارةنووسي دةبَيت.
لةدواي  نةطرتء  من  زانيني  ئاستي  لة  رَيزَيكيان  هيض  ئةوان 
دوو ساأل كاركردن لة نَيواني دوو ئةطةردا منيان هَيشتةوة، ئةوان 
منيان نانبإاو نةدةكرد ئةطةر لةطةأل ئةوان بووماية، خوا هةَلناطرَيت 
رَيطةيةدا  لةم دوو  بيركردنةوةت هةية  تؤ مةجالي  منيان وت؛  بة 
يان  لةطةَلم دةبيت..  يان  رَيطةيةكيان هةَلبذَيرة، كام دوو رَيطةية.. 

نانبإاو دةكرَييت. ئازاديي لة الم طرنطتر بوو، بؤية ئةوم هةَلبذارد.

دياري عةبدولحةميد

ئةمة ض 
كارةساتَيكة كاتَيك 

مرؤظَيك ريَطةي 
بيركردنةوةي 

لَي دةطيرَيتء 
تةنيا ئامانجَيكي 

ثيشاندةدرَيت، كة 
بَيجطة لةو ئامانجة 
بير لة هيض شتَيكي 

ديكة نةكاتةوة، 
ئةم عةقَلة كة 

ئةمة بيركردنةوةو 
بؤضوونةكانييةتي 

مرؤظ لة 
ضوارضَيوةي 
فةرمانطةو 

دةسةآلتةكةي 
خؤيدا بة عةبدو 

غةنيمةيةك 
دةزانَيت، كة 

ثَيشتر هةموو 
شتَيكي لةو 

كِريوةتةوة

نانبأاوان ضـــؤن جـــــةذنيان طـوزةرانـد؟

        بـابـةء دايـة نـةيـانـتواني جلي جـةذنمان بـؤ بـكإن!

«دايكء باوكم بؤ وةزعي ئَيمةو خؤشيان طريان!»
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طرووثن. (٢) دةدةن دوو
وايدةزاني دةسةآلتدارة، كة يةكةم طروثي
خؤرئاوا سياسيي ثشتيواني دةتوانَيت بةمة
بازاإي كَيبإكآ بآ  خؤشي  وةربطرَيتء
بةم بكات، كؤنترؤأل بؤخؤشي كوردستان

دةبينرَيت. كة جؤرةي
رؤشنبير  اصطالح  بة ديكةي طرووثَيكي 
مةيمون ضؤن مةيمونئاسا جةهلةوة، لة يان
بةناو وةكو  ئاوا  دةكاتةوة، مرؤظ  السايي 
سياسييةكان ديكةو بوارةكاني رؤشنبيريي
سياسيي رؤشنبيرييء السايي مةيمونانة

ماناو ــة ل تَيطةيشتن  ــآ  ب دةكـــةنـــةوة
لة سياسةت ئازادو بازاإي دووربينييةكاني
الساييكردنةوةية رةواجدانء تةنيا كاريان،
بةناو رووناكبيرو كة خؤيان نيشانبدةن وا تا

سياسين.
كة رؤشنبيرانة لةم  ديكةش  طروثَيكي
وادةزانــن بةآلم تَيبطةن، تؤزآ لةوانةية
دةتوانن ئازاد بازاإي  بة رةواجدان  بة كة
دابينبكةن بؤخؤيان باشتر جَيطةيةكي

مؤنؤثؤَلضييةكانةوة. لةاليةن
بــازاإي ثيادةكردني واقيعة ــةوةي ئ

كوردستان ئةمإؤي لة ئابووريدا لة ئازاد
نيشتمانيي ئابوورييء مرؤييء كارةساتَيكي

ضونكة: دةخوَلقَينَيت،
هيض ــا ــي ــةن ت ـــةك ن ـــــةآلت  دةس ١ـ 
عةقَليشي بةَلكو نةكردووة، ئامادةكارييةكي
دةبَيت ئــازادكــرا ــازاإ ب كة  نةشكاوة ثآ 
توانا ثَيطةياندني رووي لة كؤمةَلطة تاكةكاني
بتوانَيت كة ئامادةكرابَيت،  مرؤييةكانةوة 
لة ئةمة كة هةبَيت، كاري كَيبإكآء تواناي
هةلومةرجي حاَلي لة  مةحاَلة  كوردستان
كوردستان لة ضونكة ئَيستادا،  ئابووريي
هةبَيت، تواناشي باآلترين كةسَيك ئةطةر
ئةفرادي تواناترين بآ بةرامبةر لة ئةوا

نيية. هيض ضانسي دةسةآلت
ئابوورييء ثةيوةنديي دواكةوتوويي ٢ـ
كةرتي لة جطة تايبةت، كةرتي طةشةنةكردني
لة ئةمةش كة حيزبيي، ميليشياي ئابووريي
ضانسي دةطرَيتء بةهرة دةوَلةتي ئابووريي
ثةيدابكات. كار جَيطةي خةَلك بؤ نيية ديكة

كشتوكاألء ئابووريي وَيرانكردني ٣ـ
خةَلك ثيشةسازيي ئابووريي  نةبووني
ئابووريي سةرضاوةي بَيكارييء دووضاري

كردووة. دةكاتء
دةستبةسةرداطرتني مؤنؤثؤَلكردنء ٤ـ
بوارةكاني هةموو بةسةر حيزبيي ميليشياي
ضاالكي كارو ضانسي دووبارة ئابووريدا،

فةلةجكردووة. ئابووري
خاآلنةي ــةم ئ لةبةرضاوطرتني بــة
بازاإي ديكةش  هؤكاري طةلَيك سةرةوةو 
بؤ دؤزةخ بووةتة كوردستاندا لة ئــازاد
كوردستانء طةلي داهــاتــووي ئَيستاو
حيزبي نوخبةي بؤ واقعيش بةهةشتَيكي
بةرثرسيارَيتييةكي هيض كة ميليشيايي،
ميلليي نيشتمانيي، ئينسانيي، ويذدانيي،
هةموو ضنينةوةي لة جطة  نةطرتووة، لةخؤ
تَيطةيشتن بة ئةمةش بؤخؤي، داهاتةكان
تةنيا واقعيدا كة لة بازاإي ئازاد، بؤ دةزانيت
كؤمةألء نة ميليشيايي نوخبةي بؤ ئازادة
ئاشتيء بؤ جديية  هةإةشةي حاَلةش  ئةم

نيشتمانيي. كؤمةآليةتيء ئاسايشي
تَيطةيشتنَيكي بؤ ئامادةبوون بةهيواي
كةَلكتر بة مرؤظدؤستانةء زانستيانةء
ــيء ــةروةري دادث كة ئـــازاد، بـــازاإي بؤ 
لةخؤ يةكساني كؤمةآليةتيء  لَيثرسراوَيتي

بطرَيت.
ئازاد واتة بازاإي ئةمة بَيتةدي، ئةوةي بؤ
بةكاربَيت، كؤمةأل تاكةكانء خزمةتي بؤ
بتوانن تا هةمووان بؤ هةبَيت يةكسان بواري
زانستيي فيكريء مةعنةوييء مادييء توانا
جياجياكاني بوارة لة  بةكاربهَينن  خؤيان
رؤشنبيريي هؤشيارييء لةطةأل ئابووريدا 
دادثةروةرييء كؤمةآليةتيء  لَيثرسراوَيتي

كوردستان ثَيويستة: مرؤظدؤستي لة
جديي بةخؤيدا بضَيتةوة،  دةسةآلت بة ـ ١
كؤنترؤَلكردني لة ــةردةوامــبــوون ب كة 
لة بريتيية ــةري، دةوروب خؤيء  بؤ بازاإ 
ئةنجامةكةي كة ئابووريي، ديكتاتؤريي
بَيبةشكردني لةطةأل دادثةروةريية، نةبووني
واي تا ئازاد بــازاإي بةهرةكاني لة  طةل
لةيةك تةواويي بة طةل دةسةآلتء لَيدَيت
سةرمايةدارو ضين، دوو وةكو جيادةبنةوة
حاَلةشدا لةم و زؤرلَيكراو زؤردارو هةذار،
نيشتمانييةكان، ميلليء  سةرةكيية  مةسةلة
بةرةو نةكراون، ضارةسةر تائَيستا كة
هةإةشةية ئةمةش كة دةضن، فةرامؤشي
بَيتوانايي لة هةم ناوخؤييء ئاستي هةم بؤ

دةرةكييةكان. هةإةشة بةرامبةر
دةسةآلتداراني دةبَيت ثَيويستةو بؤية
تَيطةيشتنةي ئةم كة بزانن، ئةوة حيزبيي
نةزؤكة، هةر  نةك ئازاد بازاإي بؤ  ئةوان
ئابوورييء طةشةي بؤ كارةساتة بةَلكو
لةدواييشدا ئاوةدانكردنةوة،  كؤمةآليةتيء 
دةبن، ئةنجامةكانى قوربانيى يةكةم خؤيان

وآلت. طةلء ئينجا
كة ئابووريى شورايةكى دامةزراندني ٢ـ
سةربةخؤبَيتءهةركةس بيةوَيتلةبوارَيكى
ثيشةسازيي، كشتوكاأل، جا ئابووريدا
بَيت، خزمةتطوزاريي يان طةشتوطوزار

هةلَيكة ئةم شورا ئابووريية هةبَيت، ثرؤذةي
دوور كارئاسانكردني بؤيء بةدواضوون بؤ

ثارتايةتي. حيزبيء كاريطةريي لة
ــي  ــةك ــوراي ش ـــي ـــدن ـــةزران دام ـ   ٣
لةطةأل هةماهةنطى بة كة سةرمايةطوزاريي
تةحويلي ديراسةي ئابووريي ــوراي ش

بكةن. ثرؤذةكان
خؤيان ئابووريي تواناي كة ئةوانةي بؤ
ثَيويستة نيية، تةحويل بة ثَيويستيان هةيةو
بؤبكرَيت، ئاسانكارييان جؤرَيك هةموو بة
بؤ موعامةلة  ساأل ضةند ئَيستا وةكو نةك
بؤ هيضيان دواييشدا لة بكةن، ثرؤذةيةك
كة ئــةوةي دةبَيتةهؤي ئةمةش نةكرَيت،
دةرةوةي ببةنة ثارةكةيان سةرمايةداران
شوَيني سةرمايةو هةم بةمةش هةم وآلت،
بةتايبةت ئةوانةش بؤ دةدةين، لةدةست كار
زانكؤو دةرضوواني  ئافرةتانء  طةنجانء 
داهَينةريان ئايدياي ثرؤذةو كة ثةيمانطاكان
ثَيويستة بوارةجياجياكانيئابووريدا، لة هةية
بؤ كارئاسانييان بكرَينء دارايي هاوكاريي

بكرَيت.
بــواري لة  طــوزاريــكــردن قــانــوون  ٤ـ 
تةحويلكردني ــيء ــوزاري ــةط ــاي ــةرم س
وةرطرتن لة تةجرةبةي ثرؤذةكانء بة كةَلك
بَيت لة خزمةت ئةوانةدا ديكة، كة شوَيناني
بةرهةمهَينةرانةيان داهَينةرانةو ثرؤذةي كة

هةبَيت.
بةياساهةمووجؤرَيكيمؤنؤثؤَلكردني  ٥ـ 
قةدةغةبكرَيت بازرطانيكردن  بةرهةمهَينان، 

كؤمثانيايةك. طروثَيك يان تةنيا بؤ
الي ئازاد بــازاإي تَيطةيشتني دةبَيت
يةكسانيء دادو كة ئةوةبَيت هةمووان
ئةمة بؤ دابيندةكات، خؤشطوزةرانيي تواناو
ئازاد بازاإي تَيطةيشتنة ئةو نةك كاربكرَيت،
بخؤن جةنطةأل، بةهَيزةكان بضووكةكان ببَيتة
دؤزةخ بؤ سةرمايةدارانء بؤ يان بةهةشت

بَيت. طةل زؤرينةي

maa17192002@yahoo.co.uk

محةمةد ساَلح حةمةالو

دةستةبةري سيستمي تائَيستا
ثَيناكرَيتء كاري لةهةرَيمدا كؤمةآليةتي
هيض ثَيشوويدا خولي دوو لة ثةرلةمانيش
ثَيشكةش ئةومةبةستة بؤ ثإؤذةياسايةكي

كاروباري ليذنةي نةكردووةوسةرؤكي
كؤمةآليةتيي ثةرلةماني تةندروستيء

لةبةرئةوة بةوةدةكات، ئاماذة ثَيشووش
ضونكة نةكردووة، ثَيشكةش ثإؤذةياسايان
حكومةت جَيبةجَيى كة دَلنيابوون لةوةي

ناكات.

ضيية؟ كؤمةآليةتي دةستةبةري

دةستةبةري االجتماعي) (ضمان سيستمي
كةسَيك كاتَيك لةوةي بريتيية كؤمةآليةتي
ض ئةوشوَينة  ئيتر كاردةكات شوَينَيك لة 
بَيت حكوميي دامــــةزراوةي فةرمانطةو 
لة ثارة  بإَيك مانطانة تايبةت، كةرتي يان 
كةرتي يان حكومةت دةبإدرَيتء مووضةكةي
ثارةكةش بؤدةداتء  ثارةي بإَيك تايبةتيش 
كة لةكاتَيكدا كؤدةكرَيتةوة، لةسندوقَيكدا
لةو ماوةيةك بَيكاربوو، ثيربوو يان ئةومرؤظة

ثَيدةدرَيت. مووضةي مانطانة ثارةية

دوو بةردَيك بة عَيراق حكومةتي
كوشت ضؤلةكةي

لة كؤمةآليةتي دةستةبةري سيستمي
لة ئَيستا هاتووةو سؤشيالةوة سيستمي
ثَيدةكرَيت، كاري دنيادا وآلتاني زؤربــةي
كاري ئةوسيستمة لةعَيراقدا ثَيشتريش
ساآلني عَيراق لة ئةوةي بةهؤي بةآلم ثَيدةكرا،
دارايي تةنطةذةي رووبةإووي نةوةدةكانةوة
بإيارَيك بة عَيراقي حكومةتي بــووةوة،
فةرمانبةر، بة كرد عَيراقي كرَيكاراني سةرجةم
لةاليةك عَيراقي حكومةتي بإيارةكةي
بارطرانييةي لةو بوو حكومةت خؤدزينةوةي
مانطانة دةبواية  كة سةرشاني، كةوتبووة 
بؤ ئةوسندوقةي بخاتة دياريكراو ثارةي بإَيك

وآلتةكةي كرَيكاراني كؤمةآليةتي دةستةبةري
بإيارة بةو ديكةش لةاليةكي دياريكرابوو،
بَيبةشكرانء مافةكانيان لة كرَيكاران سةرجةم
كرَيكاران رةواي مافَيكي كة ثارةيةي بةو
لةتةنطةذةداراييةكاني كةمَيك تواني بوو،
ضارةسةربكات. سةردةمةي ئةو قؤناغةكاني

دةستةبةري سيستمي سوودةكاني
كؤمةآليةتي

مونتةداي سةرؤكي كةريم، محةمةد
ئابوورييكوردستانباسيلةوةكرد،سيستمي
باشةواليةني اليةني دةستةبةري كؤمةآليةتي

هةية. خراثةشي
كاتَيك ئةوةية، باشةكةي اليةنة وتيشي، 
خزمةتكردن ساأل  ضةندين  ثاش  هاوآلتييةك
كة كاتانةي ئةو  بةآلم نةبَيت، ثيريش ئةطةر
بؤ دياريكراوي مووضةيةكي بَيكاردةبَيت
كةسة ئةو بةهؤيةوة كة دةكرَيت، دةستةبةر
لةوة دةبَيتء  بةهَيزتر ال نيشتماني هةستي
كؤمةَلطةيةك يان حكومةتَيك كة تَيدةطات
بة هةست دةكاتء لةمافةكاني بةرطريي هةية

دةكات. خؤي هاوآلتيبووني
ئَيستا كة ئةوةية، لةكاتَيكدا ديكة خاَلَيكي
بةآلم زؤر هةية، هةآلوسانَيكي كوردستان لة
دةستةبةري سيستمي ثةيإةوكردني بة
حكومةت، دةسةآلتي لةدةرةوةي كؤمةآليةتي
هةية سيستمَيك كة دةكات هةست مرؤظ
جطة ئةوة ــات، دةك مافةكاني لة بةرطريي
بووني بةهؤي فشارة لةو زؤر بةشَيكي لةوةي
لةسةرشاني كة فةرمانبةران زؤريي ذمارةي
بؤ دةطوَيزرَيتةوة راستةوخؤ حكومةتة،
بترسنء خةَلك بةبَيئةوةي  تايبةت،  كةرتي
ناهَيَلَيت هاوآلتي الي ودوودَليش دَلةراوكآ 
ئاخؤ كة  ثؤستةكةيةوة، ثلةو ثيشةو بةهؤي 
مووضةكةي يان  دةردةكرَيت لةثيشةكةي 
لةدياردةي رَيطة جطةلةوةي ئةوة دةبإَيت،

دةطرَيت. سواَلكردن

بَيكاريي دياردةي لة رآ سيستمةكة
دةطرَيت

يان رَيكخراوَيك رَيكةوتووة زؤرجــار

بؤ ثيشةيي فَيربووني خولي دةزطــايــةك
كردووةتةوة، كؤمةَلطة توَيذةكاني ضينء
خوالنةش ئةوجؤرة كردنةوةي هةرضةندة
بةآلم هاوآلتيياندابووة، لةبةرذةوةنديي
بةشداريي ئامادةنين  هاوآلتييان لة زؤرَيك
بةآلم بكةن، شؤثانة وؤرك خولء ئةوجؤرة
بةسيستمي ثةيوةستكرا كةسةكة ئةطةر
خولةكانيش كؤمةآليةتييةوةو دةستةبةري 
سةر دةزطاكاني ياخود  حكومةت  لةاليةن
كةسانةي ئةو ئةوا كرانةوة، تايبةت بةكةرتي
بَيكارن، سيستمةكةدانء لةضوارضَيوةي
جارَيكي بنء خولةكان بةشداريي ناضاردةبن

سةركار. بخرَينةوة ديكة

سيستمةكة الوازي خاَلي

كؤمةآليةتي دةستةبةري سيستمي
دةسةآلتء ض مرؤييةو سيستمَيكي بةطشتيي
خؤيان هاوآلتيياني بةرامبةر بة كؤمةَلطةش ض
سةرةكييةكانيان لةبةرثرسيارَيتيية بةشَيك بة

هةَلدةستن.
الوازي «خاَلي  ثَييوابوو  كةريم،  محةمةد 
ئةوةية كؤمةآليةتي، دةستةبةري سيستمي 
دروست وآلت بودجةي لةسةر لؤدَيك كة
حكومةت «ثَيويستة وتيشي دةكــاتــةوة»ء
دةستةبةري مــاوةي كة بكاتةوة لةوة بير
فشارَيكي بؤئةوةي كةمبكاتةوة، كؤمةآليةتي
دروست وآلت  زؤرلةسةربودجةي دارايي
كةمةي مــاوة لةو  بدرَيت هــةوأل  نةبَيتء
بؤ كاريان كةسةكان، بؤ دياريدةكرَيت كة
هةوَليش سةركارو بخرَينةوة بدؤزرَيتةوةو
ثؤَلَين كار دةخرَينةسةر كةسانةي ئةو بدرَيت
فَيري نيية شارةزا ثيشةيةك كة ئةوةي بكرَينء
ثيشةيةك كة ئةوةشي بكرَيتء ثيشةيةك

فَيربكرَيت». ديكةي ثيشةيةكي شارةزاية

بؤ خؤشطوزةراني حكومةتة ئةركي
بكات هاوآلتييان دابين

دةستةبةري ثارةي عَيراقي، ياساي بةثَيي
ثارةكةش يةو ٪١٢ رَيذةي بة كؤمةآليةتي 
حكومةتساآلنةكاري ثَيوة دةكاتتائةوكاتةي

هاوآلتييةكة. بةكاردةهَينرَيتةوة بؤخودي

محةمةدكةريم، وتي«يةكَيك لةئةركةكاني
فةراهةمكردني دابينكردنء حكومةت
ئيتر هاوآلتييان، بــؤ  خؤشطوزةرانيية
سيستمي رَيطةي لة ض ئةوخؤشطوزةرانيية
دابينكردني ــان  ي بــَيــت ــةوة ــي ــةروةري س
رَيكخراوةكاني رَيطةي لة يان خزمةتطوزاريي،
يان راطةياندنةكانةوة مةدةنيء كؤمةَلطةي
ئةوة كؤمةَلطةوةبَيت، ثَيكهاتةكاني تَيكةَلكردني
قؤناغةكاني لة ثَيويستة  ئةوةي  باري سةر
كؤمةآليةتي دةستةبةري بابةتي خوَيندندا
خوَيندنء بةرنامةكاني دووتوَيي بخرَيتة
بكرَينةوة هؤشيار هاوآلتييان رَيطةيةوة لة
بةمرؤظ ســوود تاضةند ئةوسيستمة كة 

دةطةيةنَيت».

كؤمةآليةتي دةستةبةري
بيمة جياوازة لة

كؤمةآليةتي دةستةبةري سيستمي
بيمة ــة، هــةي بــيــمــةدا ــةطــةأل ل ــاوازي  ــي ج
خؤي ويستي بة كة مرؤظ خزمةتطوزارييةكة
دةتوانَيتخؤييانخانووةكةييانئؤتؤمبَيلء
بيمةبكاتء دوكانةكةي بازاإو كارو شوَيني
زةرةرو هةر رووبةإووبوونةوةي لةحاَلةتي
لَيكردووة بيمةكةي شوَينةي كة ئةو زيانَيكدا
ئةهليية، قةرةبووي زؤرجار كؤمثانيايةكي كة
دةستةبةري سيستمي بةآلم دةكاتةوة، بؤ
سةرجةم حكومييةو سيستمَيكي كؤمةآليةتي
طشتييء كةرتة لة كرَيكاران فةرمانبةرانء

دةكرَين. ثةيوةست ثَيوةي تايبةتييةكاندا

مليؤن ديناري دةيان حكومةتي عَيراق
لوشدا كرَيكاراني

ثَيشووي  رذَيمي رووخاندني لةدواي  
سةنديكاي نوَيوة حكومةتي ثَيكهَيناني عَيراقء
لة٢٠هةزار زياتر كوردستان كرَيكاراني
ثارةيةي ئةو  ئةوةي بؤ كؤكردةوة ئيمزايان 
بةناوي عَيراقدا حكومةتي لةسةردةمي كة
كرَيكاراني لة كؤمةآليةتييةوة دةستةبةري
مليؤن بةدةيان كة وةرطيرابوو كوردستان
خرابووة دةكراو مةزندة سةردةمة ئةو ديناري
بطةإَينرَيتةوة حكومةت، خةزَينةي سةر

بةرزكردنةوةي دواي بةآلم  بؤكرَيكاران، 
حكومةتي عَيراقي، بةرثرساني داوايةكيش بؤ

بطةإَينرَيتةوة. كرَيكاران مافةي ئةو نةتوانرا

بؤ ثرؤذةيةكي هيض ثةرلةمان
كؤمةآليةتي دةستةبةري سيستمي

نةبووة

تةندروستيء ــاري ــاروب ك ليذنةي
كوردستان ثةرلةماني لة كؤمةآليةتي
ثةرلةماندا، رابــردووي دووخولي لةماوةي
سيستمي جَيبةجَيكردني بؤ ثإؤذةيةكيان هيض
لةكوردستاندا كؤمةآليةتي دةستةبةري

نةكردووة. ثَيشكةش
ليذنةي  ســةرؤكــي بــابــان، ــاد  ــوئ د.ف  
لة كؤمةآليةتي تةندروستيء كــاروبــاري
كوردستان ثةرلةماني ثَيشووي خولي
هيض كؤمةآليةتي «ليذنةي بةوةكرد ئاماذةي
بةسيستمي كاركردن بؤ نةبووة ثإؤذةيةكيان
داوايةي ئةو بةآلم كؤمةآليةتي، دةستةبةري
بؤ كردبووةوة بةرزيان كرَيكاران سةنديكاي
ليذنةي طةإاندنةوةيثارةيكرَيكارانيهةرَيم،
رَيطةي ثةرلةماني كوردستانء كؤمةآليةتي لة
طةياندة داواكةيان وةزيرانةوة ئةنجومةني
ليذنةكةشيان عَيراقء حكومةتي بةرثرساني
كة بإيارةي ئةو كردبوو، ئةوةيان داواي
فةرمانبةر بة ثَيكرا كرَيكاراني سةرجةم
سةرجةم ئــةوةي بؤ هةَلبووةشَينرَيتةوة،
بةآلم بطةإَينرَيتةوة، كرَيكاران بؤ مافةكان
بارودؤخي نائاراميي بةهؤي وتي، خؤي وةك
ئةوسةردةمةي عَيراقء نةبووني دامةزراوةي
هيض كَيشةكةوة، بة ثةيوةنديدار ثَيويستء

وةآلمَيكيان نةداينةوة».
كة روونـــكـــردةوة، بــابــان، ئــةوةشــي
سيستمي نادات رَيطة عَيراقي دةستووري
كاري لةهةرَيمدا كؤمةآليةتي دةستةبةري
ثَيبكرَيت، بةَلكو ثَييوابوو، دةبَيت ئةوسيستمة
ناوةندي بةحكومةتي  سةر  بَيتء مةركةزيي 
مةركةزييةكاني بابةتة لة زؤرَيك وةك بَيت،
عَيراقييةوة حكومةتي  ــةن  ــةالي ل ديــكــة
تواناي هةرَيم حكومةتي  ضارةسةربكرَيتء 
جَيبةجَيكردني بؤ نيية  دةستوريشي  داراييء

سيستمةكة.

جيَبةجآ ناكرَيت ثآ كؤمةآليةتي سيستمي دةستةبةري حكومةت،

وةرطيراوة
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خاليد بةرهةم

كابينةى ثَينجةمى ئةوةى لة ثاش
كوردستاندا هةرَيمى حكومةتى

ئةنجومةنى ئابووريى كوردستان دامةزرا،
شارةزايانى بوارةكة بة بؤضوونى بةآلم

ئةنجومةنة كةمترين تائَيستا ئةو
بوارى ثَيشخستنى لة هةبووة رؤَلى

بإيارء لةو كام هيض هةرَيمء ئابووريى
راوَيذكارانء ثَيشنيازانةى لةاليةن

ئةو ئاراستةى ئابوورييةوة ثسثؤإانى
بوارى كراون، نةضوونةتة ئةنجومةنة
كاغةز لةسةر تةنيا جَيبةجَيكردنةوةو

ماونةتةوة.
(٢٧٢٧) ذمارة نهَينى نووسراوى ثَيى بة
ئةنجومةنى (٢٠٠٧/١٠/٣١)دا رؤذى لة
ئاراستةى كة كــوردســتــان، ئابووريى
تيايدا ــراوةء ك ئةنجومةنةكة ئةندامانى 
ضوارةمى كؤبوونةوةى  كارى بةرنامةى 
نووسراوةكة طرتووة، لةخؤ ئةنجومةنةكةى
ناوخؤى ثةيإةوي لةسةر بإياردان لة
ضاكسازييكردنى ثشتطيرييء ئةنجومةنةكةو

ثَيشنيازةكانى هةرَيمء بانكةكانى سيستمى
تايبةتء كةرتى  بؤ بازرطانى  ــى  وةزارةت

ثَيكدَيت. ديكة، ثَيشنيازَيكى ضةند
بةشدارييان ئابووريي ثسثؤإَيكى ضةند
كردووة ئةنجومةنةكةدا كؤبوونةوةكانى لة
لة بانكيى كةرتى  ثَيشخستنى مةبةستى  بة
مستةفا ساالر  لةوانة كوردستان، هةرَيمى
ئيدارةى ئةنجومةنى سةرؤكى حةكيم،
يونس، تاريق مةسعود كوردستان، بانكى
لة حيشمةتي ئةَلماس بةَلَيندةران، يةكَيتي لة
عةبود نةجم  ئيبتيسام كوردستان، زانكؤى 
هةريةكة هةروةها  كوردستانء بانكى  لة
هةولَيرء ناوةندى بانكى بةإَيوةبةرانى لة
ثالندانان ــى  وةزارةت نوَينةرى سلَيمانىء
كــردووةء دانيشتنةكاندا  لة بةشدارييان 
راسثاردةيةكيان بإيارو ضةند تيايدا
كام هيض تائَيستا بةآلم خستووةتةإووة،
بوارى نةضوونةتة ثَيشنيازانة بإيارء لةو

جَيبةجَيكردنةوة.
كة: داواكراوة، راسثاردةكان ثَيي بة

بة كوردستان هةرَيمى  لة  بانكَيك *
عَيراقي دينارى مليار (٥٠) سةرمايةى
هةرَيمء حكومةتى هةريةكة لة دابمةزرَيتء
هاوآلتييان بيانييةكانء ئةهليء بانكة

تيايدا. ثشكداربن
طشتيى سياسةتَيكى هةرَيم حكومةتى *
خةَلكةوة لةاليةن ثارة دانانى دةستةبةرى بؤ

بكات. ثةيإةو بانكةكان لة
حكومةت دةزطاكانى وةزارةتةكانء *
ضةكء رَيطةى لة كارمةندانيان مووضةى
بة نةك بدةن، بانكييةوة حسابي كردنةوةى

شَيوازة كؤنةكة.
ثابةندة حكومييةكان فةرمانطة *
ضةكى رَيطةى لة كإينةكانيان داراييةكانء

بدةن. ئةنجام بانكيي
حكومةتى دامودةزطاكانى لة داوا *
(خطاب ضمان) وةرطرتنى بؤ بكرَيت  هةرَيم
هاوشَيوةى ئةهلييةكان بانكة بانكةكانء لة

حكومييةكان. بانكة لة دةرضوو وتارى
كؤمثانياى ثشتيوانيكردنى  هاندانء  *

لة كوردستان. تةئمين
بازاإي دامةزراندنى لة ثةلةكردن *
مةبةستى بة هةرَيم بة تايبةت ــارةى ث
ثشكدارء كؤمثانياى دروستكردنى  هاندانى

خةزنكراو. لة ثارةى ثَيشوازيكردن
بانكيى ثةيمانطةيةكى دامةزراندنى *
شــارةزاء بانكى كاديرى ثَيطةياندنى بؤ 
حكومييء بانكة لةطةأل هةماهةنطيكردن 

ئةهلييةكان.
بؤ بكرَيت هةرَيم زانكؤكانى لة داوا *
لَيكؤَلينةوةى توَيذينةوةو ئامادةكردنى
لة بانكيى سيستمى طرفتةكانى بة تايبةت
هةروةها كاراكردنىء رَيطةكانى هةرَيمء
بوارة. بةو ثَيشنيازَيكى ديكةى تايبةت ضةند
ئةو بةسةر ساأل (٢) نزيكةى ئَيستا
بةآلم تَيثةإيوة، بإيارانةدا ثَيشنيازء
تائَيستا بإيارانة ئةو زؤرى هةرة زؤربةى
كةرتى جَيبةجَيكردنةوةو بوارى نةضوونةتة
وةك ديكة كةرتةكانى لة زؤرَيك وةك بانكيى

ثَيشبكةوَيت. نةيتوانيوة ماوةتةوةء خؤى
مونتةداي ئةندامى عةلي، فةيسةأل
راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان ئابووريى
زؤرَيك وةك ئةنجومةنة  ئةو كارةكانى  كة
هةرَيم حكومةتى ديكةى كارةكانى لة
كارَيكى ض نازانرَيت بؤية نةبووة، شةفاف
ضيية، ئةنجومةنة ئةو بةرهةمى كردووةو
كةسانةى لةو  زؤرَيــك ديكةوة لةاليةكى
وآلت دةرةوةى لــة ئةنجومةنةن  ــةو ل
لة بووة كةم شارةزاييان  طةإاونةتةوةو 
ثرسء دةبوو بؤية هةرَيم، ئابووريى بارى
بكراية هةرَيميش ناو  كةسانى  بة راوَيــذ
مونتةدا وةك «ئَيمة  وتيشي:  بــوارةدا،  لةو

ئةنجومةنةوة بةو ثةيوةندييةكمان هيض
لةو ئةوتؤمان كارَيكى هيض تائَيستا نييةو
كة دةزانين، تةنيا نةبينيوةء ئةنجومةنة

هةية». ناوةوة بةو ئةنجومةنَيك
ئابووريى مونتةداى ئةندامةكةى
دةبوو ئةوةشكرد؛ بؤ  ئاماذةى  كوردستان
لةطةأل هةماهةنطييان ئةنجومةنة ئــةو
كارةكانيان بةإوونى هةبوايةء  ثةرلةماندا
نادياريي بة تائَيستا بــةآلم دياربوواية،
لةسةر حوكم ناتوانرَيت بؤية ماوةتةوة،

بدرَيت. كارةكانيان
رةشيد، حاجى ئةحمةد  خؤيةوة  لةالى
ئةنجومةنى لة ئابووريى  ليذنةى  سةرؤكى
راطةياند؛ سلَيمانى بة رؤذنامةى ثارَيزطاى
لةو ثَيشنيازَيكيان ضةند ليذنةكةيان كة
ئابووريى ئةنجومةنى ثَيشنيازانةى
كردووة ئةنجومةن سةرؤكايةتى ئاراستةى
كإينى نةختينةو بانكييء كَيشةى وةك
تائَيستا بةآلم بانكةكان،  كؤمثانياء  ثشكى
ئةوةش نةدراوةتةوة، وةآلميان رةسميى بة
هةرَيم حكومةتى  كة ئةوةى، بؤ ئاماذةية 
تَيبينى ثَيشنيازء بوارةكاندا زؤربــةى لة 
لةسةر كــارى بــةآلم بةدةستطةيشتووة،

نةكردووة.

هيَنا شكستى ئابووريش ئةنجومةنى

محةمةد ئةمين طةناوي

ئابوورييء مَيذووي بةرةبةياني لة هةر
رةطةزيقازانجءمؤنؤثؤَلكردني مرؤظايةتيي،
تا كشتوكاأل راو، بازرطاني، جا ــازاإ ب
ثيشةسازيي، مؤدَيرنء ئابووريي دةطاتة
تواناي ئاستء دياريكردني بإياردةري

بوون. دةسةآلت ضينايةتيء
نةزعةي خولياو ئـــارةزوو  هةميشة
ئابووريدا لة مؤنؤثؤَلكردن قــازانــجء
هاوضةرخدا ئامَيري بةكارهَيناني لةطةأل
مَيذوويي، هةلومةرجي  ــرةي  ــوَي ط بــة 
كؤمةآليةتيي ثَيشكةوتني قؤناغةكاني
دةتوانين بؤية طؤإيوة، دياريكردووةو
تةكنةلؤذيا مادييء ثَيشكةوتني كة بَلَيين
ثةيوةنديية طؤإاني سةرةكيي هؤكاري
هةر لةناو بووة ئابوورييةكان كؤمةآليةتيء

كؤمةَلطةيةكدا.
ثةيوةنديي دروستبووني  سةرةتاي  لة
دراوا بةكارهَيناني بازرطانيء  ئابوورييء
بؤرذواذييدا فيوداَليزمؤ قؤناغةكاني لة
بنةماي لــةســةر ئــابــووريــي سيستمي 
لةوَيدا كة دامةزراوة،  ليبراأل ئابوورييةكي
ئازادة، كاريش بازاإي دةستي ئازادة، بازاإ
ئابوورييء ئازاديي  بازاإي واتة  ئةمةش
كار دةستي ئازاديي بــازاإي بازرطانيء
بورذواييدا فيوداَليء قؤناغي هةردوو لة
وةكو مرؤييةكان  بةها  بة  نــةدةدا طرنطي
لَيثرسراوَيتي كؤمةآليةتيء دادثةروةريي
كة ئةوةي هؤي ئةمةش بووة كؤمةآليةتيي،
ترسناك، ئاستَيكي بطاتة ضينايةتي جياوازي
بَيبةش، خةَلكاني راثةإيني شؤإشء لةطةأل
لة بةآلم هةية، دنيادا هةموو لة كة نموونةي
بآ راثةإينةكان شؤإشء شوَين هةندَيك
بتوانن كة بَيئةوةي بوون، (عفوي) بةرنامةو
ئابوورييء بواري لة بةديل سيستمَيكي

شؤإشي بةآلم دروستبكةن،  كؤمةآليةتيي 
وةكو سةرةتادا لة روسيا لة سؤسياليست
كار، دةستي  ــازادو ئ ــازاإي ب بؤ بةديل
بؤ داهَينا ــذراوي داإَي بةرنامة ئابووريي

نةهَيشتني ضةوسانةوةي ضينايةتي.
داإَيذراوي بةرنامة ئابووريي سيستمي
دةوَلةتتوانيجياوازيضينايةتيبةوجؤرةي
نوخبةيةكى بــةآلم نةهَيَلَيت، هةبوو كة
دةســةآلتــدارى ــةى ــت دةس ضينايةتيى
شتَيك هةموو ئــةوان  بؤ كة دروستكرد،
ئةمةش نــا، خةَلك بؤ ــةآلم ب ـــوو، رةواب
راستةوخؤى ثةيوةنديى ديكةية بابةتَيكى
لَيرةدا هةر نيية. سةرةكييةوة بابةتى بة
بةوةى ئاشكرابوو ئازاد بازاإى مةتةَلى
خراثييةكانى هةموو بة  وآلتانةى لةم كة
توانرا دةكرا، ثةيإةو تيا ئازادى بازاإى كة
لة دروستبكرَيت طــةورة سةركةوتنَيكى
داهَيناندا تةكنةلؤذياء ئابووريىء طةشةى
بةرنامة ئابووريى كة وآلتانةى ئةو ضاو لة
تا ثةيإةودةكرا، تيا دةوَلةتى ــذراوى داإَي
سؤسيالستىء وآلتانى وايلَيهات ئةنجام
هةرةسبهَيننء دةوَلةت ئابووريى سيستمى

سيستمى ــةر  س بطةإَينةوة دووبـــارة
كؤتاييةكانى لة ئــازاد.  بــازاإى ئابووريى
وآلتانةى طةلء ئةو  واتة إابردوو  سةدةى
بازاإى ئابووريى لة وازيان يةكةمجار كة
باش ثآ وآلتةكانيانى ئابووريى تا هَينا ئازاد
طةإانةوة دووبارة ساأل (٧٠) ثاش بكةن، 
ئةوةى بؤ ئازاد بازاإى بةكارهَينانى سةر
نيشتمانيان بدةن، ئابووريى بة بتوانن طةشة
دةكات، ئاشكرا بؤ راستييةمان ئةم ئةمةش
هةموو وةكو ئابووريدا بوارى لة ئازاديى كة
عةقاريىء توانا  ذيان  ديكةى  بوارةكانى 
ثَيدةدات، طةشة مرؤظ داهَينةرانةى فيكرى
دةتوانَيت تاك سةربةخؤيى ئازاديىء واتة
سروشتى ئارةزووى بةهؤى بكات داهَينان

خاوةندارَيتى. سةربةخؤيىء لة مرؤظ
بؤ كة كةسَيك ئاشكراية نموونةش
كاردةكاتء زياتر كاربكات خؤى قازانجى
باشكردنءداهَينانىتازةدا لة بير دَلسؤزانةتر
سةربةخؤيىء واتة ئةمة  كاريدا،  لة دةكات
بنةماكانى سةرةكى رةطةزى خاوةنداريةتى
كة ــازادن، ئ ــازاإى ب ئابووريى  سيستمى
ئةوروثاى ئةفريقاء  ئابووريى  نموونةيان 
رابردوودا ساَلى (٥٠) ماوةى خؤرئاواية، لة
سةركةوتنى طةشةو  لةطةأل ئةوروثا لة
دادثةروةريي بةهاي توانرا ئازاددا بازاإى
كؤمةآليةتيء لَيثرسراوَيتي  كؤمةآليةتيء 
بة تَيكةأل دؤستي ذينطةثارَيزييء ئةمإؤش
هةر بكرَيت، ئازاد بازاإي ئابووريي طةشةي
ئةوروثاي لة تائَيستا وايكردووة ئةمةش
بَيتء ثارَيزراو ضينايةتي ئاستي خؤرئاوا
طةشةو هةر مةرجي بكرَيتة مرؤييةكان بةها
هةموو لة  ديكة ثَيشكةوتنَيكي ــؤإانء  ط
نابَيت كة فةرهةنطيان، ببَيتة ئاستةكانء
نةخؤش هةبَيت، برسَيتيي  ئةوان  وآلتي لة
نةتوانَيت خةَلك بكرَيت، ضارةسةر نةتوانَيت
نةبَيت، حةوانةوةي جَيطةي خةَلك بخوَينَيت،
ئةوروثاي مةزنةي ثَيشكةوتنة ئةم
ــازاإدا ب ئابووريي  ــواري ب لة خــؤرئــاوا

بةرضاوطرتني لة  لةطةأل بةدةستيهَينا
باشترينيانة، كة كؤمةآليةتي دادثةروةريي
بؤ سةرضاوةكةي جيهاندا مَيذووي لة
ئازاد بازاإي توانييان كة دةطةإَيتةوة ئةمة
بكةن، كؤنترؤأل مرؤظدؤستانة زانستيانةو
خةَلكدا كؤمةآلني خزمةت لة كة بةجؤَيك 
وةربطرَيتء لَي كةَلكي ضينَيك تةنيا نةك بَيت
ثإ حوتي قوربانيي  ببنة ديكةش خةَلكاني 
بة هةموو دةسةآلتدار دةستةيةكي تةماحي

تَيبينييةكةوة.
طةورةي دامــةزراوةي زؤر نموونة  بؤ 
كاري مليؤنان دةستي جَيطةي ئابووريي كة
ئةمريكا، خؤرئاواو ئةوروثاي لة مرؤظن
شوَيني تا دةوَلةتن بة سةر تائَيستاش
بة كَيبإكآ بواري لة بثارَيزن،  خةَلك كاري
كة هةية جؤراوجؤر ياساي جؤر هةمان
يان كةسَيك لةاليةن نةكرَيت مؤنؤثؤأل بازاإ
ئَيستا نموونة بؤ ئابوورييةوة، دةستةيةكي
يان كةسَيك قةدةغةية ياسا بة ئةمريكا لة
يةك تةنيا هةبَيت بؤي كؤمثانيا يةك تةنيا
كؤنترؤأل ثآ بــازاإي دروستبكاتء  شت
خةَلكاني بؤ بوار بؤئةوةي ركابةر، بآ بكات
وةربطرنء بازاإ لة كةَلك  هةبَيت ديكةش
بةآلم داهَيناندا، لة بةكاربهَينن خؤيان تواناي
دةبَيت جيهان ديكةي وآلتاني  بةرامبةر لة
خؤرئاوا وآلتاني كة بةرضاوبَيت ئةوةمان لة

وة   subside سياسةتي بةكارهَيناني بة
كشتوكاَليء  ئابووريي لة  protectionism
لة نادادثةروةريي دةبَيتة ثيشةسازييدا
ئةمةش كة جيهانيدا،  ئابووريي ثةيوةنديي 
بابةتي بة سةروكاري ديكةية بابةتَيكي
طرنطة ئــةوةي بــةآلم نيية، سةرةكييةوة
ئابووريي ثةرضةمداري كة خؤرئاوا وآلتاني
لة تائَيستاش توانيويانة ئــازادن، بــازاإي
دادثةروةريي باشترين ناوخؤييدا ئاستي
بؤ ئةمإؤدا دنياي لة ياسايي ئابوورييء
ضةندةها لةطةأل بكةن مسؤطةر هاوآلتييانيان

تَيبينيدا.

لة ئازاد بازاإي سيستمي بةكارهَيناني
بة كوردستانيشةوة جيهاني سَييةم وآلتاني
طوَيدانة بآ مــوجــةرةدةكــةيء مانا بة 
بةرثرسيارَيتي دادثةروةريي، بنةماكاني
نيشتمانييةكان ميلليء هةتا كؤمةآليةتيء
زؤرينةي هةرةزؤري بؤ دؤزةخ تاوانَيكة كة
بؤ بةهةشتَيكيش دروستدةكاتء خةَلك

تةماح. بة فاسدو كةمينةيةكي
كوردستانةوة بة ثةيوةنديي كة ئةوةي
ئازاد ــازاإي ب لة دةم كة ئةوانةي هةية،

ئــازاد لــة بــازاأي تَيطــةيشتن

وةرطيراوة
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ئةحمةد سةركةوت سازداني:

ليذنةى سةرؤكي عةبدوَلآل، كنَير
سلَيمانى ثارَيزطاى ئةنجومةنى لة ذنان

دةكات لة ليذنةكةيان ثإؤذةكاني باس لة
هةروةها رابردوودا، ساَلى ضوار ماوةى

ئَيستاى بؤ ئةم قؤناغةى (كؤتا) سيستمى
بؤ دةزانَيت بةطونجاو كوردى كؤمةَلطةى

ثةرلةمانء لة ذنان رَيذةى زيادكردنى
ثارَيزطاكاندا. ئةنجومةنى

ئةنجومةني كاركردني ماوةى رؤذنامة:
لة دةإوات، كؤتايى ــةرةو ب ثارَيزطا
لة ذنان ليذنةى رابردوودا ساَلى ضوار
كارَيكي ض سلَيمانى، ثارَيزطاى ئةنجومةنى
ثَيوة شانازيى كة ــردووة، ك ذنــان بؤ 

بكات؟
كؤبوونةوةى يةكةم ذنان ليذنةى •
يةكَيك ئةنجامدا، ٢٠٠٥)دا (٨ى مانطى لة
ئةنجومةنى هةميشةييةكانى ليذنة لة بووة
لة ليذنةية ــةم ئ سلَيماني، ثــارَيــزطــاى
لة هةندَيك  هةبوو، طرفتى رووةوة دوو 
ليذنةى ثَييانوابوو ئةنجومةن ئةندامانى
دروست ئةنجومةن لة نيية ثَيويست ذنان
ئةو ديكةوة لةاليةكى  بكات، كار بكرَيتء
دةكرد تَييدا كارى ئةنجومةن سَيكتةرانةى
ثارَيزطاكان)، ثةرةثَيدانى بودجةى (لةسةر
ثارةي ذنانةوة  بةناوى كة نةبوو، بةشَيك 
ئةو بوونى لةطةأل بةآلم بكرَيت، بؤ تةرخان
ليذنةيةكى وةكو ذنان ليذنةى توانرا طرفتانة
ثةيإةوثإؤطرامى بضةسثَينرَيتء هةميشةيى

بؤ دابنرَيت. ناوخؤي
كارى دةسةآلتةى سنوورى ئةو بةثَيى
ئةنجامدا توَيذينةوةيةكيان كردووة، تَييدا
حكومةتى فةرمانطةكانى سةرجةم لةناو
ثارَيزطاى سنوورى لة كوردستان هةرَيمى
ئةولةويةتى دياريكردنى  بؤ سلَيمانيدا، 
دامودةزطاكانى لةناو  ذنــان  كَيشةكانى
جؤربةجؤردا، بوارى (١٠) لة حكومةتدا،
جؤربةجؤر كؤبوونةوةى ضةندين ثاشان
رؤشنبيرء ثسثؤإء كةسانى لةاليةن سازكرا

ئةو كؤى ئةنجامى توَيذةرةوة، لة شارةزاء
ستراتيذيى ثإؤذةيةكى  توانرا دانيشتنانة 
لة خؤشبةختانة ئَيستا  كة بَيت  بةرهةم بة
توانى ذنان ليذنةى جَيبةجَيكردنداية، بوارى
بؤ وةربطرَيت زةوى دؤنم (٥) رووبةرى
ذنان، بةبإى ثةرةثَيدانى ثإؤذةى كؤمةَلطةى

كة  هةزاردينار)،  ٥٠٠ مليارء   ٢) بودجةى
سلَيمانييةوة ثارَيزطاى ئةنجومةنى لةاليةن
ثارَيزطاكان ثةرةثَيدانى  بودجةى  لةسةر
هةمةاليةنء ثإؤذةية ئةم تةرخانكراوة،
ذنان بةَلكو بة نةك طشتطيرء خزمةتطوزارة،
بة خزمةتة جَيندةرى مةسةلةيةكى وةكو
سلَيمانيدا، ثارَيزطاى لة كؤمةَلطة تاكةكانى
بةرزكردنةوةى لَيى سةرةكى ئامانجى
وةكو بَلَيم دةتــوانــم ذنــانــة،  تواناكانى
ثياوان ــانء ذن جَيندةرى مةسةلةيةكى
تواناء بةثَيى بتوانَيت  ضؤن كة  دةطرَيتةوة،
ناو بضنة بكرَينء ئامادة خؤيان لَيهاتوويى

جؤربةجؤرةكانةوة. ثؤستة
بة كة ستراتيذيى، ديكةى ثإؤذةيةكى
لة دةستكةوتةكانى ئةميش يةكَيكة من بإواى
كؤنفرانسَيك ئةنجامدانى  ذنان،  ليذنةى
ذنان بة كوشتنى نةهَيشتنى بة بوو تايبةت
ئامادةبوونى زؤربةى بة بيانووى شةرةف،
سنوورى ثةيوةنديدارةكانى اليةنة زؤرى
ئةو بوونى ئةنجامى لة سلَيمانى، ثارَيزطاى
هةمةاليةنةى جؤربةجؤرء كةسايةتيية
توانرا كؤنفرانسةكةدا لة بةشداريكرد
طرفتةكانى ضارةسةرةكانء كَيشةكانء
لة دةرئةنجامى بكةن، ذنان ديارى كوشتنى
ثإؤذةيةكى خؤشبةختانة كؤنفرانسةدا ئةم
ئةويش كة لَيكةوتةوة،  ديكةى ستراتيذيى 
ئةو داَلدةدانى بؤ سةنتةرَيك بتوانرَيت
يان كوشتن ــةى ــةإةش ه كــة ــةى  ــان ذن
بــوارى بضَيتة لةسةرة توندوتيذييان
ثإؤذةية ئةو ئَيستا جَيبةجَيكردنةوة،
شارةوانى لةاليةن وةرطيراوة بؤ زةوى
ثةرةثَيدانى لةاليةن بودجةى سلَيمانييةوةء
ثارَيزطاوة ئةنجومةنى لة ثارَيزطاكانةوة
دةضَيتة تَيضوونى كة تةسديقكراوة، بؤ

بوارى  لة ئَيستا دينار، مليار) نزيكى(٢ 
داَلدةدانانةى سةنتةرى ئةو تةندةرينداية،
سةنتةرة دوو هةية ئَيمةدا كؤمةَلطةى لة كة

ئةويش ذنانةوة، رَيكخراوةكانى لةاليةن
يةكَيـتيى رَيكخراوى ئاسودةء رَيكخراوى
رَيكخراوة دوو ئةو ئَيستا  تاكو ذنانة،
لة كاتَيكدا  لة دةكــةن ئــةوة  لةسةر كار 
لةاليةن ثَيشكةوتووةكاندا وآلتة هةموو

حكومةتةوة سةرثةرشتى دةكرَيـت.
ليذنةى ثــإؤذةيــة، دوو لــةو بَيجطة 

بووة هاوئاهةنط هاوكارء هةميشة ذنان
رَيكخراوة ذنانء رَيكخراوةكانى لةطةأل
كار بووة مةبةستيان كة مةدةنييةكان،
بكةن، ذنان خزمةتطوزارى ثإؤذةى لةسةر
هةبووة، كراويان ديــارى  ثــإؤذةى  يان 
ذنانى ليذنةى هاوئاهةنطى بة توانراوة
مادىء ثشتيوانى ثارَيزطا ئةنجومةنى

بؤ بكرَيت. ثإؤذانةيان مةعنةوى ئةو
ثةرلةماندا خولةى لةم رؤذنامة:
(٣/١) لــة زيــاتــر  بــؤ ذنــان ـــذةى  رَي
دةإواننة ضؤن ئَيوة ــووةوة، ــةرزب ب
بؤ رَيذةيي) ثشكي (كؤتا- سيستمى

ذنان؟ رَيذةى دةستنيشانكردنى
تايبةتى بؤضوونى وةكو ثرسيارة ئةم •
بوونى ــةوة، دةدةم وةآلمــى خؤم كةسى
خؤى سلبياتى ئيجابياتء كؤتا سيستمى
كؤتا كاتَيك  قؤناغَيكدا هةموو لة هةية، 
واقيعَيكة ئَيمةدا كؤمةَلطةى لة دادةنرَيـت،
كؤتا ئةطةر كة بكةين، لَي نكوَلى ناتوانين
كؤمةَلطةى ئَيمةدا، قؤناغى لة ئَيستاى نةبَيت
بوونيان رَيذةية بةو نةياندةتوانى ذنان
ئةنجومةنى ثةرلةمانء لةناو هةبَيت
ئَيمة كؤمةَلطةى ئةوةى لةبةر ثارَيزطاكاندا،
ضةندين بةدةست دةناَلَينَيت ئةمإؤ تاكو
لةبةردةم رَيطرة كة جؤربةجؤرةوة، طرفتي
نَيوان لة هةبَيت بةراوردَيك ئةطةر ذنان،
دياريكراو، ثؤستَيكى بؤ ثياودا ذنء
دةدرَيـت ثياوةكة بة دةنــط ئةوةندةى
بةهؤي ذنةكة، بة نادرَيـت دةنط ئةوةندة
لة كؤتا بؤية ثياوساالرييةوة، عةقَليةتى
دانرا كة قؤناغةدا  لةم ئَيمةدا كؤمةَلطةى 
وردة بوو، كةم  بَلَيم؛ دةتوانم لةسةرةتادا 
ذنانء رَيكخراوةكانى هاوكاريى بة وردة
حيزبة هةرَيمء حكومةتى سةر جةختكردنة
بطةيةنرَيتة رَيذةية ئةو توانرا سياسييةكان
بَلَيم؛ دةتوانم كة ئَيستا، ئاستةى ئةو
بةراورد بة ئَيمة كؤمةَلطةى قؤناغى بةثَيي
ديكةدا رؤذهةآلتييةكانى كؤمةَلطة لةطةأل 
ئاستى لة لةوانةشة  بةرضاوة،  رَيذةيةكى 
هةوَلى نةبَيتء ذنانيشدا كؤى تموحى
لةم بتوانن هةبَيت بؤ ئةوةى بةردةواميش
نيوة بةنيوة بةدةست بهَيننء رَيذةية زياتر
طشتيى بوونى رَيذةى بةثَيى ياخود بَيت،

ئةمة كة  هةبَيت، ئامادةبوونيان ذنــان، 
دةبَيت. ذنان كاركردنى هةنطاوَيكى

كؤتا تةزكييةء بة ذنان رؤذنامة:
بةتواناء يان باشترة، ثَيشةوة بضَيتة

خؤي؟ كؤمةآليةتي هَيزي
خؤي تواناكاني بة باشترة  بَيطومان *
واقيع بةآلم  بكات، مسؤطةر  خؤي ثَيطةي
قؤناغةدا لةم كؤتا كة دةيسةلمَينَيت،
لة دةطونجَيت هةرضةندة  بَيت،  ثَيويست
لة جياوازى كاتَيك داهــاتــوودا قؤناغى
كؤمةَلطةدا لة نةكرَيت مرؤظةكاندا نيوان
لَيهاتوويىء هةروةها تواناى رةطةز، وةكو
هةَلبذاردنى ثَيوةرى بووبَيتة شارةزايى
بؤ ثياوةوة بــةذنء كؤمةَلطة تاكةكانى
دةتوانين كاتة ئةو دياريكراو، ثؤستَيكى
ئةوة بةَلكو نةماوة، كاتى (كؤتا) بَلَيين
تةندروستة، ستانداردى ثَيوةرى كؤمةَلَيك
رةطــةزى دوو دةكــات تؤ منء  لة كــةوا 
تةندروست ملمالنَييةكى بةثَيى بين جيا
ئةزموونى ثسثؤإييةكانء تواناكانمانء
بؤ مةحةك سةنطى ببَيتة كاركردنمان
بة ئَيستا بةآلم ثياو، ياخود ذن هةَلبذاردنى
كةسةكان ناتةندروست ثَيوةرى كؤمةَلَيك
نةك ئةمة ثؤستةكان، بؤ ثَيشةوة دةبةنة
ثياوانيش خودى بؤ بةَلكو ذنانة، بؤ تةنيا

هةية. ناتةندروستانة ثَيوةرة ئةم
ذنان رَيذةي يةكةمينجارة رؤذنامة:
ئاستي بةرزترين لة ثةرلةماندا لة
دةكات، ئةوة طرةنتي ئةوة ئايا خؤيداية،
كوردستاندا لة  ذنان بارودؤخي  كة

ئايندةدا؟ لة بضَيت باشتر بةرةو
لةو هةريةك كاركردنى داهاتووى •
مةحةكة سةنطى ثةرلةمانانة ئــةنــدام
بوارة ئةو كؤى بة  خزمةت  ئــةوةى بؤ 
بة خزمةت بكةنء خزمةتطوزارييانة 
بكةن، نةتةوايةتييةكان نيشتمانىء بوارة
ئةو بةرثرسيارَيتييةك وةكو هيوادارم
لة كة خؤيان ئةستؤى طرتبَيتة ئةركةيان
ضاوةإوانى ئَيمةش ئيشكردندان، ناوةندى
لَي دةستخؤشيان باشن ئةطةر ئةوةين
ئةطةر ئيشكردن، داهاتووى بؤ بكةين
ئةوةى بؤ بطرين لَي رةخنةيان خراثيشبن

بن. باشتر

ذنان نةياندةتوانى  (كؤتا) نةبواية، عةبدولَآل: ئةطةر كنَير
ثةرلةمان لةناو هةبَيت بوونيان رَيذةية بةو

بةدواداضــوون birura. rozhnama@gmail.com

وةسانى شَيخ ئارام

فةرامؤشكراون بةساآلضووان
كؤمةَلطة ديكةى هةرتاكَيكى  وةك  بةساآلضووان
دابين بؤيان  ثَيويستة كة مافن، كؤمةَلَيك خاوةنى 
ديكة توَيذَيكى هةر لة جيا كوردستان لة بةآلم بكرَيت،
جَيطرى بَيدار، ئادةم فةرامؤشكراون، بةساآلضووان
كة بةساآلضووان، بؤ  ئؤمَيد كؤمةَلةى  سةرؤكى
داكؤكيكردنة سةرةكى ئامانجى ناحكوميية كؤمةَلةيةكى
كرد؛ لةوة باسى رؤذنامة بؤ بةساآلضووان مافى لة
كؤمةَلطةى توَيذةى ئةو ــةواوى ت بة  حكومةت كة 

فةرامؤشكردووة.
رَيكخراوء ئةو هةموو وَيإاى رايطةياند: تائَيستا ئادةم
بة دروستبوون كوردستان لة كة دةستانةى، كؤمةَلةو
كة نةبووة، حكومىءناحكومييةوةهيضيان لة ئةجَينداياندا
كؤمةَلطة نَيو مافى بةساآلضوواني بة تايبةت كارنامةيةكى
كؤمةَلطةدا، لة طرنطن بةساآلضووان توَيذي بخةنةإوو،
لة بةرفراوان بةشَيوةكى ثَيشكةوتوودا  وآلتانى لة 
حكومةتء سةرثةرشتيكردنى  هاريكاريىء كارنامةى 
مافي كة دةكرَيت، لةوة باس مرؤظدؤستةكاندا رَيكخراوة
لة بةداخةوة بةآلم لَيدةكرَيت، بةساآلضووان ثارَيزطاري
بةساآلضووان بة طرنطييةكى هيض حكومةت كوردستان
ثَيداويستى بَى خةَلوةتطةيةكى ضةند تةنيا ــةداوة، ن
يةك هةرثارَيزطايةك بؤ كــردووةتــةوة نامؤدَيرنى

بةساآلضووان. بؤ ئةمةش ئَيجطار كةمة كة خةَلوةتطة،
ناحيةء قةزاء  لة  بةساآلضووان خانةي نةبووني
دروستبووني هؤي بووةتة دةستةكان،  دوورة شوَينة
خةَلك زؤرينةي بةساآلضووانء نادروستي وَينةيةكي
كة بةساآلضوون، كةسانةي ئةو  دةإواننة ضاوَيك بة 
لةو هاوآلتيان»ةوة بازاإء بةسةر  بارطرانيي «بوونةتة

ناوضانةدا.

شارى خةَلكى (٦٧ســاأل)، عةلى حاجى  ئةحمةد 
بيبةن دةيانةوَيت كةسوكارى كة ئةوةى دواى رانيةية،
كةسة بةوثَييةي سلَيمانى، لة ثيريي خةَلوةتطةى بؤ
بةجَييان منداَلةكاني  نةماونء لةذياندا نزيكةكاني 
بةآلم نيية، لَي خةَلوةتطةي رانيةش شاري لة هَيشتووةء

نةماوة». «شوَين دةَلَين: ثَييان سلَيماني لة
«بةهؤي ئةوةي خزمةكاني ئةحمةد وتي: يةكَيك لة
دةإوانرَيت تَييان  كةمةوة بةضاوَيكي بةساآلضووان 
وةكو خةَلكيش ناكرَيت، هيضيان بؤ حكومةتةوةء لةاليةن
تةمةنةوةء دةضنة كةسانةي ئةو  دةإوانَيتة بارطرانيي

نيية». خؤيان خزمةتكردني تواناي

ثةرلةمان دةدرَيتة ثِرؤذةياسايةك
(٥٤) ذمارة مةدةني بة ياساي تائَيستا ئيش عَيراقدا لة
بةساآلضووان مافةكاني  بة ئاماذة تيايدا كة  دةكرَيت،
روونء ياسايةكى  تايبةت بةشَيوةيةكي بةآلم كراوة،
كوردستاندا دياري لة مافى بةساآلضووان كة نيية ئاشكرا

بكات.
سةدة نيو لة بةر كة عَيراق، كؤنةي ياسا ئةو بةثَيي
ئةو لةكؤى بةساآلضووان مافةكانى دانراوة، لةمةوبةر
بةآلم هةيةتى، ديكة هةرتاكَيكى  باسكراوة، كة مافانةدا
بةساآلضووان بؤ ثإؤذةياسايةك رابردوودا ماوةي لة
ثسثؤإى خؤبةخشةوة ئامادة لةاليةن كؤمةَلَيك كةسى

بةساآلضووان. بؤ ئومَيد رَيكخراوى هاوكارى بة كرا،
ــذةى درَي ــى: «لــة وت رؤذنــامــة بؤ ــادةم بــَيــدار، ئ
بة تةواو ثَيداضوونةوةى بؤ  هةوَلةكانمان ضاالكيء
وةك مافةكانيان  طةإاندنةوةى بةساآلضووانء مافى
مافي كة دةكةين ئةوة لةسةر  كار  ديكة، هةرتاكَيكى
فةراغي لة ضيتر بخةينء رَيك ياسا بةثَيي بةساآلضووان

ذيان نةطوزةرَينن». ياساييدا
سةرؤكيكؤمةَلةيئومَيد بؤ بةساآلضووانرايطةياند:
بةساآلضووان مافي ثإؤذةياساي نزيكدا ئايندةيةكي لة

ثةرلةمانيش ئةوةى بؤ  دةكةين، ثةرلةمان  ثَيشكةشى
بكات. لةسةر بكاتء ثةسةندى طفتوطؤى

بةساآلضووان بؤ رؤذَيك
جيهاندا لة  ساَلَيك هةموو  (١٠/١)ي رؤذي
بةساآلضووان)، جيهانى (رؤذى وةكو دةستنيشانكراوة
بةساآلضووان مافةكاني وةبيرهَينانةوةي مةبةستي بة
ديكةي ثَيكهاتةكاني توَيذء ضينء سةرجةم الي
بةتةمةنانةي ثياوة ذنء ئةو كؤكردنةوةي كؤمةَلطةء

تايبةتن. ثَيداويستي خاوةن
كوردستانء  بةساآلضوواني ثَييوابوو؛ بَيدار ئادةم
نازانن تةنانةت ضيية،  مافةكانيان نازانن تائَيستا  عَيراق
لة ثَييوابوو، هةروةها خؤيان، بة تايبةتة (١٠/١) رؤذي
هةية كة رؤذَيك ديكة نازانَيت، هيض كةسَيكي كوردستان
ثشتطوَي ئةو بةساآلضووان،  جيهانيي رؤذى ناوى  بة

بؤ حكومةت. خستنةشي طَيإايةوة
ناساندني بؤ بةساآلضووان، بؤ ئومَيد كؤمةَلةي 
دا (٢٠٠٩/١٠/١) بةساآلضووان بإيارة لة جيهاني رؤذي
مةبةستي بة ئةنجام بدات ضاالكي جؤربةجؤر كؤمةَلَيك
لةسةر راي طشتيي دروستكردني ئةو رؤذةء ناساندني
كوردستان، ثةرلةماني هانداني بةساآلضووانء مافةكاني

بكةن. بةساآلضووان بؤ جديي كاري كة
ئةركء لة باسي دةروونيى، ثسثؤإى محةمةد، ئازاد
ئةو بةهؤي  كة ثَييوابوو؛ كردءو بةساآلضووان مافى
بةساآلضووان ثشتطوَيخستنانةي فةرامؤشكردنء
دووضاري طةورة مةترسييةكي  هاتوون  دووضــاري
بةساآلضووان بة «هةميشة كاتَيكدا لة بووة، توَيذة ئةو

دةناسَينرَين». كؤمةَلطة ئَيستاي ثةروةردةكاري
ــةســاآلضــووان، ب «خزمةتكردني وتــي: ـــازاد  ئ
مَيذوويةكي مةعريفيء طةنجينةيةكي بة خزمةتكردنة
وةكو لَيكؤَلينةوةكاندا لة زؤرجار كؤمةَلطة، زيندووي
نةوةكاني بةكاردةهَينرَينء مَيذوويي سةرضاوةيةكي

لَي وةردةطرن». خؤيان سووديان دواي

ثةرلةمان دةدريَتة بةساآلضووان مافى بة تايبةت ثأؤذةياسايةك
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وةسانى شَيخ ئارام

كوردستان ثايتةختى هةولَيرى كؤآلنةكانى لة شةقامء زؤر بةشَيكى خاشاك خؤألء
ئةركةكانى نةيتوانيوة ناوشار ثاككةرةوةى كؤمثانياى كة بةوهؤيةوة ئةوةش دادةثؤشَيت،

جَيبةجَيبكات. خؤى
شارةوانى رَيكةوتنى بةثَيى جةنائين، كؤمثانياى دراوةتة هةولَير شارى ثاككردنةوةى ئةركى
كة قرذاَلة، كانى ببرَيتة كؤبكرَيتةوةء ناوشار هةموو خاشاكى «دةبَيت كؤمثانياكة هةولَيرء
كؤمثانياكة كاركردن لة كورت ماوةيةكى دواى  بةآلم  هةولَير»، دةرةوةى لة ناوضةيةكة
كة بةشَيوةيةك اليداوة، مةرجةكان  بةشَيكى لة سةركةوتووبَيتء كارةكانى  لة  نةيتوانيوة
بةآلم هَينانى جيابكاتةوة، لةيةك خاشاكةكان تايبةتةوة ئامَيرى رَيطةى لة كؤمثانياكة ثَيويستة
ساأل (٢٠) طرةنتى  كؤمثانياكة طرَيبةستةكة بةثَيى دواكةوتء ساأل (٢) نزيكةى ئامَيرانة ئةو

رووةوة نةكراوة. شتَيك لةو هيض تائَيستا ئةوكارة، بةآلم ئةنجامدانى بؤ دةدات
جَيبةجآ طرَيبةستةكةى ئةنجاميداوةء كؤمثانيا كة سةرثَيضيانةى ئةو بةهؤى هةروةك
طةيشتووةتة سزاكانى كؤى دراوة، بةشَيوةيةك سزاى ماديى ضةندجارَيك تائَيستا نةكردووة،
لة خؤيةتىء وةك شارةكة بارودؤخى ئةوةش سةربارى بةآلم دؤالر،  مليؤن  (٢) نزيكةى
بةخشينى لة  جطة ئةوةش  ناضَيت،  بؤ خؤَإلشتنى ئؤتؤمبَيلى هةية طةإةك ضةندين ئَيستادا
نةخؤشيى بآلوبوونةوةى مةترسيى ناوضانة ئةو هاوآلتييانى بَيزاركردنى ناشرينء سيماى
بؤ طونجاويان رَيطةضارةيةكى شارةوانى هةولَير تائَيستا ثارَيزطاو ئةوةشدا لةطةأل لَيدةكرَيت،

نةدؤزيوةتةوة. طرفتة ئةو
لة ناكاتء طرفتة ئةو  بوونى لة نكوَلى هةولَير، ثارَيزطارى جَيطرى عةبدوَلآل،  تاهير
شارى ناو لة كَيشةية ئةو ضارةسةرى «بؤ راطةياند: رؤذنامةى بة بارةيةوة لةو لَيدوانَيكيدا

هةولَير  قايمقامى سةرثةرشتى بة ناوشار ٦ شارةوانى هةر نوَينةرانى ليذنةيةك لة هةولَيردا
كَيشةكةو بؤ بنةإةتيية كَيشةى بةدواداضوونى ئامانجىليذنةكةش وتيشى ثَيكهَينراوةو

بابةتةكة». لة لَيثَيضينةوةثَيويستة

ت دادةثـؤشـيـَ كــوردسـتـان ثـايـتـةخـتـى خـاشـاك

محةمةد ساَلح حةمةالو

خؤي ئامادةيي عَيراقي رَيكخراوَيكى
رؤذنامةنووسانى خزمةتكردني بؤ
نةقيبي رادةطةيةنَيت، كوردستان

رؤذنامةنووساني سةنديكاي
كؤمةَلةو ئةو ثَييواية كوردستانيش

بؤكاركردن عَيراقينء رَيكخراوانةي
دةيانةوَيت كوردستان هةرَيمي دَينة

رؤذنامةنووسان سةنديكاي (تةجاوز)ي
وتيشى: بخةن، ثةراوَيزيان بكةنء
خةمي كؤمةَلةية ئةو «باشترواية

نةك بخؤن عَيراق رؤذنامةنووساني
كوردستان».

نووسينطةي بةرثرسي سةيدا، ثَيشةوا
لة ــرى ــةرط ب ــةى ــةَل ــؤم ــري ك ــَي ــةول ه
لَيدوانَيكي لة رؤذنامةنووسان، مافى
ــامــاذةي بــةوةكــرد؛ ئ رؤذنــامــةوانــيــدا
رؤذنامةنووساني يارمةتي «كؤمةَلةكةيان
سلَيمانيء هــةولــَيــرو ثارَيزطاكاني
دةدةنء سةآلحةدين كةركوكء موسألء 
دةتوانن رؤذنامةنووسان  لــةمــةودوا 
(١٤) بإى تةندروستي ضارةسةري بؤ
بؤ خةرجبكرَيت، بؤ ــان دؤالري هــةزار
لةطةأل رَيككةوتنيان مةبةستةش ئةو
كردووةو ئةهلي نةخؤشخانةيةكي ضةند
بةَلطةنامانةي ئةو بةثَيي رؤذنامةنووسان
ضــارةســةري دةتــوانــرَيــت هةيانة  كة 

«لة وتيشى: بؤبكرَيت، تةندروستييان
دةتوانَيت كؤمةَلةكة ياساييشةوة رووي
رؤذنامةنووسانة ئةو لةمافي بةرطريي
كَيشةي ــــةإووي رووب كاتَيك  بكات 
ئةوةشى ثَيشةوا دةبــنــةوة». ياسايي
جَيطرةوةي بة خؤيان كة خستةإوو،
رَيكخراوَيك سةنديكاو  كؤمةَلةو  هيض
شوَينَيكي هةموو لة سةربةست نازاننء
سةنديكاى بــةآلم كــاردةكــةن، عَيراقدا
رةخنةيان كوردستان رؤذنامةنووسانى

هةية.
ســاَلــة دوو مـــاوةي  ــدة ــةن ــةرض ه

كوردستان رؤذنامةنووساني سةنديكاي
سةنديكاي بــة ثةيوةندييةكي هيض
نةماوة، عَيراقةوة رؤذنامةنووساني
كؤمةَلةو «ئةو ثَييوابوو؛ عةوني بةآلم
كاركردن بؤ عَيراقينء رَيكخراوانةي
دةيانةوَيت كوردستان هةرَيمي دَينة
رؤنامةنووسان سةنديكاي (تةجاوز)ي

بخةن». ثةراوَيز ئةوان بكةنء
سةنديكاي نةقيبي عةوني، فةرهاد
لة ــان، كــوردســت رؤذنــامــةنــووســانــي
هةرضةندة رؤذنــامــة، بؤ لَيدوانَيكيدا 
كؤنطرةي بةستني لة خؤي بَيئاطايي

بةآلم راطةياند، كؤمةَلةكة رؤذنامةوانى
ئةو «باشترواية بــةوةكــرد  ئــامــاذةي
رؤذنامةنووساني خةمي كؤمةَلةية
رؤذنامةنووساني نةك  بخؤن عَيراق

كوردستان».
ــى، عــةون فــةرهــاد ــى ــؤضــوون ــةب ب
هةرَيم رؤذنامةنووساني «خزمةتكردني
رؤذنامةنووساني سةنديكاي ئةركي
كؤمةَلةيةكي «هاتني وتيشى: كوردستانة»،
كوردستانء بؤ ساَلَيكدا لة جؤرة لةو
بؤ رؤذنامةواني طؤنطرةيةكي بةستني
كوَلَيكةو كةفء تةنيا خؤي، كارةكاني
لة خؤياني دياريكراوي  مةبةستَيكي 
هةروةك ثةيداكردنة». ثارة كة ثشتةوةية،
رؤذنامةنووسان سةنديكاي واية بإواشى
ئةوجؤرة كة  نةهَيشتووةتةوة بوارَيكي 
«ئةوكارةش تَيدابكةنء كاري كؤمةآلنة
ساَلي ديكة دةيان بة ئةوان ئَيمة دةيكةين

ناتوانن بيكةن».
متمانةى سةنديكا ئةوةى سةربارى
بةآلم فةرهاد نيية، ئةو كؤمةآلنة كارى بة
رووي لة  كة بةوةكرد، ئاماذةى عةوني 
اليةنَيك هيض لة رآ ناتوانن ياساييةوة
سةنديكاى نةقيبى بؤكاركردن، بطرن
دةَلَيت: كوردستان رؤذنامةنووسانى
عَيراقيانة رَيكخراوة كؤمةَلةو «ئــةو
لة هةوَلبدةن با دةكــةن  راســت ئةطةر
جَيبةجَيبكرَيت بإيارانة ئةو كوردستانيش
بــةرذةوةنــديــي ــة ل ــة عــَيــراق ــة ل ك
ثَيداني وةك دةردةضن، رؤذنامةنووساندا
بإياري ــان دةي خانوبةرةو ثَيشينةي

كوردستان لة نةك لةوجؤرة، ديكةي
سازبكةن». سيمينار

ــان ــووس ــةن ــام ــكــاي رؤذن ــدي ســةن
بةرثرسانى ـــةزراوةو دام ساَلة  (١١)
خزمةتي لة بواردا  لةضةندين ثَييانواية 
ــرؤذةي ث بـــووة، رؤذنــامــةنــووســانــدا
هــاوكــاريــكــردنــي ثشتيوانيكردنء
ــطــةي رَي ــة ــش ل ــي ــووســان ــةن ــام رؤذن
عَيراقييةوة راطةياندني  هاوكاريكردني 
لة يةكةمجارة ــتء دةكــرَي ثشتيواني
كؤمةَلةيةكي كــوردســتــان هــةرَيــمــي
نيشانبدات خؤي ئامادةيي لةوجؤرة
بةرطري ثشتيوانيء داراييء هاوكاريى

بكات. رؤذنامةنووسان مافي لة
بةثَيي كة بةوةدةكات، ئاماذة عةوني
ئةو كؤمةكي بةردةواميي  بة  ثَيويستء
نةخؤش كة كردووة رؤذنامةنووسانةيان
ساَلدا (٢) لة كةمتر لةماوةي بــوونء
كؤمةكء دينار  مليؤن  (٥٠) لة زياتر
(٨١) بة ثَيشكةش دارايــيــان يارمةتي
ثةيوةندييان كــردووةء رؤذنامةنووس
كــردووة تةندروستييةوة  ــري  وةزي بة 
تةندروستييةوة رووي لة بــؤئــةوةي
رؤذنامةنووسان بة زياتر خزمةتي
سةرؤكايةتي ضاوةإَيي «ئَيستا بكرَيت
ئةوةي بؤ دةكةين  وةزيران ئةنجومةني 
خزمةتطوزاريي ثَيشكةشكردني بإياري
ــة كــوردســتــانــيــشــدا ــي ل ــدروســت ــةن ت
كارانةمان ئةو بــةآلم جَيبةجَيبكرَيت، 
وةك بؤخؤمان ثإوثاطةندة نةكردووةتة

دةيكات». كؤمةَلةية ئةو ئَيستا ئةوةي

سـةرفـدةكـرَيت رؤذنـامةنووسـان بـؤ دؤالر (٤٠٠٠)
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ثةرلةمان ليذنةكاني
«ناوطيربن»

(٣) منداَلة هةية، برادةرَيكم
هةرضي زؤر عةكسة، ساآلنةكةى
ثَيضةوانةكةى ئــةو بَلَيت ثــَي

دةكات.
ضــووبــوو  ــةدا ــةوان ــةم ش  ل
دراوسَيي كة مامي، ماَلى بؤ
كردبوو، درةنطي شةو خؤيانة.
بضؤرةوة ثَيوتبوو هةرضي مامي
وتبووي ئةو ضاوةإوانتة، دايكت
دووبارةى جارَيك ضةند ناضمةوة،
فــايــدةى بـــةآلم ـــووةوة، ـــردب ك

ثَييوتبوو: مامي ناضار نةبوو.
ضاوةإوانت دايكت مةضؤرةوة،
وةَلآل وتبووى  منداَلةكة ناكات! 
ضاوةإوانمة. دايكم دةضمةوة

لةبةر كردبوو، رةوانةى خؤيان ماَلى بةردةرطاى تا بةمشَيوةية
كةس نةضيتةوة «كوإة ثاإابووةوة: لَيي مامي حةوشة دةرطاى
توند خؤياني ماَلى ــاي دةرط منداَلةكةش  ناكات». ضاوةإَيت

دةضمةوة. ضاوةإوانمن، ئةوةنيية وتبووي: ثَيوةدابوو،
لة كةناَلى حةسرييةن دانيشتنةى ثةرلةماندا، كة سَيء ضوار لةو
سةر ثةرلةمانتارةكاني دةركةوتووة بؤم دةكرَيت، ثةخش «نةورؤز»
طرتووةتةبةرء منداَلةيان ئةو ميكانيزمي هةمان ثارتي يةكَيتىء بة
بَيتة ضاكسازييةوة طؤإانء فراكسيؤني ئةندامَيكى دةمى لة ئةوةى

ئَيذن. عةكسةكةى خؤيانء دةكةونة ئةوان يةكسةر دةر،
راطةياند، خؤيانيان كانديدةكاني ناوي ثارتي يةكَيتىء كاتَيك
بة قاز وةك  لَيدةكرا ئةوةيان ئؤمَيدى كة بوو تَيدا ناوى هةندَيك 
ئيرادةو خاوةني نةقيقَيننء فراكسيؤنةكةياندا سةرؤكي دواى
سةرةتاي لة سَي دانيشتنى تةنيا بةآلم بن، خؤيان بؤضوونى راو
كةمتر نةبَيت هيض زياتر طةر ئةوان قيقةى كة ثةرلةماندا دةركةوت،

ديكة. ئةواني قيقةى لة نيية
ئةوتؤى ئةهميةتَيكى  ثةرلةمان ليذنةكاني ناوناني ئةطةرضي 
بةآلم طرنطة،  ئةندام دةبنة تَيدا ئةوانةى نــاوةإؤكء نييةء
شكستهَينان ثَييانواية ثارتي يةكَيتىء ثةرلةمانتارةكاني ئةندام
كة دةستثَيدةكات، لةوةوة ضاكسازيي طؤإانء فراكسيؤني بة
دةنط لةسةر ئةوان وت، هةرضييةكيان طؤإانء ضاكسازيخوازان
ثةرلةمانتاراني ليذنةكاني شةإة كؤميدياى بدةن. عةكسةكةى
«شوَينةوار»ء «رؤشنبيرى»ء كة دةستيثَيكرد، كاتَيك ثارتي يةكَيتىء
زانيارى بؤ كرد. زياد «ثةيوةندييةكان» ليذنةى بؤ «راطةياندن»يان
ثةرلةماني لة ثةرلةمان، سةرؤكي كوردستانء ثةرلةمانتاراني
ثةيوةندييةكان ليذنةى دونيادا، ثةرلةمانةكاني هةموو عَيراقء
طرنطتر هةمووى لة دادةنرَيت. ليذنة طرنطترين يةكةمينء بة
دةبنة ثةيوةندييةكان بوارى لة ثسثؤإ شارةزاو كةساني ئةوةية،
«راطةياندن»ء «شوَينةوار»ء «رؤشنبيرى»ء ليذنةية. ئةو ئةندامي

دةضن؟ يةك لة ضيياندا لة «ثةثوةندييةكان»
بير وتةيةم ئةو ثارتى يةكَيتىء ثةرلةمانتاراني كارةى ئةم
ميسرييةكانيان كرَيكارة بة عَيراقييةكان جاران كة دةهَينَيتةوة،
كارَيكيان جؤرة هةموو ميسرييةكان ضونكة كلو»، «بتاع دةوت؛
ثسثؤإنء فرة ليذنةية ئةم ئةندامي دةبنة ئةوانةى واديارة دةكرد.

هةية؟؟! شارةزاييان جياجيا مةسةلةى ضوار لة كاتدا يةك لة
كاروباري «ليذنةي بكةم باسى لَيرةدا دةمةوَيت كة ديكة خاَلَيكى
ثَيشدا با لة جارَي قوربانياني جينؤسايد»ة. ثَيشمةرطةو شة هيدانء
يةكَيتىء ثةرلةمانتارى هةندَيك تيمساحيانةى فرمَيسكة لةو باس
جينؤسايدى ئةنفالء قوربانياني ثَيشمةرطةو بؤ كة بكةم، ثارتي
ثيرؤزي ناوى دَلسؤزي ئةوةندة كة ثارتي يةكَيتىء دةإَيــذن.
بة كة لَيناكةن، لَيبووردنيان داواى  جارَيكيش بؤ ثَيشمةرطةن،
كوشتء هَيشتاش لَيدانة هةزارانيان بة ناوخؤدا لة شةإى ناحةق

نيية. ديار كةسيان دةيان ضارةنووسي
ثارةيةكي كةميان  جارَيك مانط ضةند بة كة ناكةن، باس لةوة  بؤ
ئةو دةدةنَي؟ لَي الدةدةن، مليؤني (٣٥) مانطانة بودجةيةى كة لةو
تةسكي بةرذةوةنديي بؤ تةنيا كة موزةيةفةى نةتةوةثةرةستيية

دةكةنةوة. كةم ليذنةيةكدا لة ناوي بةكاريدةهَينن، خؤيان حيزبي
لة وآلتة بةرطريكردنى سيستمي طرنطي بةشَيكى ثَيشمةرطة
هَيزةكاني ثَيشمةرطةدا بةآلم هاوشان لةطةأل دةرةكي، هةإةشةى
هةيةو بوونيان هةواَلطريى)  دةزطاى ثؤليسء (ئاسايشء  ناوخؤ
كار هةميش بكرَينء ضاودَيريى هةم ثةرلةمانة لةاليةن ثَيويستة
ناوي تةنيا ثةرلةمان كاتَيك بؤية بكرَيت. مافةكانيان بةديهَيناني بؤ
زؤر زوَلمَيكى ثشتطوَيدةخات، ديكة ئةواني دةهَينَيتء ثَيشمةرطة
سيستمي لة بةشَيكن كة دةكات، ديكة طرنطانةى دامةزراوة لةو
ضؤن وةك بوو باشتر وا هةربؤية كوردستان. لة بةرطريكردن
كاروباري ليذنةى دةكــرد داواى ضاكسازي طــؤإانء ليستى
ئاسايشء «ليذنةى هاتووة عَيراقدا ثةرلةماني لة وةك ثَيشمةرطة،
سنوورء ثاسةواني ئاسايشء ثَيشمةرطةو بَيتء بةرطريى»
قوربانياني شةهيدانء بة سةبارةت بطرَيتةخؤ. ناوخؤش ثؤليسى
كؤمةَلطةى لةناو  توَيذة  ئةو زؤرى  لةبةر دةكرا  جينؤسايديش 
بكرَيتء دروست  بؤ تايبةتي سةربةخؤء ليذنةيةكي ئَيمةدا، 
ثاأل. بخرَيتة وآلتيشي دوورة سياسييء زيندانياني راطوَيزراوو
لةوةى هةية مةرامَيكيان ض ثارتي يةكَيتىء ثةرلةمانتارةكاني ئاخؤ
ئةو ناوي مةهامء ئةركء ناوةإؤكء لةنَيوان نةبَيت رةبتَيك هيض
ئةو لة ئايندةدا ئةوةية، دةبةم ثَي ثةي من كة تاكة مةرامَيك ليذنانة.

ناكارابن. ئيفليجء بة ئةركةكانيان هةستنء نةكرَيت ثَييان ليذنانة
ثَيدةضَيت هَينايةوة، منداَلةكةمان نموونةى سةرةتادا لة وةك
ناضاربن ضاكسازي طــؤإانء ليستى ثةرلةمانتاراني لةمةوال
حةقيقةتدا لة ئةوةى ثَيضةوانةى بةرء بطرنة نوَي ميكانزمَيكى
وإك يةكَيتىء ثارتي برادةراني ئةوةى بؤ دةيانةوَيت بيخةنةإوو،

دةنط بدةن. دذى بطرنء لة

بؤضـــــــوون birura. rozhnama@gmail.com

دإةيي بابةكر

دووةم ئةَلقةى
ئؤثؤزسيؤن لةطةأل مامةَلة

شتي زؤر هةَلبذاردنةكاني تةمموز
كوردستان طؤإي. لةسةر ئاستي

ــةو ل ــا ــي ــةن ت ــــان ــــةرخ وةرض
بةرضاوي بة كة رووينةدا مةسةالنةدا
هاوآلتييان سةرجةم  خةَلكةوةنء 
دةكةن، بةَلكو بة باشييةكانى هةست
حاَلةتي بيركردنةوةو شَيوازي لة
سياسةتمةدارةكانى رؤحي نةفسيء
ريشةيي نوآء «طؤإان»ي ءآلتيشدا

هاتووةتةئاراوة.
طروثَيكي ثَيكهاتني خودي ئةطةر
ثةرلةماني لة  بةهَيز ئؤثؤزسيؤني 
هاوكارى ثشتيوانيء بة كوردستاندا
بةشَيك راستطؤ ميديايي دةزطايةكي
دنياي لة تازةيةي دياردة لةو بَيت
لة ئةوا ثةيدابووة، كورديدا سياسةتي
بةرةيناكؤكداهَيزةدةسةآلتدارةكانء
ئاشكرا بة ثةرلةمانييةكاني نوَينةرة
ـــىء الوازي ـــةرةو ب راستطؤييان
بــةرةو لوجيكيان بيركردنةوةي

هةنطاودةنَيت. فةوتان
ــي ــوون ــاب ــةرث ــان ب ــوم ــط ــَي ب
ئؤثؤزسيؤني فراكسيؤنَيكي
ئامادةييةكي بــة عــةدالــةتــخــواز
رووبةإووبوونةوةي بؤ كامَلةوة
سيستمي كــةمــوكــوإيــيــةكــانــي
ثَيشنيازي خستنةإووي حوكمإانيء
بةرةوثَيشبردنى بؤ طونجاو عةمةليء
سةرجةم ءآلتدا  لة حوكم شَيوازى
هةَلبذاردني سياسييةكاني رةهةندة
ضونكة ناطرَيت، لةخؤ تةمموز (٢٥)ي
سةنطةري لة هةَلبذاردن ئاكامةكاني
نواندووةو كاريطةريي بةرامبةريشدا
داوة، مةسةلةكان لة خؤي مؤري
فةوزاي سةرنجدا يةكةم لة ئةطةر
سياسييء نائامادةيي فيكريء
كاغةزةكان خراثي ضاكء تَيكةَلكردني
شؤكى كاريطةريىء بةرهةمء ءةك
«ليستى لةسةر تةمموز (٢٥)ى
هةَلةدا بة «دابنَيين كوردستانى

نةضووين».
ســيــاســيــيء نـــائـــامـــادةيـــي
ليستي ركةبةرةكاني ضاونووقاندنى
ياساييةكان حةقيقةتة لة ــؤإان ط
باس ناكرَيت كة ئاستَيكةوة ضووةتة

نةكرَيت.
بؤ ئاماذةي ءتارةدا لةم ئةوةي
دةيسةلمَينين، بةَلطةوة بة دةكةينء
ليستى رَيزي شوَينء كة رةفتارَيكة
بةتةواوي ثةرلةماندا  لة كوردستانى 
بةرثرسيارَيتى زةإةبينى دةخاتةذَير
لةسةر كة ئةوانةشي جدييةوةو
سياسةتةكانيان دووبارةكردنةوةي
ــةردةم ب دةخاتة ــن دةب ـــةردةوام ب
سياسييء لَيثرسراوَيتييةكى

نةبةخشراو. مَيذوويي
لةوةوة رايةشمان ئةم هؤكاري
«ليستي كة طرتووة ســةرضــاوةي
هاوثةيمانَيتى ليستي كوردستاني»
ئةطةر ثةرلةمانةو ناو زؤرينةي
نةتوانَيت نةزانَيتء زؤرينةية ئةم
خةَلكةوة متمانةي لة دةنطانةي ئةو
راستء ئاقاري بة  ءةريطرتووة
ميللةتدا بةرذةوةنديي  لة  دروستء
مافي خةَلك ــةوا ئ بةكاربهَينَيت،
سةيريان ضاوةوة بةو دةبَيت ئةوةيان
ساتي كاتء لة شايستةنء كة بكةن
ثَيويستة، راستييةء ئةوةي خؤيدا

بدةنةوة. بةضاوياندا
ثةرلةماني (٢٠٠٩/٩/٩) رؤذي
ــان كــؤبــوونــةوةيــةكــي ــت ــوردس ك
ناوخؤيى ثةيإةوى بة سةبارةت

ــةدا ــةوةي ــوون ــؤب ك ــتء لــةم ــةس ب
ناوي هةمواركردني مةسةلةي
باسي قسةو ثةرلةمان ليذنةكاني

كرا. لةسةر
ناوخؤيي ــإةوي ــةي «ث بةثَيي
كوردستان» نيشتمانى ئةنجومةنى
ثةسةندكراوة، (١٩٩٢)دا ساَلي لة كة
ثةيإةوي لة (١٣) ذمــارة ليذنةي
ثَيشمةرطةء بة تايبةتة ناوخؤدا

داإَيذراوة: بةمجؤرة
كاروباري ليذنةي «سيانزةيةم:
لةوكاروبارانةدةكؤَلَيتةوة ثَيشمةرطة:
ثَيشمةرطةو بة ثةيوةندييان  كة

هةية». هَيزةكانييةوة يةكخستني
ئةو سةر ناضينة ئَيمة هةَلبةت
ــردوودا راب ساآلني لة  كة باسةي
ضي ثَيشمةرطة كاروباري ليذنةي
هَيزةكاني يةكخستني بؤ كــردووة
ثرسيارةكةمان بةَلكو ثَيشمةرطة،
زؤرينةى فراكسيؤني بؤضي ئةوةية:
ثَيشنيازةي ئــةو دذي ثةرلةمان
كة ءةستانةوة طؤإان فراكسيؤني
ليذنةكة خرايةإوو طؤإينى ناوى بؤ
كةوانةدا دوو لةنَيوان كة بةجؤرَيك
هةرَيم»يش «ثاسةوانى  زاراوةكانى 
ثَيشمةرطة كاروبارى ليذنةى ناوى بؤ
ثَيشتر، حاَلَيكدا لة زيادبكرَيت؟
ئةو كوردستان  ثةرلةماني خودي 
لة ياساى ءشانةى ثةسةندكردوونء

دايإشتوون؟ سةربةخؤدا
ثةرلةمان زؤرينةي ليستي بؤضي
طــؤإان فراكسيؤني شتَيك هــةر
رةتيدةكاتةوة، بكات، ثَيشنيازى
هةموو بةرذةوةنديى لة تةنات ئةطةر
لة تةنانةت يان كوردستان  خةَلكى
هَيزى ءةك هَيزَيكى بةرذةوةنديى
سةرجةم كة ثَيشمةرطةشدابَيت
شينء ــان  ــدارةك ــةآلت دةس حيزبة 
ناوهَينانى بة  دةكةنء بؤ  ءاوةيالى
ئةندازةى بة كة خؤنيشاندةدةن  ءا
دةوَيتء خؤشيان  ضاويان  بيلبيلةى 

رادةطرن؟ دَلى
طؤإان فراكسيؤنى ثَيشنيازى
ثةيإةويى ياساييةكةى ــة دةق بؤ 
ناوى لةثاأل  كة ئــةوةبــوو،  ناوخؤ
(ثاسةوانى زاراوةى ثَيشمةرطةدا
لةاليةكةوة تا دابنرَيت، هةرَيم)يش
زؤرانةى ئيمتيازاتة ئةو بتوانرَيت
هةيةتىء بةغدا  لة هةرَيم ثاسةوانى 
داني ناوةنديى حكومةتى دةستوورو
لةاليةكى دةستةبةرببَيتء ثيادةنَيت،
ثَيشمةرطة سةربةخؤيى ديكةشةوة
ــازى ــةرب س ــى ــةك ــاي دةزط ءةك 
بةتةواويى رابطةيةنرَيتء نةتةوةيي
دةسةآلتى لة هةرَيمء ثاسةوانى ببَيتة
ئةمةش سوودى جياببَيتةوة، حيزب
حيزبة كــة ئــةوةيــة  بنضينةوة لــة 
نةتوانن كوردستان سياسييةكانى
سياسيى كؤيلةى ءةك ثَيشمةرطة
ــاذاوةى ئ شــةإء بؤ  سةيربكةنء
بكةن، يةكتريدا بةطذ ناوخؤيي
ثَيشمةرطة كة ئةوةشة لةهةمانكاتدا
كةسايةتىء خــاوةن مرؤظى ءةك
ئةو تةماشابكرَيتء سةربةخؤ
هاوثيشةكانيان بةغدا لة ئيمتيازاتانةى
مــووضــةى ضةندقاتى هــةيــانــةو

بةردةستيان. بكةوَيتة كوردستانة
ئةوة دذى  كوردستانى ليستى 
«ثاسةوانى زاراوةى كة ءةستايةوة
ليذنةى ثَيشمةرطة بؤ ناوى هةرَيم»
لةبةرئةوةى تةنيا  زيادبكرَيت، 
داواى طــــؤإان» «فــراكــســيــؤنــى 
سةرثَيضىء ئةو بــةآلم كردبوو،
جطة كة لةكاتَيكداية خؤنةبانكردنة
(١٢١)ى مادةى ثَينجةمى بإطةى لة
ياساى دوو فيدإاَلى، دةستوورى
ثةرلةمانى خودى  لة ثةسةندكراو 
ثَيشمةرطةيان ناونانى كوردستاندا
هــةرَيــم» «ثـــاســـةوانـــى ءةك 
بةمجؤرةى ــدكــردووةو ــةســةن ث

ناساندوويانة: خوارةوة
راذةء ياساى يةكةم:  ياساى
(زَيرةظانى ثَيشمةرطة خانةنشينى
(٣٨)ى ذمارة كوردستان)  هةرَيمى 
يةكةميدا مادةى لة كة (٢٠٠٧) ساَلى

داوة: دةقى بةمجؤرة

يةكةم: «مادةى
طشتيى فةرماندةيى ضوار/ بإطةى
(زَيرةظانى ثَيشمةرطة هَيزةكانى
ثَيكهاتةكانى باآلى دةسةآلتى هةرَيم)

كوردستانة». ضةكدارةكانى هَيزة
هــَيــزةكــانــى ــج/ ــن ــَي ــةى ث ــإط ب
(زَيرةظانى كوردستان ثَيشمةرطةى
ثَيكهاتةكانى هةموو لة بريتيية هةرَيم)
هةر كوردستان ثَيشمةرطةى هَيزى
بةرزترين دةطاتة تاكو سةربازةوة لة

سةربازى». ثلةى
ليستى لة  ــزان ــةإَي ب حةتمةن
لةطةأل ئةوانةى بةتايبةت كوردستانى،
ئيمثراتؤرياى ــةرةبء ع مَيذووى
دةزاننء زؤرترة، سةروكاريان «لم»دا
تةرجومةكراوى كة  بزانن هةقة
عةرةبى بؤ هــةرَيــم»  «زَيــرةظــانــى
ثاسةوانى االقليم»ء «حرس هةمان
هةزار بة كة خؤمانة هةرَيمةكةى
عَيراقدا دةستوورى لة ئةحواأل حاألء
بةإَيزانى ئَيستا كراوةتةوةء  جَيطةى
مووضةكةى ئامادةنين ثةرلةمانتار

ببينن!! ثآ رةوا بةغداشيان
لة بريتيية دووةم: ــاســاى ي
هةرَيمى ــوورى دةســت ـــرؤذةى «ث
(٢٠٠٩/٦/٢٤)دا لة كة كوردستان»
ثةرلةمانثةسةنديكردووةءئاشكراية
كوردستانى» «ليستى فراكسيؤنى كة
ئةوان بؤ كة  دابنَيت ءاى ناتوانَيت 
االجرا الزم  ثشتطوَيخستنةء قابيلى

نيية.
هةرَيم ــوورى ــت دةس ـــرؤذةى ث
ثاسةوانى بة سةبارةت بةمجؤرة

داإشتووة: دةقى هةرَيم
(١٢) «مادةى

بإطةى بةثَيى كوردستان، هةرَيمى
(ثَينجةم)لةمادةى(١٢١)ىدةستوورى
ثَيشمةرطةى هَيزَيكى فــيــدإاَلــى
هةرَيم ثاسةوانى بؤ هةية بةرطريكار
ياسايةك بة ئةركةكانى ثَيكهاتةو كة
ميليشياى نابَيت رَيــكــدةخــرَيــنء
دةرةوةى ضوارضَيوةى لة  ضةكداريى

ثَيكبهَينرَيت». ياسا
بؤضى بثرسين: هةقمانة كةواتة
كوردستانى ليستى ثةرلةمانتارانى
بةطشتيىءبةشى«سةوز»ىئةوليستة
ناهةق هةقء بة دةيانةوَيت بةتايبةتى
بؤضوونَيكدا ثَيشنيازو هةر طذ بة
طؤإانخوازةكانةوة لة كة بضنةوة

ثَيشكةشدةكرَيت؟
لة كوردستانى ليستى رةواية ئايا
ثةرلةمانى ءةك ثيرؤزى شوَينَيكى
جادةسافكةرى ببَيتة كوردستاندا
تا دةيانةوَيت  اليةنانةى هَيزو ئةو
ميليشيايةكى هةر ثَيشمةرطة  هةتاية
مةمرةو نانى بــة ضــةكــداربــَيــتء
سياسييةكانء مةكتةب مـــةذى
حكومةت دةرةوةى كةسانى بإيارى

بةإَيوةبضَيت؟
ئةوانةى ئافةرينن شايستةى ئايا
ثةرلةمانى ساَلَيك ثَيش نــازانــن
بؤ ثَيشمةرطة ض بإيارَيكى كوردستان
ــت ــَي دةب ئَيستا دةركـــــــردووةو
ديكةى دَلسؤزانى رؤذنامةنووسء
قانونةكانى ثةرلةمان دةرةوةى
بؤ خؤمانيان ثةرلةمانةكةى بةغداو
كة بَيننةوة ءةبيريان شيتةَلبكةنةوةء
دوذمنايةتى دذايةتىء خةياَلى لة هَيندة

نةبن؟ ئةموئةودا
كوردستان ثَيشمةرطةى هَيزى
خةَلكى هــةمــوو ـــازووى ب هــَيــزو 
ثةرلةمانى ئةندامانى  كوردستانةو 
هةر ثَيش ئةركيانة كوردستان
داكؤكى ءآلتة  ئةم ديكةى كةسَيكى
كةرامةتى مانةوةو هةبوونء لة
مووضةي ذيانء شَيوازى ئينسانىء
رةوايانبكةنءثَيشهةرهاوآلتييةكى
ياسا) بة بةَلَي  ) ياسا  بة كوردستان
حيزبية ضةثؤكى ــتء دةس بن لة 
بةرذةوةنديثةرستء كورتبينء
بكةنء دةربازيان خؤثةرستةكان
ئازا بوَيرو نةترسء ثياوى ءةك
ذيانيان ءاقعى بة بيانثارَيزنء
ءةك سةرئةنجام خؤشبكةنء
راستةقينةى ثاسةوانى لةشكرو

بيانناسن. رةسميى بة هةرَيم

ليستي بؤضي

زؤرينةي

ثةرلةمان

شتَيك هةر

فراكسيؤني

ثَيشنيازى طؤِران

بكات،

رةتيدةكاتةوة،

لة تةنات ئةطةر

بةرذةوةنديى

خةلَكى هةموو

يان كوردستان

لة تةنانةت

بةرذةوةنديى

هَيزيَكى

هَيزى ءةك

ثَيشمةرطةشدا

كة بَيت

سةرجةم حيزبة

دةسةآلتدارةكان

ءاوةيالى شينء

بة دةكةنء بؤ

ءا ناوهيَنانى

خؤنيشاندةدةن

ئةندازةى بة كة

بيلبيلةى

خؤشيان ضاويان

دلَى دةوَيتء

رادةطرن؟

يةكيَتيء طرفتي حوكمأاني

مةجيد ساَلح
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وةسانى شَيخ ئارام

راثرسييةكانء
باش ئةنجامى

ثإؤذةىكرانةوة بةإووىكورددا
سةرةكى بابةتى بووةتة توركيا لة
بةإؤذ ضينء توَيذةكان، رؤذ هةموو
ئةو جةماوةرييةكانى ثشتطيريية
هةوَلةكانى بووندان، زياد لة ثإؤذةية
رةجةب توركيا وةزيرانى سةرؤك
باآلى ئةندامانى ئةردؤغانء تةيب
لة بةردةوامن طةشةثَيدان دادو ثارتى
ضينء لةطةأل دانشتنيان كؤبوونةوةو
بة مةبةستى بةدةستهَينانى توَيذةكاندا
بؤ طــةورة جةماوةرى ثشتطيريى
رَيطرى تائَيستا ئةوةى ثإؤذةكة،
ئةردؤغانة، ثإؤذةكةى سةرةكى
توندإةوى ثارتى هةردوو لة بريتيية
هةروةها جةهةثة)، (مةهةثةء توركيا
تائَيستا ــاش  ســووث لــة بةشَيك 
ثإؤذةكة ثشتطيريى ناإازييةو
كة راثرسيانةى ئةو بةثَى ناكات،
لة راثرسى سةنتةرةكانى دةزطــاو
دةركةوتووة، ئةنجاميانداوة، توركيا
ثشتطريى توركيا خةَلكى (٪٨٥) كة
وآلتةكةيان بةديموكراتيكردنى
خةَلكى (٪٦٥) هةروةها ــةن، دةك
ضارةسةرى ثشتطيريى توركياش

دةكةن، كورد ثرسى
كة ــة، ــةك ــي ــي ــرس راث بـــةثـــَى 
سايتء ضةند لــة  ئةنجامةكانى
توركيا نــاوخــؤى رؤذنامةيةكى 
رَيــذةى كة هاتووة، بآلوكرانةوة

ثرسى ضارةسةرى لة ثشتطيريى
كورد رؤذبةإؤذلةزيادبوونداية، ئةم
دةستةى سَى لةاليةن  كة راثرسيية
دوانــزة لة ئةنجامدراوة راثرسى
بؤ ئةنجامةكانيش توركيا، ثارَيزطاى
ئةردؤغان حيزبةكةى  بةرثرسانى 

دَلخؤشكةرن.
زانكؤى مامؤستاى ميرانى هَيمن
كاروبارى لة شارةزا سةآلحةدينء
ئةو «بةثَيى رؤذنامة وتى: بؤ توركيا
ئةردؤغانء كؤبوونةوانةى هةموو
ضينء لةطةأل بَيت حكومةتةكةى
بةرةو ثإؤذةكة توركيا توَيذةكانى
ــت، دةضــَي ـــةورة ط فــراوانــيــيــةكــى
خؤيان بةثرسان وةك ئةطةرضى
ثإؤذةكة هَيشتا ثَيداوة ئاماذةيان
كؤبوونةوةكانى نةبووة، بةآلم تةواو
كة دةدةن، ئةوة ماناى ئاتالى بةشير

بكةن». فراوان ثإؤذةكة دةيانةوَيت

جةماوةر
ثِرؤذةكة لةثشت

راثرسييةكان، ئةنجامى وَيإاى
رَيكخراوء (٢٥٠) لة زياد توركيا  لة
ناحكوميى حكوميىء كؤمةَلةى
ثإؤذةكةى بؤ خؤيان ثشتطيريى
ثرسى لةمةإ ضارةسةرى ئؤرؤدطان
بةثَيى ئةو هةروةها كورد نيشانداوة،
رؤذنامةى دةست كة زانيارانةى
كةوتوون نيوز) دةيلى (توركش
لة مةدةنى كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
هانبدةن توركيا زياتر ئةوةدان هةوَلى
بةردةوام ثإؤذةكة لةسةر ئةوةى بؤ
بــةردةم بةربةستةكانى بــَيــتء

بة سةبارةت الببرَيت، ثإؤذةكة
لة ثإؤذةكةى زيادبوونى ثشتطيريى

دةَلَيت: هَيمن ميرانى ئؤرؤدطان،
كورددا بةإووى كرانةوة «ثرسى
بةرثرسانى طةوربوونداية، لة ئَيستا
طــةشــةثــَيــدانــيــش دادو  ــى  ــارت ث
لة ثإؤذةيةكى بابةتة دةيانةوَيت ئةو
حكومةتء ثإؤذةى بكةنة حيزبةوة
ــةوةى ئ بؤ  جــةمــاوةر دةوَلـــةتء
ثــإؤذةكــة سةركةوتنى طرةنتى
ضونكة اليةنةكان،  هةموو لة هةبَيت
ــةوةى ئــؤرؤدطــان ئــةزمــوونــى ئ
ئاقارةدا بةم ثإؤذةكة ئةطةر هةية
ــةواوى ت ثشتطيريى ــا وات نةبات
ثإؤذةكة لةمةإ  دةوَلةت جةماوةرو 
سةرنةكةوتنى مةترسى وةرنةطرَيت
ئةوةى ــةروةك ه هةية، ثإؤذةكة
حيجاب، ثــــإؤذةى ــة ل ــــدا  رووي
بــةردةوامــى كــؤبــوونــةوةى بؤية 

لةطةأل دادوطةشةثَيدان بةرثرسانى
ئةوة ماناى جــيــاوازةكــان اليةنة 
دواى بة وَيَلة ئةردؤغان دةطةيةنَيت

جةماوةريية». ثشتطيريية ئةو

كوردى بة ثرس
دةكرَيت عَيراق

ثارتى شاندى ســةردانــةكــةى
هةولَيرو بؤ  ديموكرات كؤمةَلطةى 
لةطةأل كؤبوونةوةيان سلَيمانى
جــارى ــؤ ب ـــورد، ك بــةرثــرســانــى
كة دةطةيةنَيت، ئةوة ماناى دووةم
بةشَيوةيةكى بابةتة ئةو توركيا
هاوكَيشةى لة شيدةكاتةوة، طرنط
كــوردى ثرسى ضارةسةركردنى
ئةويش هةية،  بةهَيز خاَلَيكى توركيا 
كوردةكانىعَيراقة،لةكؤبوونةوةكانى
بــةرثــرســة ــوان ــَي ـــــردووى ن راب
بةغداو لة كوردةكان توركةكانء
كة باسكراوة، ئةوة بةردةوام هةولَير
هاوسنوور وةك كوردستان هةرَيمى
لةسةر كاريطةر  توركيا لةطةأل 
بة توركيا كــوردى طشتيى ئاستى 
شرؤظة بةثَى كراون، ئةذمار طرنط
ئةحمةد سةردانةكةى سادةكانى
كؤمةَلطةى ثارتى سةرؤكى تورك
بؤ يــاوةرى شاندى ديموكراتء
كرانةوةى ثرؤسةى ئايا كة ئةوةية،
ثشتطيريى كورد ثرسى بؤ ئةردؤغان
كات لَيدةكرَيت يان نا؟؟، هةر هةمان
راطةياندنةكان كؤبوونةوةكانء لة
عَيراق ــوردى ك كة  بــآلوكــرايــةوة،
دةكات، ضارةسةرةكان ثشتطيريى
هاتنةكةى ميرانى سةبارةت بة هَيمن

كة واية؛ بؤضوونى  تورك  ئةحمةد
هةَلوَيستى مةبةستيةتى توركيا
بزانَيت ــان ــوردســت ك ــمــى هــةرَي
ــة، بــةآلم ــإؤذةك ث ــارةت بــة ــةب س
فةرمى بةشَيوةيةكى نايةوَيت
لةطةأل بابةتة  ئةو خؤى حكومةت 
بكاتةوة، كــوردســتــان هةرَيمى
شاندةكةى تــوركء ئةحمةد  بؤية
لة كة سيناريؤيةى لةو بةشَيكن
ئَيمة هةية»  ثرسثَيكردنةكةدا بابةتى 
حكومةتى ئَيستا كة دَلنياين، لةوة
هةرَيمى هةَلوَيستَيكى هةموو توركيا
وةردةطرَيت، بةطرنط كوردستان
ـــةوةى ئ دواى لــة ـــا ـــةروةه ه
بوونةتةوة ئاسايى ثةيوةندييةكان
كؤبوونةوةكانىئؤزضةليكءبارزانى
بةرثرسة بةغداى كؤبوونةوةكانى
كوردستان، هةرَيمى توركةكانء
كوردستان هةرَيمى هاوكاريى بابةتى
توركيا لة ئاشتى ثرؤسةى لةمةإ
دةكــرَيــت، بؤ  طـــةورةى  حيسابى 
هاوسنوورة كوردستان ضونكة
كاريطةريشى هةروةها توركيا لةطةأل
وآلتة، ئةو كوردةكانى  لةسةر  هةية
ــةى ســةردان ــةو ئ ئــةطــةر لــةبــرى
باآلى بةرثرسَيكى تورك ئةحمةد
كردبا، هةرَيمى سةردانى توركيا
جياوازتر خوَيندنةوةى ئَيستا ئةوا
هةمان ئةطةرضى بابةتةكة، بؤ دةكرا
ئَيستادا لة ضونكة روودةدا، بابةت
بةشَيوةيةكى فةرمى توركيا نايةوَيت
لةطةأل دبلؤماسييةكانى ثةيوةنديية
طةإ، بخاتة كوردستان هةرَيمى
كاريطةريى خؤيان بإواى بة ضونكة
راى طشتيى كؤى لةسةر  نةرَينيى

دةبَيت». توركيا

دةكات ثشتطيريى جةماوةر دةكاتةوة، جةخت ئةردؤغان
دةولَةت ثأؤذةى بؤ حيزبةوة ثأؤذةى لة كورد ثرسى ضارةسةرى

شاآلو فةتاح

كَيشةى بايدن رؤيتةرز:
جَيناكؤكةكان ناوضة

هةَلبذاردندا بازنةى لة
ضارةسةر ناكرَيت

عَيراق بؤ دووةميدا  سةردانى  لة
سةرؤكى جَيطرى بايدنى جؤزَيف
ئةمريكا يةكطرتووةكانى  وياليةتة 
ســةركــردة ــةر س ــة دةخــات فشار 
لةسةر سازشكردن بؤ كوردييةكان
بايدن ــاك. خ نـــةوتء  مةسةلةى
نةكردووة ئةوةم ثَيشبينى دةَلَيت:
نَيوان كوردو خاك لة كَيشةى نةوتء
ببَيتة عَيراقدا دةسةآلتدارى شيعةى
ئارامى لة هةإةشة كة كَيشةيةك،
ئةوةشدا لةطةأل بكات»،  ناوضةكة 
ئةنجامى بةرامبةر بوو طةشبين بايدن
ئاماذةكردن بآ كؤبوونةوةكانء
دةَلَيت: كؤبوونةوةيةك هيض بة
ئارةزووى حةزو بةوةى  «طةشبينم
طونجاو سازشكردنَيكى بؤ راستةقينة
ئةوة ئاماذةى هَيشتا بةآلم هةية».
ماوةيةكى كة كوردةكان كة هةية
دروستكردنى بة خةونيان ــذ درَي
دةبينى، خؤيانةوة سةربةخؤى وآلتى
ناوضةكةيان سنوورى بيانةوَيت

بكةن. فراوان
ترسى لةبارةى  رؤيتةرز  دواتر 

ناوخؤى شــةرى هةَلطيرسانى
عةرةب دةنووسَيت؛ كورد و نيضوان
دواى كة هةية لةوة ترسيان هةندَيك
ثَيكدادان عَيراق طةشةكردنةوةى
ناوضة لة عةرةب  كوردو  نَيوان  لة

دروستبَيت. جَيناكؤكةكان
كَيشةيةوة  ئةو بارةى لة بايدن  
بة بةغدا لة هةولَيرو بطاتة ئةوةى ثَيش
«هةندَيك راطةياند: رؤذنامةنووسانى
بازنةى لة طةورةنء زؤر هةن كَيشة

ناكرَين. ضارةسةر هةَلبذاردندا
نةوتء وةك كَيشةى هةندَيك
كانوونى هةَلبذادنى تا ثَيويستة خاك

دوابخرَين». (٢٠١٠) دووةمى

ستراتيذى رةنطة ئاينة:
ئةمريكا نوَي،

شةِر ناو بطةرَِينَيتةوة
لةعَيراقدا

هَيزةكانى ذمارةى كة كاتَيكدا لة
كةم بةرةبةرة عَيراقدا لة ئةمريكا
لة كشانةوةيان بةهؤى دةبَيتةوة
حكومةتى شارؤضكةكاندا، شــارو
بةردةم دةخاتة نوآ ئةركَيكى عَيراق
ئةنجامدانى بة ئةمريكا هَيزةكانى
مانةوةى بة سةبارةت راثرسييةك
ناوضة ــة ل ئةمريكا هــَيــزةكــانــى
شةإى لة بؤ رَيطرتن جَيناكؤكةكانء
عــةرةب، كــوردو نَيوان نةتةوةيى
كاتَيكدا لة دةطةيةنَيت ئةوة ئةمةش
رؤيشتنةوة بةنيازى ئةمريكييةكان

بطةإَينةوة. دةبَيت دووبارة بوون،
ئؤدَيرنؤ  راى مانطةدا ذةنةراأل لةم
سةربازييةكانى هَيزة فةرماندةى
رايطةياند: ــراق ــَي ع لــة ئةمريكا
كوردييةكانء هَيزة لةطةأل ثَيدةضَيت
ناوضة بؤ بطةإَينةوة عَيراق سوثاى
عَيراق هَيشتا ضونكة جَيناكؤكةكان،

ئةمريكاية. بة ثَيويستى
ئةمريكييةكان  ثَيشتر  هةرضةندة
تــةواوةتــىء كشانةوةى بــإيــارى
ناوضانةدا، ئةو بؤ نةطةإانةوةيان
ئؤتؤمبَيلى ضةندين تةقينةوةى بةآلم
سةرؤك بؤمبإَيذكراوو داواى ماليكى
سةرؤكى بارزانى عَيراقء وةزيرانى
كة كرد، ذةنةراَلةكان لة واى هةرَيم
نَيوان لة بكةنةوة ميانطيريى لة بير
كة ناوضانةى، ئةو عةرةبى كوردو
دواخراونء ماوةيةك بؤ كَيشةكانيان
بَيت كاتَيكدا هــةر لة ثَيدةضَيت
كة لةوةداية مةترسيي بةآلم بتةقنةوة،
هةلة لةم سوود  قاعيدة رَيكخراوى 
بكاتة ئةمريكا هَيزةكانى وةربطرَيتء
ئةم ديارة خؤى، كارةكانى ئامانجى
ناوضةيةدا لةم ئةمريكاش ئةركةى

راستةقينةوة. مةترسييةكى دةيخاتة

ريثؤرت: ئؤيأل ئيراكى
داواى موسأل كوردةكانى

دةكةن: سةربةخؤيى

لة موسأل عةرةبةكانى كــوردو
كوردةكانى ملمالنَيدان، كَيشةو

سةربةخؤيى داواى ثارَيزطاية ئةو
دةكةن.

رادةطةيةنن؛ ئــةوة كــوردةكــان
عةرةبةكانى سياسةتمةدارة كة
هةندَيكيان طةندةَلنء ثارَيزطاية ئةو
ضــةكــدارة ــان لــةطــةأل ــي ــت دةس
(وةك تَيكةَلكردووة ياخيبووةكاندا
حسَين). سةدام ثَيشووى سةربازانى
لة طلةييان لــةوةى جيا كوردةكان
داوا هةيةو خزمةتطوزاريى كةمى
لة رَيطة كة دةكةن حكومةتيش لة
(ضونكة بطرَيت بؤمبةكان تةقينةوةى
جياوازيى بة  ثةيوةندييان زؤرَيكيان 
عةرةبةكانةوة كوردو نَيوان نةتةوةيى
باكوورى كَيشةى هةرضةندة  هةية).
بؤ كاريطةريى راستةوخؤ عَيراق
نيية، توركيا لة كورد كَيشةى سةر
خوازيارى ثةكةكة راديكاَلةكانى بةآلم
هؤى ببنة كَيشةكان  كة  ئــةوةن،

ثاراستنىياخيبوونةكةيان.

ئةثستريم ئؤنالين:
ناوةرِاستدا لة هةورامى

طيرا

سامانة وةزيرى هةورامى ئاشتى
كوردستان هةرَيمى سروشتييةكانى
نَيوان لة كردووة كارى نَيوةند وةك
نةرويذي (دى.ئَين.ئؤ)ى كؤمثانياى
دؤزةرةوةى نةوتى ء طةنةل ئينرَيذى
ئةمساَلدا شةشى مانطى  لة توركى.

كة ــى زان ــةوةى ئ بؤريس ئؤسلؤ
كؤمثانياىدى.ئَين.ئؤزانيارىتةواوى
هةرضةندة نــةكــردووة، ثَيشكةش
ثشكةكان كة زانيويةتى كؤمثانياكة
كة فرؤشيارَيك تاكة بة فرؤشراون
ثإؤذةكانى لة يةكَيك بة ثةيوةندى

هةية. كؤمثانياكةوة
دةريخست، لَيكؤَلينةوةكان بؤية
مامةَلةيةدا لةم هةورامى  ئاشتى كة

كاريكردووة. نَيوةندَيك وةك
بؤرس ئؤسلؤ دؤكيؤمَينتةكانى
هةورامى ئاشتى كة دةردةخةن ئةوة
مامةَلةكةدا، لة كإيوة بةشى (٤٣,٩)
طشت (٤,٨)ى دةكاتة ئةمةش  كة

كؤمثانياكة. بةشةكانى
دةدات، بةوة ئاماذة بؤرس ئؤسلؤ
لةسةر بةدةستةوةية تةواوى بةَلطةى
ئاشتى راســتــةوخــؤى ثةيوةندى
بةإَيوةبةرى ئؤيدى هَيلج هةورامىء
(دى.ئَين. كؤمثانياى جَيبةجَيكارى
مامةَلةكةيان. لةسةر نةرويذى ئؤ)ى

حكومةتى مةكتوب:
هةرَيم داواى

قةرةبووكردنةوةى
لة خؤى سومعةى
دةكات دى.ئَين.ئؤ

هةرَيم حكومةتى دةسةآلتدارانى
شةش مـــاوةى كــة رايــدةطــةيــةنــن
كؤمثانياى طومانيان لةسةر هةفتةية
نةرويذى ــن.ئــؤ)ى ــَي (دى.ئ نةوتى 

وتةيةش ــةم ئ ــردووة، ــك ــت دروس
حكومةتى فةرمى وَيبسايتى لة
تيايدا كة بآلوكراوةتةوة، هةرَيمةوة 
كة «هةَلةيةك بة كؤمثانياكة كارةكانى
لة ثاساوى بؤ بهَينرَيتةوة» ناتوانرَيت

قةَلةم دةدات.
كة كراوة، دى.ئَين.ئؤ لة داواش
لة كة بكاتةوة زيانة ئةو قةرةبووى

داوة. هةرَيمى حكومةتى سومعةى
هةورامى ئاشتى لةمبارةيةوة
سروشتييةكانى سامانة  ــرى وةزي
كة وتةيةكدا لة هةرَيم حكومةتى
(دى.ئَين. رةسميى وَيبسايتى لة
«تةواوى دةَلَيت: بآلوكرايةوة ئؤ)ش
دةوةستَيتء نةوت دةرةوةى ناردنة
قازانجَيكى هيض (دى.ئَين.ئؤ) ثَيويستة
ئةم مــاوةيــةدا». لةم بةرنةكةوَيت
بآلوبوونةوةى زانيارى دواى لَيدوانة
لةاليةن دَيت نهَينى بةشى كإينى

سروشتييةكانةوة. سامانة وةزيرى
رووداوةوة ئةو لةبارةى هةر
بةإةسميى ــم ــةرَي ه حكومةتى
هيض هيواخوازين «ئَيمة رايطةياند،
بةرثرسةكانمان وةزيرو لة يةكَيك
نةبن سودمةند ثشكدارء راستةوخؤ

طرَيبةستةكاندا». لة
ــؤ)ش ــن.ئ ــَي (دى.ئ كؤمثانياى
لة خـــؤى دةكــــات ــة بــةرطــرى ل
زانــيــاريــيــانــةى ــةر ئـــةو ــب ــةرام ب
ئــاَلــوطــؤإى بــؤ بـــؤرس «ئؤسلؤ 
ــةوةو ــردووةت ــك ــآلوي ب ــارى» ــي زان
دةكاتء قةرةبووكردنةوة داواى

دةزانَيت. مةبةستدار بة هةوَلةكةيان

ضـارةسةر نـاكرَيت هةلَبذاردن بة كَيشـةى كةركـوك بــايــدن:

وةزيرانى توركيا ئةردؤغان، سةرؤك رةجةب تةيب
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گوَلپي محةمةد فايةق

سلَيماني - جادةي لةسةر (١٩٨٧) ساَلي
پَيشمةرگةي هَيزي مةفرةزةيةكي دوكان
ئةَلمانييان ئةندازياري  دوو  كوردستان
ناوچة هَينابوونيانة دةستگيركردبوء،
ئةَلمانييةكان ئةندازيارة  رزگاركراوةكان، 
لةگةأل بارةگاكاندا لة نةكرابوونء زيندان
لة نزيكةوة لة  تا دةژيــان، پَيشمةرگةدا
كورد كَيشةي  پَيشمةرگايةتيء ژياني 
نَيوان گفتوگؤكاني  درَيژةي  لة تَيبگةن،
پَيشمةرگةكاندا ئةَلمانييةكانء ئةندازيارة
سةرنجإاكَيش قسةي هةواألء كؤمةَلَيك
ــة هــةواَل ــةو ــةك ل ي بــآلودةكــرايــةوة،
لة يةكَيك كة ئةوةبوو،  سةرنجإاكَيشانة 
من وتبووي، ئةَلمانييةكان ئةندازيارة
ديموكراتم، سؤسيال حيزبي ئةندامي
دةنگم ئةَلمانيادا هةَلبژاردنةكاني لة بةآلم
مةسيح)دا، ديموكرات (پارتي ليستي بة
سةرسوإمانةوة بــة پَيشمةرگةكان
هةَلوَيستةي ئةو هؤكاري لة پرسياريان
ئةي وتبوويان ء كردبوء ئةندازيارةكة
ئةندازيارة نةكردي؟، دةريان حيزبةكةت
دةنگم لةبةرئةوة نا، وتبووي  ئةَلمانييةكة
دةنگم نةداء خؤم حيزبةكةي ليستي بة
حيزبي سةرؤكي كؤَلي  هلمؤت  ليستي بة
بةرنامةكةي چونكة مةسيحدا، ديموكرات
بةرنامةي لة مةسيح ديموكرات حيزبي
زياتر ــوء، ب باشتر  خــؤم  حيزبةكةي

نة ئةَلمانيا لة دةكردء وآلتةكةمي خزمةتي
جؤرة ئةو  سةر لة حكومةت نة حيزبء 

نادةن. سزا كةس هةَلوَيستانة
ئةَلمانيية ئةندازيارة  ئةو هةَلوَيستي 
ئةَلمانياداء وآلتــي هةَلبژاردنَيكي لة
كاتةدا لةو هةواَلةكة بآلوكردنةوةي
پةتاي لة كوردستانييةكان حيزبة كة
تازة بــووبــوونء بَيهؤش  حيزبايةتيدا
هةستابوونةوة، براكوژيدا شــةإي لة 
تائَيستاش دانــاء  سةرم  لة كاريگةريي
ئاواتةخوازبووم نةچووةتةوةء بيرم لة
گةلي تاكةكاني  رؤژان لــة ـــك رؤژَي
بگةنة حيزبةكوردستانييةكان كــوردء
شارستانيء پَيشكةوتني ئاستَيكي
السايي كة وا  ديموكراتي نةتةوةييء 
هيچ بكةينةوةء ئةندازيارةئةَلمانييةكة
هةَلوَيستي لةسةر اليةنَيكيش حيزبء
نهَيني سزامان ئازادء دةنگداني سياسيء 

نةدات.
يةكَيتيي كة كاتَيك راپةإينةوة دواي لة
ديموكراتي پارتي كوردستانء نيشتمانيي
سياسيء قووَلي  كَيشةي لة كوردستان 
بؤ واي دةژيـــان،  ئةخالقيدا ئــيــداريء
كةمَيك حيزبة دوو ئةو ئةگةر دةچووم
ديموكراتء سؤسيال حيزبة لة خؤيان
ئةَلمانياء وآلتاني ديموكرات مةسيحةكاني 
بإَيك نزيكبكةنةوة،  ئةوروپي ديكةي 
دةكةنةوةء كةم خؤيان كَيشةكاني لة
حيزبةكانيانء جةماوةري پَيوةنديي نَيوان
ئاساييبوونةوةو ــةرةو ب كوردستان
ساَلَيك چةند پَيش دةبةن،  ئاشتبوونةوة
سؤسيال ريزي  لة رةسميي بة (ي.ن.ك)
ساَلي وةرگيراء لة ديموكراتي نَيونةتةوةيي
(ي. ن.ك) گشتيي سكرتَيري  (٢٠٠٨)يشدا
سةرؤكي جيگري بووة تاَلةباني  جةالل
نَيونةتةوةيي، ديموكراتي سؤسيال
(ي .ن.ك)ء ديموكرتي سؤسيال بة بوون
ديموكراتي سؤسيال لة  تاَلةباني  پَيگةي
بؤ بوو زَيإين دةرفةتَيكي  نَيودةوَلةتيدا،

قؤناغي لة بچنةوةء خؤياندا بة ئةوةي
دةربچنء بَيبةرنامةيي ئايدؤلؤژيء بَي
چارةسةر رَيكخستنييةكانيان گرفتة
سؤسيال كة دةريخست واقيع بةآلم بكةن،
تةنيا تاَلةباني (ي.ن.ك)ء ديموكراتييةكةي
دةسةآلتخوازي ء عةقَلييةتي نــاوةء بة
شوَيني بةرنامةء رؤحييةتي مادةپةرستي
گرتووةتةوة، (ي.ن.ك)ى  ئايدؤلؤژياي 
پةرلةماني هةَلبژاردني سةروبةندي لة
كة ـــةوت دةرك كوردستاندا هةرَيمي
سؤسيال ســةر  ــة ب فــإي  (ي.ن.ك)
سةر بة فإي (پ.د.ك) نييةء ديموكراتةوة
ئيسالمةوة ديموكرات ديموكراتء ليبراأل
ئةوةي هيوا بؤ ليستي  بة رَيگة نةدان نيية،
پةرلةماني هةَلبژاردني  لة بةشداريي
(ي.ن.ك) نة  سةلماندي بكات، هةرَيمدا 
ــش (پ.د.ك)ي نة ديموكراتةء سؤسيال
كارمةنداني دةنگداني ئيسالمة، ديموكرات
دةسةآلتي سنووري لة هةرَيم حكومةتي
هةَلبژاردني لة گؤإان ليستي بة يةكَيتيدا
بةر خستة  يةكَيتي (٢٠٠٩/٧/٢٥)دا، 
ديكةي ئاساني تاقيكردنةوةيةكي 
هةَلوَيستء ئةو ديموكراتبوون، سؤسيال
گشتيي سكرتَيري ناديموكراتانةي بإيارة
سؤسيال سةرؤكي  جَيگري  (ي.ن.ك)ء
بة بةرامبةر نَيونةتةوةيي ديموكراتي
كرداري دايء گؤإان اليةنگراني  ئةندامء 
(ي.ن.ك) حكومةتي حيزبء بةرپرسةكاني
ليستي بة دةنگيان كةسانةي بةو بةرامبةر
تاقيكردنةوةى لة يةكَيتي دا، ــؤإان گ

كرد. راسب ديموكراتةكةدا سؤسيال
رؤژانةكةناَليتةلةفزيؤنيKNN گفتوگؤ 
ئةوةي لةبةر كة دةكات كةسانة ئةو لةگةأل
اليةن لة داوة گؤإان ليستي بة دةنگيان
لةسةر حيزبييةوة حكومي ء بةرپرساني
نانبإاوكراون، دةركــراونء كارةكانيان
سؤسيال نا كاردانةوةيةكي هةر نةك ئةمة
يةكَيتيية، سةركردايةتيي ديموكراتييانةي
كؤمةَلگةي پَيوانةي لة ناياساييةء كارَيكي

لةمةوبةر هةفتةيةك  دوورة، كورديشةوة 
دووچـــاري كة نةخؤشةكانم لة يــةك 
لة بــووة،  (IRBS) ريخؤَلةكان كؤَلنجي
تةلةفؤن بة  چةمچةماأل شارؤچكةي 
بــاري وتــم پَيي ــردمء ك لةگةأل  قسةي  
وتم دةچَيت، خراپتر بةرةو تةندروستي
بخؤيت، خةم نابَيت چاكبَيتةوة ئةوةي بؤ
نةخؤشييةكةت بخؤيت خــةم ئةگةر
لةبةر نةخؤم خةم چؤن وتي چاكنابَيتةوة،
(٧/٢٥) رؤژي هةَلبژاردنةكةي لة ئةوةي
كارةكةم لة گؤإان ليستي چاودَيري بوومة
نانيان ماَلةوةء ناردميانةوة دةريانكردمء

چي بكةم؟ نازانم بإيمء ئَيستا
لة زانيارييانةي ئــةو گــوَيــرةي بة 
بآلودةكرَينةوة، راگةياندنةوة كةناَلةكاني
نانبإينءهةإةشةء بإيارةكانيدةركردنء
اليةنگرانء نةخؤشخستني  گواستنةوةء 
دةزگاكاني لة گؤإان ليستي ئةنداماني
لةاليةن هةمووي  هةر هةرَيمدا، حكومةتي 
سؤسيال حيزبي سكرتَيري تاَلةباني خودي
سؤسيال سةرؤكي جَيگري ديموكراتء
كــؤمــاري ســةرؤك ئينتةرناسؤناألء
ديكة بةرپرسةكاني دةردةچنء  عَيراقةوة
كة دةردةكةوَيت بةمةش  جَيبةجَييدةكةن، 
لة تاَلةباني هَيشتا هةَلوَيستء بإيارةكاني 
دوورنء سؤسيال ديموكراتةوة پَيوانةكاني
ديكة پَيشمةرگةي هةزاران منء ئاواتةكةي
كورد تاكي كة دي، نةهاتووةتة  تائَيستا
بَيتء ئازاد ئةندازيارةئةَلمانييةكة هَيندةي
سؤسيال حيزبي هَيندةي كوردي حيزبي
من بَيت، ديموكرات ئةَلماني ديموكراتي 
تاَلةباني ببَيتة ئَيستا ئةگةر بؤ دةچم، واي
ديموكراتي سؤسيال حيزبي سكرتَيري
كارمةندانةي ئةو ناني هةر نةك ئةَلماني،
بة دةنگيان كة دةبإَيت هةرَيم حكومةتي
ئةندازيارة ئةو ناني داوة، گؤإان ليستي
پَيش كة دةبإَيت ديموكراتةش سؤسيال
بة دةنگي هةَلبژاردنَيكدا لة ساأل (٢٢)
داوة. ئةَلماني مةسيحي  ديموكرات حيزبي 

هةبَيت، دةسةآلتي ئةگةر
دةكات! نةخؤشيي دووچاري  دةبأَيتء ئةلَمانييةكةش ئةندازيارة ناني

هةر نانبِرين نةك
كاردانةوةيةكي

سؤسيال نا
ديموكراتييانةي
سةركردايةتيي

كاريَكي يةكيَتيية،
ناياساييةء
پَيوانةي لة
كؤمةلَگةي

كورديشةوة
دوورة

طؤريان

ثــَيــش ـــة كــؤمــةَلــطــةى ل
سيمبولى ئةسث ثيشةسازيدا
شةإو لة ــووة ب هَيز تــوانــاو
سيمبولة ئةم  زؤرجار ئاشتيدا، 
وةك ديكةى طياندارانى بة
شوَينء بةثَيى ثَلنط شَيرو هةَلؤو
بة طؤإانى جوطرافيا نةتةوةو
رَيطةيةوة لةو هاتووةو سةردا
ــرؤظ م ـــراوة هــةســتــى ـــوان ت
ئامانجى كارو بة ببزوَينرَيتء
بةكاربهَينرَيت، جــؤراوجــؤر
ــى ــؤإش ش دواى  ـــــةآلم ب
دروستبوونى ثيشةسازىء
كة ـــرن مـــؤدَي ــةى  ــط ــةَل ــؤم ك
بة مرؤظايةتييان ئاإاستةى
ئةم دةكرد، وَينا ديكة جؤرَيكى
سروشتء ئاوَيتةى سيمبوالنة
وةك بوون خةَلك ذيانى واقيعى
سؤشياليزمء بيرى لة ئةوةى
دةبينرَيت، ليبراَلدا كؤمةَلطةى
لة بيرى ئةو تةرزانةش تةنانةت
ديدَيكى بةرةو كة خؤرهةآلتدا
ئاينزايش هةم سيكؤالرء هةم
وةك سيمبول دةإؤيــشــت
طؤإانى مَيذوويى كردةيةكى

هات. بةسةر
شوَينى زؤر لة داخــةوة بة 
هَيشتا ــة ك ــةدا  ــاي ــي دن ئـــةم 
كؤمةَلى دروستبوونى ئةطةرى
جاإى فةلسةفةكانى مةدةنىء
مرؤظ مافةكانى طةردوونىء
هيضى لة نةبَيت خةوو خةياأل لة
حيزبء سيمبولى ناضَيت، ديكة
ناوى تاكء وةك كةس ناوى
ناوانة هَيماو ئةو اليةن حيزبء
بيرى ثاشكؤى كة دةطرَيتةخؤى
طياندارة كة كؤمةَلطةيانةن ئةو
دإندةكان بةتواناكانء بةهَيزو
لة بــةرجــةســتــةبــووة تيايدا 
اليــةنــى ــزبء ــي مـــَيـــذووى ح
ناسيؤليستة حيزبة كــوردىء
ثَلنطةكانى عةرةبييةكانء
هةندَيك لة هةروةها تاميلء
ئةم نيزاميشدا هَيزى سوثاو
تةنانةت بةديدةكرَيت،  دياردةية 
ــاك، ت وةك كةسيش نـــاوى
بةربآلويىء بة زؤر ــاران ج
وةك كة لةطةَلبَيت ئَيستاشى
كة ناوَيك دةبينرَيت، ثاشماوة
دةاللةتى جةربةزةيية هَيماى
كراوةتة بووةء ستايش شكؤو

شوناس.
ئَيمةوة بة ثةيوةنديى ئةوةى
كة طاليسكةيةية ئةو هةبَيت
لة ئَيمةو بؤ ذيانة  مةدلولى
رايدةكَيشَيت ئةسث سةرَيكةوة
مرؤظ، ديكةوة سةرَيكى لة
دةمانباتةوة وا حاَلةتَيكى بوونى
ــةرة ــةو ثــرســيــارة ه ــةر ئ س
ض ئــاخــؤ ــة ك جــةوهــةريــيــةى
دوو ئةم ثشتةوةى  لة عةقَلَيك 
ضونكة بَيت، جيهانبينييةوة

وةك دةاللــةتــةكــانــى هــةمــوو 
رةنط ــوألء  ط ــؤمء م ئةسثء
هارمؤنيبوونيانء لة دوور
لة ئةمانة هةموو  هَيَلكاريى 
باكطراوندَيك قوآلييةكانياندا
طوزارشت هةريةكةيان كة هةية
كة ــات دةك جيهانبينييةك لة 
كةشفى رَيطةيةوة لةو دةتوانين
خؤيان كة بكةين دةاللةتانة ئةو
هةية مةآلسداوةو ثَيويستى بةوة
لة بدؤزينةوةء تةرةدودةكانى
لةسةر ئؤكةييان خؤيدا كاتى
وَينةو كة ــةوةى ئ بؤ  بكةين،
ئةو هــةمــوو دةنـــطء رةنــطــى
روونببَيتةوةء بؤ  كةناآلنةمان
ضوارضَيوةى لة  مةجهولىء  بة
بَيبنةمادا بةردةى بَينةو هةندَيك

نةمَينَيتةوة.
كة ليستانةى ئةو لؤطؤى
لة ــوون ــدارب ــةش ب ئــةمــجــارة
روونى بة  دةنطداندا ثإؤسةى 
لة غوبارةى  تؤزو هةموو ئةو 
ليستانة ئــةو ديدوبؤضوونى
لَيدةكاتء فوو كةوتووةتةوة
هةر بةرئةنجامةى ئةو دةطةينة
تا هةرَيمةوة سةرؤكايةتيى لة
فةلسةفةى قةوارةكان ليستء
بة ــــةآلتء حــوكــمــإانــى دةس
ئةسةفء لة جطة جؤرَيكة،
نيية، ثَيويست ضيترى داخ
بة طرنطةية  ثرسة ئــةم هــةر
هةَلؤكةى ثَيماندةَلَيت، روونى
ـــــرانء وةزي ــى ــةن ــجــوم ــةن ئ
كوردستانىء ليستى ئةسثةكةى
رةنطءهَيَلكارييةى هةموو ئةو
ضةثةكان ضاكسازىء ليستى
ئَيمةء بؤ باش عيبرةتى  لة ثإن

بإوايةى ئةو سةر دةمانبةنةوة
وةك كورد ئَيمة وةك بيرى كة
دةسةآلت جَلةوطرتنى بؤ نةتةوة
دةستةكانى تــونــد بيرَيكة
دةإوانَيتء درذ دةجوَلَينَيت،
بةإَيدةكةوَيتء ثةرشوبآلو
دةطرَيت، طوآ رقئةستورانة
نةإؤينة بؤ نيية وا ئةطةر ئةى
ثَيضوثإوضةكانى كؤآلنء ناو
بزانين كوردىء كؤمةَلطةى ناو
ناخى لة ئةطةرة ئةم ضؤنضؤنى
بة دةكاتء ثياسة  هةمووماندا 
لَيدةدات. جطةرة مذى قةهرةوة
هةموومان حةقة لَيرةوةية ئا
ئاخؤ بكةين، ثرسيارة ئــةو
ئةسث ــان ــك ــوَي ن ــدة ــدي ــان ك
كالسيكء سيمبولَيكى وةك

.(١) مةترسيدار
ثةرلةمان، ناو دةيانطةيةنَيتة 
مرؤظ كة ذيان ماناكانى يان
ـــدا دواي ــة ب ــؤى ــؤخ خـــؤى ب
دةطةإَيتءدؤزينةوةشىئاسانة،
خةَلك دةردى ضارةى ضونكة
وَينةيةكى نة رةواكةيةتى، دؤزة
ئةبستمؤلؤذياية نة ميتؤلؤذيةء
ــاى ــوان ت ــاكــى كــــوردى ــة ت ك
نةبَيت، هةرسكردنى بينينء
كؤمةآليةتىء عةدالةتى خةَلك
ــى داراي ــدارىء ــي ئ سياسىء 
لة ئةمة قؤرغكراوة، كة دةوَيت
مةعريفةدا عةقَلء سةردةمى
ناو ناطوَيزرَيتةوة ئةسث بة
ضــارةســةرى ثــةرلــةمــانء
خةَلك ثَيويستة، لؤذيكييانةى
ذينطةى رؤشنايىء ئاوةدانىء
كةرتةكانى بووذانةوةى ثاكو
ئةركة ئةم ليستَيك  بة  دةوَيت،

لةسةر كة ناكرَيت جَيبةجآ
كورسى سآ دوو رةنطَيك هةر
بكَيشَيت، ضاوةإوانى ثةرلةمان
تةريبء هَيَلة هــةمــوو ــةم  ئ
ــن ــوان ضـــؤن دةت يــةكــتــربــإة
ئاشكرايان روونء ءَينايةكى
كة خةَلكة، ئةو ئايندةى بؤ هةبَيت
سةرةتاييةكانى مافة داخوازيى
ئاخر خؤيةتى، مرؤظبوونى
ئاإاستة ــان ــةم ــةرل ث عــةقــأل 
كة كةسَيك وَينةى يان دةكات
بةوة هةست سةيركردنى بة
ناردبَيت، ثةرلةمانى بؤ ناكةيت
دَلــدارو بؤ دةزانيت وا بةَلكو
ئاخر نــاردووة، مةعشوقةكةى
سةرؤكايةتيى ثــةرلــةمــانء
بةم مةسئوليةتةكةى هةرَيمَيك
ئةنجام بة  كؤميدييانة ريكالمة 
دةسةآلتة دوو ئــةو ــات؟ دةط
ضؤن ضارةنووسسازة طةورةو
تا نةبَيت فلتةرَيكيان دةبَيت
بثاَلَيوَيتء خؤى  رَيطةيةوة  لةو

بكات. كانديد خؤى
لةنَيوان كة دواليزمةية ئةم
ئةتةكَيتى ـــؤإمء ف ــارو ــوت ط
دةوَيــت، طؤإانكاريى دةرةوة
سفرى لة طؤإانكارييةكةش
دةستثَيدةكاتء سةدييةوة
يةك هيض بةسةر باز ناكرَيت
ثَيويستة بدةينء ذمارةكاندا لة
داننان كة ــةوةى  ب تَيفكرَيين
نةك ــةدا طــةورةيــيــة ــةَل بــة ه
ناشكرَيت هــةروةهــا نةنطى،
ناشيرين دانثيانان كلتوورى
سيمبولةكانمان عةقَلى بكةينء
عةقَلَيكة دةرهاويشتةى كة

قازانج. نةك لَيكرد زةرةرمان

مرؤظ؟ يان رادةكَيشَيت طاليسكةكة ئةسث

ئاوةدانىء خةَلك

ذينطةى رؤشنايىء

بووذانةوةى ثاكو

دةوَيت، كةرتةكانى

ئةم ليستَيك بة

جيَبةجآ ئةركة

لةسةر كة ناكرَيت

رةنطَيك هةر

سآ كورسى دوو

ثةرلةمان

ضاوةِروانى

بكَيشَيت
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نةبةز طؤران

نابَيت سةردةمة ئةم كَيشةى
كورد دةكرَيت بَيت، خاك كَيشةى
خاكثةرستييةوة لة خؤى طوتارى
ئةو ذيانثةرستى، بؤ بطؤإَيت
خاكة ــةو ئ لــةســةر ئينسانانةى
سةدةكانى لة لةوانةية دةذيــن،
وةك هةميشة كــورد ـــردوودا راب
ئةوانى ثيشانى خؤى  قوربانييةك
قوربانييةك وةك بؤية بَيت، ديكةدا
ــردووة ك سةرزةمينَيكى داواى
بةشَيكى كاتَيكيش بــذى، تَيديدا
وةرطــرتــةوة سةرزةمينةى  ئــةو 
ــةى ــن زؤري ديــكــة ــى ــةوان ئ وةك 
كـــردةوة ــؤى خ هاوآلتييةكانى
رابردوودا لةئَيستاو بةقوربانيى!!
كورد سياسيى طوتارى بــةردةوام
بةالى مةيلى طوتارانةبووة لةوجؤرة
ضــووة، خاكدا دةســةآلتــى خــاكء 
طوتارة ئــةم ـــداوة رووي زؤركــةم
بؤ بطؤإَيت لةخاكةوة ئاإاستةكةى
لةرابردوودا ئةطةر مرؤظةكان، سةر
طوتارَيك كورد سياسيى طوتارى
خاك لــةســةر كَيشةى  بووبَيت
لةئَيستادا دةكرَيت دروستكردبَيت،
ناتةندورستة طوتارة لةو دةست
ئينسانى طةورةى خةمى هةَلبطرَيتء
بةدةستهَينانى نــةك كــوردبــَيــت،
طوتارى هةركاتَيك خاكةكةى،
دراوسَيكان توانى  كورد  سياسيى
بدةنة ذيان هةقى كة بكات رازى
باس دةشتوانَيت كــورد، ئينسانى
هةقة ئةو كة بكات سةرزةمينة لةو
كاتَيك وةلَى ئينسانةكان، بة دةدات
تةنيا كــورد  سياسيى  ــارى طــوت
بوو شةإ مةيلى  لةسةر  ئاإاستةى 
لةرَيطةى خؤشى خــاكء لةسةر
بةشَيك بووة خؤيةوة دةسةآلتى
لةسةر ذيــان بةدؤزةخكردنى لة 
كؤميدياية ئيدى ــورد، ك زةمينى
طوتارة جؤرة بةو باوةإ  بَيطانةكان
كورد سياسييةكانى كة بهَينن

بةرزيدةكةنةوة.
كةركوكييةكان ئةمإؤ ئــةوةى
شةإَيك دورستكردنى ثَيويستيانة
بةَلكو شارةكةيان، لةسةر نيية
كةمَيك تاكو فةزايةكة دروستكردنى
نةبَيت هيض بكةنء  لةذيان  جَيذ
تا ئازادبكرَين  خؤيان هةقَيكى وةك 
دةبينين بةآلم ببينن، خؤيان ذيانى
بةهةمان كورد سياسيى  طوتارى
ســةدةى ناوةإاستى ســةردةمــى
لةطةأل مامةَلة دى جارَيكى بيستةوة
دةكات، كةركوك هاونيشتمانييانى
داواى نايةن كورد سياسييةكانى
كةركوكييةكان بؤ ــان ذي هةقى
نابينَيت ئةو دؤزةخة ضاويان بكةنء
بةَلكو تَيكةووتوة، كةركوكييةكانى
ئةوةية، سياسييةكان طةورةى خةمى
ئيدى كوردستانة، بةشى كةركوك
تَيدابَيت ذيانى هةرضؤنَيك بةشة ئةو
نيية، طرنط كورد سياسييةكانى بؤ
ئةو جَيبةجَيكردنى طرنطة ئةوةى
سةدةيةكة كة طوتارةكالسيكييةية
بةكوشت ــؤ ب كــــوردى كــــوِرى 
سياسييةك دى نةمان دةدرَيـــت،
كــةركــوك خــاكــى ــرى ــةب ــت ل ــَي ب
بؤ ذيــان بةخشينةوةى ــإؤذةى ث
نما كــةركــوك هاونيشتمانييانى 
هةَلةيةكيش طةورةترين بكات،
تَيى كــورد  سياسييةكانى ئةمإؤ
بؤ عةزاب ديكة جارَيكى دةكةونء
دةكاتةوة دروست كةركوكييةكان
طــوتــارى ـــةوةى ـــردن ـــارةك دووب
نابينَيت تازة خةونى كالسيكييةء
لةخةونةكؤنةكان جطة كةركوك بؤ

دى ـــى ـــك ـــإؤ جـــارَي ـــةم ئ ـــة  ك
ئةوةى لةبرى زيندوودةكرَينةوة،
هةردةبَيت كةركوك بَلَيين ئَيمة
هةرَيمى كوردستان، بكةوَيتةوة سةر
كةركوكييةكان بَلَيين نيية باشتر
هةركوآ لة ئيدى هةية، ذيانيان هةقى
فةزاى ئةوةية نيية، طرنط  طرنط بن
كاتَيك دروستبكرَيت،  بؤ ذيانيان 
ئةوةيان هةقى كورد سياسييةكانى
كةركوك طةإانةوةى لة باس هةية
هةرَيمة، كة هيض ئةم بؤ سةر بكةن 
هاوآلتييانى ذيانى لة كةمَيك نةبَيت
بةهةشت، كردبَيتة هةرَيمةيان ئةم
ناطوازرَيتةوة شوَينَيكةوة لة دؤزةخ
هةر ضونكة دى، دؤزةخَيكى بؤ
كةركوكييةكانيش ــــةء دؤزةخ

نيية. ثَيويستيان بةمة
خيانةت  خاكة لةو  دةستهةَلطرتن
ذيانة ئةو فةرامؤشكردنى نيية،
كةركوكييةكانى كة دؤزةخييةى
نيية ئَيمة كــارى خيانةتة، تَيداية 
بكةين نيشتمانَيك لةسةر شــةإ
بووةتة هاونيشتمانييةكانمان بؤ
دؤزةخة ئةو ئَيمةية  كارى  دؤزةخ،
خؤشطوزةرانى، بؤ  وةربطَيإين
ئَيمة سياسييةكانى خةمى هةركاتَيك
بة هةست  كة خةمةى ئةو بة بوو 
ئيدى بكةن، كةركوكييةكان ئازارى
تروسكاييةك تَيدةطةين ئةوكاتة
لةو هانيشتمانييةكانمان بةسةر
سةدةى ئةمة  كراوةتةوة، شارةدا 
دوو لــةثــَيــنــاوى نيية  رابــــردوو 
جارَيكى حيزبيدا كالسيكى طوتارى
بةردةم بخةينةوة ميللةتَيك ديكة
كةس هيض ماَلوَيرانكةرء شةإَيكى
لةم كــورد  نة قبووَلناكات، ئةمة
لةطةأل هةية  شةإى تواناى كاتةدا 
ثَيويستمان ئيدى نة ــةرىء دةورب
خةوني بةدةستهَينانى  بؤ بةوةية 
طةنج دى جارَيكى دةيان طروثَيك
لةمإؤدا دةبَيت  بةكوشت، بدةينةوة 
تةماشاى لةجاران جياواز زؤر
ئَيمة بؤ بؤضى بكةين، رووداوةكان
ببَيتة كةركوك ئةطةر بَيت نةنطى
بؤئةوة كار بؤ سةربةخؤ؟ هةرَيمَيكى
هةولَيرء ثارَيزطاى هةرسآ نةكةين
ثشتطيريى سلَيمانى ـــؤكء ده
هةرَيمَيكى تاببَيتة  بكةن  كةركوك
دةستوورى لةكاتَيكدا سةربةخؤ؟
دةدات، بةكورد هةقة ئةم عَيراق
ثإؤذةية ئةم ثارَيزطاية سآ بةم
يان باشة هةنطاوة ئةم سةربخات؟
مادةيةكةوة، بةديار ضاوةإوانى
ئةطةر ــووة؟ ب مــةرط تووشى كة 
هــةرَيــمــَيــكــى ببَيتة كــةركــوك 
سةرذمَيرييةكانى بةثَيى سةربةخؤو
ئةوكات زؤرينةية، كورد كوردبَيت،
هةرَيمةش ئةو سةرؤكى لةدةنطداندا
واية قــةول ضونكة  دةبَيت،  كــورد
تؤثةكة كةواتة زؤرينةبَيت، كورد
لةشوَينَيكى ــةك ن ـــوردة ك الى 
ثإؤذةية ئةم ئَيمة  ئةطةر  ديكة،
بةدوو دةتوانين هةم بخةينةإوو
بؤ باشبين فشارى كارتَيكى هةرَيم
تووإةبوونى ئاإاستةى هةم بةغداء
طةورةكان وآلتة دراوسيكانمانء
ذيان طرنطتر لةهةمووى دةطؤإين،
كةركوكييةكانء بؤ دةطةإَينينةوة
خؤيان خؤيان  ثَيدةدةين هةقيان 
لةو شــارةكــةيــان بــةإَيــوةبــبــةنء
بؤيان بةهةشتَيك بكةينة وَيرانةيةوة
ثَيوةبكةين، شانازيى هةموومان كة
شانازيى هيض وةك من كوردَيكى بؤ
لةكاتَيكدا كةركوك كوردستانة،  نيية
ببينم لةئازارة  ثإ ذيانة ئةو رؤذانة 
دةيطوزةرَينن، كةركوكييةكان كة
بةكةركوكةوة دةكةم شانازيى كاتَيك
بذين، خــؤش هاوآلتييةكانى كة
وا ــى ــةك ــإؤذةي ث ـــورد ــةر ك ــةط ئ
خيانةتة؟ ماناى بكات، ثَيشنياز
بير لةسياسييةكان كةس هيض بؤ
هةر ناكاتةوةء لةكةركوكييةكان 
هى ئةوخاكة  لةوةدةكاتةوة، بير 
دةزانين هةموومان ئَيمةش كوردة،
بةو بةآلم كوردة، خاكى كةركوك
سةركردايةتى ئَيستاى لؤذيكةى
خاكى نة لَيوةدةكات، باسى كورد

لةهةرَيمى بةشَيك دةبَيتة كةركوك
هاونيشتمانييانى نة كوردستانء
سَيبةرى لةذَير دةتوانن كةركوك
خؤشطوزةرانى طوتارةدا ئةمجؤرة

بةدةستبهَينين.
سةردةمى ئةمإؤ ســةردةمــى
فَيربين دةبَيت خؤشطوزةرانيية،
منداَلةكانمان بؤخؤمانء ضيمان ئَيمة
هانيشتمانييةكانمان بؤ ئاواش ويست
ــةوة ئ ــت، هــيــض لــؤذيــكــَيــك ــوَي ب
لةم كــؤمــةَلــَيــك ــات، ــاك ن قــبــووأل 
لةسةر بإيار خؤشطوزةرانييةدا
ئةو كةسى ــةزار ه ــان  دةي ذيانى
بة كة سياسييةك هةر شارةبدةن،
كةركوكييةكانة، خةمى لة راستى
بخاتة هاوشاريبوون ثــإؤذةى با 
نةك كةركوك، ضارةسةرى بؤ طةإ
دةستى ئَيمةيةء  هى ئةوة ثإؤذةى 
طرنط كورد منَيكى بؤ  لَيهةَلناطرين،
ــم، دةذي خاكَيكدا ض لةسةر نيية
تَيديدا خاكةى ئةو طرنطة من بؤ
دةداتآ؟ ذيانم دةداتآ؟ هةقم دةذيم
تَييدا هةية  مافم دةداتــآ؟ ئازاديم
دةطرَيت؟ حورمةتم  بذيمء  خؤش
كةركوكييةكان بؤ ئةمة ئَيمة دةبَيت
ناتوانَيت كةس  ضونكة داوابكةين، 
بدات ئةطةر طرةنتى بةكةركوكييةكان
كوردستان، هةرَيمى سةر بكةونةوة
ئةم تا بداتآ، ضونكة هةقانةيان  ئةم
نةيتوانيوة كوردى دةسةآلتى حاَلةتة
مافانة ئةم خؤيدا حوكمإانى لةذَير
تا خؤى هاونيشتمانييةكانى بداتة
كةركوكييةكانى بة سبةى بتوانَيت

بدات.
كَيشةى ــةر  ــةط ئ ــن ــرســي دةث
مافى كــــورد ســيــاســيــيــةكــانــى
كَيشةيةك قةت بؤضى ئينسانةكانة،
نةكرا دروست ئةوكوردانة لةسةر
شوَينةكانى بةغداء شارةكانى لة كة
ئةوانةش مةطةر بؤ دةذين؟ ديكةدا
كَيشةى ــى ــاوةن خ ــنء ــي ــوردن ك
لةراستيدا بةآلم نين؟ ضةوساندنةوة
رابردوودا كَيشةى سةد ساَلةى لةم
لةسةر كــورد  سياسيى  طوتارى
لةسةر بةَلكو ــووة، ــةب ن ــرؤظ  م
بووة، دةسةآلت وةرطرتنى  خاكء
خؤى لةخاكةكةى بةشَيكى كاتَيكيش
لة ستةمةى ئةو هةمان وةرطرتووة
بة دةرهةق رابردوودا دةسةآلتةكان
دةسةآلتى دةيانكرد، كورد ئينسانى
خةفيفترةوة كةمَيك بة ــوردى ك
ـــردةوة، ـــارةك دووب ستةمةكةى
ســاَلــةى ضــةنــد ــةم ئــةزمــوونــى ئ
كة طةواهية باشترين ـــردوو راب
كورد سياسيى طوتارى كات هيض
نةطرتووة، ئنيسانى حورمةتى
خــاكء لــةســةر كَيشةى بةَلكو 
كورد بووة، دةسةآلت بةإَيوةبردنى
هةبَيت دةسةآلتى كة فَيركرا وا
بةدةستدَيت، بؤ مافةكانيشى هةموو
ئَيمة كة ئةزموونةى  ئــةم  ــةآلم ب
بؤ وانةيةك ببَيتة دةكرَيت بينيمان
فَيركردنة ئةو كة كةركوكييةكان
خةمى كةركوكييةكان با هةَلةبوو،
بووةستن ئةطينا بخؤن خؤيان
كوردةوة، سياسيى طوتارى بةديار
شةإَيك نيية تَيدا طومانى هيض

ماَلةكانيان. بةردةرطاى دةهَيننة
بثرسن  لةخؤيان دةبَيت بؤية  
ــةوةى ئ بــؤ لةدايكبووين ئَيمة
ئةوةى بؤ لةدايكبووين  يان  بذين،
دةبَيت ــةوان ئ جةنطى بجةنطين؟
ذيانَيكى دروستكردنى لةسةر
جةنطى يان بؤخؤيان، باشتربَيت
بةدةستهَينانى لــةســةر ـــةوان ئ
سياسيى نوخبةيةكى بؤ دةسةآلتة
زؤرَيــك ــم دةزان باش من ــورد؟ ك
بةسةر (موزايةدة) لةسياسييةكان
دةكةن، بؤية ذيانى كةركوكييةكانةوة
بيروباوةإة هةموو بةثَيضةوانةى
خاك، لةبرى ناسيوناليستةكانةوة
هةوَلى دةكةم لةكةركوكييةكان داوا
بؤخؤيان، بدةن ذيان بةدةستهَينانى
مَيشكء كة حيزبييانةش ئةوطوتارة
ثــإكــردووة، ئــةوانــى ــى ــادةوةري ي
طوتارةكانة، ــؤرى ج خراثترين
ثَيكةوة هاوشاريبوونء ثــإؤذةى

خؤيان كةركوكييةكان تةنيا ذيان
بةالى با بهَينن، بةدةستى دةتوانن
ئةوة نةبَيت ئةوة طرنط ئةوانةوة
كوردةو بؤ ئةويدى  عةرةبةء  بؤ
بةالى با توركمانة، بؤ ئةويدى
هةموويان بَيت طرنط ئــةوانــةوة
وةك هةيةو بؤشارةكةيان وةالئيان
يةكدى تةماشاى هاوشاريبوون
طوتارى نةكةن وا ئةطةر بكةن،
طوتارَيك كات هيض دووحيزبة ئةم
بهَينيتء بؤئةوان ذيــان نة نيية
دروست بؤئةوان ثَيكةوةذيان  نة
شارةكةى لةسآ هةرضؤن بكات،
ثَيويستى كـــورد كــوردســتــانــدا
ــةزاى ف هةية بــةســةركــردةيــةك
مافى هاونيشتمانىء عــةدالــةتء
ذَير ئينسانةكانى بؤ هاوآلتيبوون
بكات، ئةم حوكمة دروست دةسةآلتى
كةركوكييةكان بةهةمانشَيوةش 
بير هةية عةقَلَيك بة ثَيويستيان
لةوة بير بكاتةوةو نةوةكانيان لة
ويست ضؤنيان منداَلةكانيان بكاتةوة
ثَييانخؤشة خؤيان زمانةى بةو ئاواء

بَلَين. ثَى طؤرانى
كــةركــوك ــمــكــردنــى بــةهــةرَي
ضارةسةرةكان باشترين لة يةكَيكة
سياسييةكى هــةر ئــةوشــارة، بؤ 
ئةم لةسةر (مــزايــةدة) كورديش
كةركوكييةكان دةبَيت بكات ثإؤذةية
بدةنةوة، جةرطبإانةى  وةآلمَيكى 
ضي خاكة لةو حيكةمةت دةبَيت
بؤ جةهةننةم كردبَيتة ذيانى بَيت
بةكةركوكدا من هاوشارييةكانى؟ 
دةبم، وَيرانى تووشى تَيدةثةإم
بكةم قبووأل نيم لةوانة هةرطيز
دى جارَيكى طوتارَيكدا لةثَيناو
بإذَيت، خوَينى  كــورد طةنجَيكى
سةيرى ئينسانييةكةوة ئاستة لة
ئاستة لة  نةك ــةم،  دةك كةركوك
من بؤ ناسيوناليستيةكةيةوة،
تاثؤ كةركوك خاكى نيية طرنط
طرنطة من بؤ سةركآ؟ دةكرَيتة

بذين. خؤش كةركوكييةكان

كوتةكبارانى
خوَيناوييةكان دروشمة

ماوين تا يا خانةقين كةركوكء «يا
نةعلةتيية دورشمة  ئةم دةجةنطين»، 
قوربانيى، كردة رؤحى ــةزاران ه
كةوتة ــةركــوك ك كاتَيك بــةآلم
سةيرى كرد!! تاآلنى كورد، دةست
كورد سياسيى طوتارى دووفاقى
لةثَيناودا شةإيان ئةوشارةى بكةن،
دةدا بةكوشت طةنجيان ــردو دةك
ذَيرضةمؤَلةيان كةوتة كاتَيك بؤى،
ــان شــارةي ــةو  ئ كةلوثةلةكانى
حيزب، ماَلى ناو بؤ دةطواستةوة
راستةقينة خؤشةويستييةكى ئةطةر
سياسيى طوتارى حيزبء لةناو
هةرطيز هةبواية، شارة ئةو بؤ كوردا
سةر نةدةكردة دةستدرَيذييانةى ئةو
درؤبــوون طوتارةكان ئةوشارةء

روويدا. ئةوة بؤية
بةم ناكةين هةست هةموومان
كراوة؟ ذيانمان لة فَيَلَيك دروشمانة
فَيرى دروشمانةيان ئةم ئةوانةى
لةسةر خؤيان ئَيستا ئَيمةكرد،
سيستمى بةهةمان دةســةآلتــنء
مافةكانى لةطةأل مامةَلة  رابــردوو
كةس ماف بؤ كةواتة ئَيمةدا دةكةن،
كاربكةين هةموومان دةبَيت نايةتء
بَلَيم، مةبةستمة بةدةستهَينانى،  بؤ
ئَيمة تَيبطةن  كةركوكييةكان دةبَيت 
دةبَيت ببةين، بؤ مافيان ناتوانين
لة تةنانةت وةريــبــطــرن، خؤيان 
دواجار دوورنيية  ضونكة ئَيمةش، 
بسةنين، لَى مافانةيان ئةو ئَيمةش
بةم ــاوةإ  ب هةية كةسَيك ئيدى
بخاتة خؤى بيةوَيت دروشمانةبكاتء
دةزانَيت باش شةإَيكةوة كة بةردةم
ئةوةو ماَلوَيرانى  شةإةكة كؤتايى 
بؤ خؤشطوزةرانيية بةدةستهَينانى
يادةوةريى دروشمةكان؟، خاوةن
ناكامآلنة، دروشمة لةم ثإة ئَيمة
يادةوةريمان ثَيويستة هةرضؤن

جؤرَيكى ثَيوستة ئاواش بشؤينةوة،
ديكة دروشمى بكةينء سياسةت دى
نةمانبينى هةرطيز بةرزبكةينةوة،
خوَيناوييانة دروشمة ئةم لةبرى
دروشمى سياسييةكان جارَيك
خانةقينييةكان» كةركوكيء بؤ «ذيان
دةزانن باش ضونكة بكةنةوة، بةرز
ذيانء لة بةرزبكةنةوة ئةمة ئةطةر
بةرةو ئيحساس خؤشطوزةرانيدا 
ديكة جؤرَيكى دةضَيتء ثوكانةوة
ئاراوة، خةونةكانى بيركردنةوة دَيتة
بةردةوام لةمةدا نيية، بؤية ئةوانيش
بةو دروشمانة يادةوةريى نةوةكان
ئةوانداية، لةثَيناو كة بةرزدةكةنةوة
بَيت، كؤتايى خوَين سةردةمى با
كة دروشمانةش ئةو سةردةمى با
كؤتايى هةر لةناودةبرد طةنجةكانى
دروستكردنى بؤ هــةوأل  با بَيت،
ناكرَيت بدةين، ديكة  سةردةمَيكى
ناسيوناليزمى ديدى بة هةميشة
رووداوةكــانء تةماشاى كوردانة
بكةين، ــةردةمــمــان  ب شتةكانى
سياسيى طروثَيكى هــةر ئةمإؤ
لةبرى دروستببَيت، لةكوردستان
بؤ ــان  ذي داواى دروشمانة ئــةم
لةدةورى خِربوونةوة بكات، خةَلك
ئةو لةرابردوودا ئةطةر  هةَلةنيية،
بؤ بووبن ثَيويست دروشمانة
وآلت، هةقى وةرطرتنى طةرمكردنى
ئةوةى نين، ثَيويست هيض لةئةمإؤدا
طفتوطؤية، خوانى لةبةردةستمانة
هةق خوانة ئةم لةسةر دةتوانَيت كآ
كةركوكييةكان، بؤ بطةإَينَيتةوة
باشترينة ئةوة خاكةكةى، بؤ نةك

ديكة. لةوانى
دةوروبـــةرمـــانء هَيزةكانى
لة نـــاوخـــؤمـــان ــى  ــان ــشــةك ــَي ك
ــيء ــوك ــةرك ك ـــى ـــدي ـــةرذةوةن ب
بةفيدراَليكردنى نين، خانةقينييةكاندا
ديكةى شــارةكــانــى ــوكء ــةرك ك
كة ــردة ث باشترين كــوردســتــان
ــازارةوة ئ لة ثإ ذيانة لــةم ئَيمة
جياوازتر، ذيانَيكى بؤ بطوازَيتةوة
لة سياسييةكانة كارى هةرضؤن
بكوذن، مةركةز دةسةآلتى عَيراقدا
ئــةوان بــةرذةوةنــديــى  لة  ضونكة 
لةناوخؤدا ئَيمةشة  كــارى  نيية،
تا بكوذين، مةركةز دةســةآلتــى
دابةشبكرَيت خــؤشــطــوزةرانــى
بة ــةســةر هــاوشــاريــيــةكــانــدا، ب
طوناهنء كةركوكييةكان راستى
لةثَيناو لةوةزياتر ضيتر ناكرَيت
ئازار تووشى حيزبيدا عةقَلَيكى
لةسةر شــةإة ئةطةر بكرَينةوة،
كورد قيبلةى قيبلةيةك، دروشمى
ذيانييةتىء طؤإينى لةئَيستادا
لةشةإَيكى دوورخستنةوةيةتى
لــةســةر ـــةإة ش ــةر ــةط ــة، ئ ــك دي
كورد كــورد، بؤ  دَلَيك  دروشمى
بةبينينى ثَيوستى دَلى لةئَيستادا
نةك جوانة، طوزةرانى جوانء شتى
دى، شةإَيكى بؤ  تةياركردن  خؤ
كةركوكييةكان با بَلَيم دةمةوَيت
ديكة، كؤبكةنةوة بؤ ذيانَيكى خؤيان
لةبرى رَيكبخةنء خؤيان ناوماَلى با
ناسويناليستيةكانيان تووإةبوونة
شارةكةيانء جوانكردنى لة بير
هةر بكةنةوة، هةَلكردن ثَيكةوة
شارةكةيانةوة بَيتة بَيطانةيةك
ئيدى تَيكدةدات، ئةوان طوزةرانى
قسةبكات كوردى بة بَيطانةية ئةو
هيض توركمانى، عةرةبىء  بة يان
نةوةكانيان لة بابير نيية، جياوازى
كة نةكةنةوة لةوة  بير  بكةنةوةء
كَيوة، بةناوى دةكرَيت خاكةكةيان
خاكةكةيان، تا طرنطن نةوةكانيان
ئةو ــاك خ نــةفــرةتــاويــتــريــن ــة  ب
تيدا كةسةكانى ذيانى خاكةية
بةشوَين مةطةإَين بكرَيت، وَيران
لَيدةسةنَيتةوة، ذيانتان نيشتمانَيكدا
نيشتمانَيكدا بةشوَين بطةإَين
ئَيوةمان ئَيمة  بطرَيت، حورمةتتان 
خةونة بـــــةدةروازةى  ـــردووة ك
بير ئَيوةش ناسيوناليستييةكانمان،

خؤتان بكةنةوة. لة

nabaz.goran@yahoo.com

ذيانى مرؤظةكاندا لةثيَناو لة خاك ثشتكردن

كةس هيض بؤ

لةسياسييةكان

بير لة

كةركوكييةكان

بير هةر ناكاتةوةء

لةوةدةكاتةوة،

هى ئةوخاكة

ئَيمةش كوردة،

هةموومان

دةزانين كةركوك

كوردة، خاكى

بةو بةآلم

ئَيستاى لؤذيكةى

سةركردايةتى

باسى كورد

نة لَيوةدةكات،

كةركوك خاكى

دةبيَتة بةشَيك

لةهةريَمى

نة كوردستانء

هاونيشتمانييانى

دةتوانن كةركوك

سيَبةرى لةذيَر

طوتارةدا ئةمجؤرة

خؤشطوزةرانى

بةدةستبهيَنين
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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

بـؤضـوون
birura.rozhnama@gmail.com

كــوردســتــان ضــيــدى خــةَلــكــى
ثارتىء لة  سَيبةر بةر حكومةتى 

ناكات. قبووأل يةكَيتى
خةَلكى  كة بوو، ثةيامة ئةو  ئةمة
هةَلبذاردنةكانى لة كوردستان
تةمموزدائاراستةىثارتىءيةكَيتييان
دةبَيت حكومةت ئيدى ثَييانوتن؛ كردء
بةديهَينانى بة ماندووبَيت حكومةتى
خزمةتكردنيان، خةَلكء ويستى
بةر حةساوةى حكومةتَيكى نةك
حكومإانيى دةزطاكانى سَيبةربَيتء
حيزبء ثفدانى بؤ ئامرازَيك بكرَينة
دةورى لة كؤكردنةوة جةماوةر
حيزبء دةوَلةمةندكردنى حيزبء
كةسء لةسةر وآلت تاثؤكردنى

حيزب. كؤمثانياكانى
لة  بــووة  بةشَيك ئةمة كــة  
حكومةتى حوكمإانيى  فةلسةفةى 
بَلَيين؛ دروستتر ــان ي كـــوردى،

يةكَيتى. ثارتىء حكومةتى
هؤيةشةوة حكومةتةكةيان   بةو
بة ــووةء ب حةساوة حكومةتَيكى
نةبووة، ماندوو خةَلكةوة خةمى
بؤ كؤششكردن بة ـــةراورد ب بة 

حيزب. بةرذةوةنديى
بةر حكومةتى حــةســاوةيــى
يةكَيتىء ثــارتــىء ــةرى ــب ســَي
جــؤرة ــةو ئ دةرهــاويــشــتــةكــانــى
خــاَلــى خـــةتء حــوكــمــإانــيــيــة،
كوردستانى ئايندةى ضارةنووسء
دةإواتء ضى بةرةو كة بةدةرخست،
شــَيــوازة ــةو ب ــى ــوون ــةردةوامــب ب

دةبات. ئاقار كام بةرةو كوردستان
بةو حاَلةتة  ئةو ضارةسةرى بؤ طــؤإان بزووتنةوةى بؤية
لَيكؤبووةتةوة، بةرنامةيةك زؤرى خةَلكَيكى كة ئارا، بةرنامةيةءة هاتة
لةسةر هةيةء مؤدَيرنى جياوازء ئيدارةدانى حوكمإانيىء فةلسةفةى كة
حوكمإانييةكى باشترء طوزةرانى هةمووانء بؤ يةكى «وةك بنةماى

مةيدانةكة. دابةزيوةتة ثالن» بة مؤدَيرنء
كة بةرنامةيةية، ئةو طؤإان بزووتنةوةى فراوانى سةرةكى فاكتةرى
ضانسدان جياوازء مؤدَيلَيكى تاقيكردنةوةى نةك هةيةتى، بزووتنةوةكة
يان ئيدارةدان، حوكمإانيىء لة خؤتاقيكردنةوة بؤ ديكة اليةنَيكى بة

خؤخستنةسةر شةثؤَلى ناإةزايى.
تةمموزدا لة كوردستان ئةوةى خةَلكى هؤى بووة بةرنامةية ئةم
جَيبةجَيكردنىئةو بؤكوردستانبكَيشنةوة، نةخشةيةكىسياسيىنوَى
بزووتنةوةيةكى لة خؤى كاية، كة نةوعى هَيناية طؤإانَيكى نةخشةيةش
(بزووتنةوةى دةبَينَيتةوة طؤإانخوازدا جةماوةريى بنكةفراوانى
(فراكسيؤنى ثةرلةمان لة ئؤثؤزسيؤن  طةورةى  طروثَيكى طؤإان)ء
وةك ضاكسازى خزمةتطوزاريىء فراكسيؤنى شانبةشانى كة طؤإان)
ثةرلةمانى لة طةورةيان ثانتاييةكى ثَيكةوة ئؤثؤزسيؤن طروثَيكى

كوردستان ثضإيوة.
جوآلنةوةى نوَيى نةريتَيكى بة طؤإان بزووتنةوةى ضؤن وةك
دةكات كارةكانى بؤ رةنطإَيذيى  مةيدانء هاتووةتة  سياسييةوة
ثَيشوو، بة سياسييةكانى بزووتنةوة لة جياواز نوَىء وةك مؤدَيلَيكى
نوَيى ميكانيزمى كؤمةَلَيك بة دةيةوَيت طؤإانيش ليستى شَيوة هةمان
بكات. رايى ئةركةكانى حكومإانيشةوة تةنانةت ثةرلةمانىء ئيشى
حكومةتة بؤ سَيبةرة حكومةتى دروستكردنى كارانة لةو يةكَيك كة

يةكَيتى. ثارتىء بةرسَيبةرةكةى
لة زؤرينةييان ثَييانوابَيت  ئةطةر  دةكةن،  هةَلة يةكَيتى  ثارتىء
دةكات، بةردةوام بؤ حكومةتى بةر سَيبةريان بة درَيذةدان ثةرلةمان
بةرهةَلستكار ثةرلةمانى طروثَيكى لةسةر حيسابةكانيان تةنيا ئةطةر
نوَينةرايةتى طروثة ئةو ضونكة دةضن، طةورةدا هةَلةيةكى بة بكةن
بــةدواى داوةء بةرنامةيةك بؤ دةنطيان كة دةكــات خةَلكانَيك
ثشت هَيزةكانى ئةوةية؛ كةماآلنة وردء حسابى جَيبةجَيكردنييةوةن،
دةبنة فشار كة طروثَيكى وةك بخوَينرَينةوة، طروثة ثةرلةمانييةش ئةو

ثةرلةمان. هؤَلى لةناو نوَينةرةكانيان ثاَلثشتى
هةموو لة ثةرلةمانيش ناو طروثةكةى دةبَيت شَيوةش هةمان بة
ثةرلةمان دةرةوةى لة كة بطرن، لةبةرضاو هَيزة ئةو ثإؤذةكانيان

هاودةنطيانة. هاوشانء
بةرهةمةكةى بَيتةدةر سَيبةر لة خؤى خواستى بة دةسةآلت
دةكرَيت. هاتنة دةرةوة بة وةهاية كة ناضار دةنا رةوشةكة دةضنَيتةوة،
ئاراوة، دَيتة طؤإانَيك باردا هةردوو لة كراوةنء ئةطةرةكةش هةردوو

يةك. وةك دةبَيت هةموواندا خزمةت لة كة

رؤذنامةء نووسةرانى دةستةى ماوةيةكة
تةنيا من كة  بإيارمانداوة، وشة كؤمثانياى 
سةرنووسةرى بمء ثةرلةمانى كارى سةرقاَلى
كة بةجَيبهَيَلم، تواناكانم بة هاوكارة بؤ رؤذنامة

خؤم بوو. ئةوة داواكارى
بؤ زؤرم سوثاسى سةربارى لَيرةدا بؤية
هةموو رؤذنامةو لة  ئازيزم هاوكارانى  هةموو
جؤرة هةموو بؤ وشة كؤمثانياى دةزطاكانى

ئةوة بةردةواميان، هاوكارييةكى كارئاسانيىء
كة رابطةيةنين، رؤذنامة بةإَيزى خوَينةرانى بة
رةسميى بة من رؤذنامةوة داهاتووى ذمارةى لة
فازأل كاك  هاوإَيم سةرنووسةرىء  ثؤستى 
كاك بةجَيدَيَلين، نووسةران دةستةى نةجيب
بةرثرسى وةك دةستبةكاربوونى بةهؤى فازأل
بةهؤى منيش (KNN)و طشتييةكانى ثةيوةنديية
هةمانكاتدا لة ــةآلم ب ثةرلةمانييةوة، كــارى

نووسةران دةستةى فةخرى ئةندامَيكى وةك
رؤذنامة هاوكاريكردنى  لة دةبين ــةردةوام  ب

خؤشةويستةكةماندا.
كاك هاوإَيمان لة ثيرؤزبايى ناخةوةش لة

دةكةين. رؤذنامة بةإَيوةبردنى ستافى ئاودَيرء

عةدنان عوسمان
رؤذنامة سةرنووسةرى

حكومةتىسيَبةرءدةستلةكاركَيشانةوة

سيَبةر بةر حكومةتى

عومةر شَيخ ئاودَير

يةكيَتى ثارتىء
دةكةن، هةلَة
ثيَيانوابَيت ئةطةر
لة زؤرينةييان
دريَذةدان ثةرلةمان
حكومةتى بة
سيَبةريان بةر
دةكات بةردةوام بؤ
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رووبـــةإووى كة تةحةدييانةى لــةو يةكَيك
رَيكخستنةوةى لة بريتيية دةبَيتةوة، كوردستان

خؤى. ناوخؤى
ساَلى (١٨) ماوةى لة كة ميراتةى ئةو ثَيويستة
بطؤإَيتبؤ بةإَيوةبردنَيكى رابردووهاتووةتة كايةوة،

دامةزراوةيى.
دةبَيت حكومةت دامودةزطاكانى بةهَيزكردنى
داهاتووى ثةرلةمانى حكومةتء ئةولةوييةتى ببَيتة

كوردستان. هةرَيمى
راستةقينةو طةشةيةكى رَيطةيةشةوة لــةم
بةرهةم. خؤرئاواى لَيدَيتة لةطةأل باش ثةيوةندييةكى
لة ماوةى دةوَلةت، ثرؤسةى بةدامةزراوةييكردنى
بينيوة، رابردوودا ثَيشكةوتنى بةخؤيةوة ساَلى (١٨)
بةدةستبهَينَيت، ئةوتؤ  نةيتوانيوة سةركةوتنى بةآلم
هةموو لة حيزب كة لةوةى بريتييبووة هؤكارةكةشى

هةبووة. دةستَيوةردانى ذيان كايةكانى
ئيفليجكردنى هؤى بووةتة دةستَيوةردانةش ئةم
سيستمى نةبوونى هةروةها حكومةتء دةزطاكانى

لَيثرسينةوة.
هةرَيمى لة ثؤستةكان  ــةى زؤرب ئَيستا هةتا
حيزب بؤ دَلسؤزيى  بنةماى لةسةر كوردستان 
بةمانايةكى لَيهاتوويى، ئةزموونء نةك دانــراوة،
حكومةتى لةدةستداوةء ماناى حكومةتى هةرَيم ديكة

طةندةأل. دةزطايةكى بووةتة
لقء سياسيىء مةكتةبى لةناو ئةوةندة دةسةآلت
دةزطاكانى لةناو ئةوةندة هةبووة، مةَلبةندةكاندا

نةبووة. بوونى حكومةتدا
بَياليةنىء مؤدَيرندا، حوكمى سيستمى لة
دامــةزراوة سيفةتى لَيثرسينةوة ثإؤفَيشناَليزمء

سةربازييةكانة. مةدةنىء
كةفائةتةوة بةهؤى ثؤستةكان دةرةوةدا دونياى لة
سياسييةوة حيزبى بة ثةيوةنديى دةبةخشرَيتء

نيية.
بةهؤى نــوَيــش  حكومةتى هاتني لةكاتى
كةسايةتييةكى ضةند تةنيا ئةوا هةَلبذاردنةوة،
دةوَلةت ستافةكةى باقى دةطؤإدرَيت، سياسيى

دةمَينَيتةوة.
ئةوا وآلتدا بيرؤكراسيى نَيو لة هةبَيت البردنيش
دةبَيت. ثؤست بةكارهَينانى خراث طةندةَليىء بةهؤى
مؤدَيرندا دةسةآلتء سيستمى لة هةروةها، هةر
طةيشتنت بة هةر هةية، دامةزراوةى شَيوةيةكى هَيز
هةستيارن ضةند ئةمريكييةكان دةزانيت ئةمريكا بؤ
دةزانن ضونكة وآلتــة، ئةو ثؤليسى بة بةرامبةر 
بةآلم هةية، قانونيى  سزايةكى ض ثَيشَيلكردن 
خؤثاراستنى ئةوةية، باسة  شايةنى  ئةوةى لَيردا
بةَلكو نيية، ثؤليسةكة شةخسى لة ئةمريكييةكان
بةر جلةى ئةو ضونكة وآلتــة، ستانداردى لةبةر 
حكومةتةكةء دامـــةزراوةى نمايندةى ثؤليسةكة

طشتيية. ثاراستنى ئةمنيى ئةركى
سةرلةنوآ ثَيويستة كوردستان لة حوكم سيستمى
ئؤثؤزسيؤن هةم دةسةآلتء هةم بكرَيـتةوة، ثَيناسة
سيستمى بةرةو كوردستان سةرشانيانة ئةركى

بةرن. دامةزراوةيى
بة كوردستان لة سةربازيى مةدةنىء دةزطاى
سياسييةكان حيزبة ضنطى لة بكرَيتء ديموكراسيى

دةربهَينرَيت.
بةرةو كوردستان  ئيتر ئةوةية وةختى ئَيستا 

بةرَيت. قانون حوكمى
لَيثرسينةوةيان دةبَيت طةندةَلةكان، لَيثرسراوة
نةك بَيت حكومةت بؤ دةبَيت دةسةآلت بكرَيت. لةطةأل

حيزب. بنكةكانى
ئةوةندة بَيت  دامةزراوةيى ضةند تا حكومةتيش 
ثَي ــزي رَي دَلسؤزيىء هاوآلتيانييةوة  لةاليةن

دةبةخشرَيت.
بكرَيتة ثَيويستة كوردستان، لة حكومةت

دامةزراوةيى.
كوردستان هةرَيمى حكومةتى نوَيى سةرؤكى
تةكنؤكرات كةسى كؤمةَلَيك كة سةرشانيةتى، ئةركى

حكومةتةكةى. نَيو بهَينَيتة
بة رَيطةى لة كوردستان هةرَيمى حكومةتى
لة رَيزطرتن ديموكراسيىء بوونء دامةزراوةيى
دةرةكييةكانى ناوخؤيىء ثةيوةنديية مرؤظةوة مافى

ئةمريكا بةهَيز دةكات. لةطةأل جيهانى خؤرئاواء

حكومةتىدامةزراوةو

ليَثرسينةوة
جةناب شَيخ ئاواتى

                                             
سلَيمانى»  «غوبنى يةكةم:  بةشى

م.عــةتــا (١٩و٨/٢٣)  رؤذى لــة
دوو بة نايابى ءتارَيكى قــةرةداغــى
هةستكردن «ئايا ناونيشانى بة بةش
فيدراَلى بة دةكات سلَيمانى غوبنى بة
طرنطء بابةتَيكى بآلوكردةوةء ثارَيزطا»
دةستى ءرووذاند، بوَيرانةى هةستيارى

خؤشبَيت.
طرنطى بابةتى طةلَيك ءتــارة ئةم
هةندَيك ثَيويستمزانى بة لةخؤطرتووة،
ءتارةء ئةم لةسةر خؤم راوبؤضوونى
جونديانى ئازاد كاك نووسينةى ئةو
نووسينى هةندَيك نوآء كوردستانى
نووسراون، ءةآلميدا لة كة ديكةش
باسةكة ئومَيدةى بةو  بآلوبكةمةوة،
فرسةتى ــاتء ــك ب ــر ــدت ــةن ــةم دةوَل
زياتربكاتء ــيــروإاش ب ئــاَلــوطــؤإى
سلَيمانىء غوبنى لةسةر ســةرةتــا
ثاشان دةستثَيدةكةمء هؤكارةكانى
نؤستؤلؤذياى ئينعزاليةتء سةر دَيمة
سياسيىء ضاودَيرَيكى هةر سلَيمانى،
يةكَيتيدا مَيذووى بة ضاو مَيذوونووسَيك
حيزبة ئةو نابينَيت جارَيك تةنيا بطَيإَيت،
لة رةخنةى نابَيتء هةَلةكانيدا بة داني
جارَيك تةنيا بؤ نابينَيت طرتبَيتء خؤى
باسى كؤنفرانسةكاندا كؤنطرةء لة
دةرئةنجامةكانى هؤكارةكانىء شكستء
ليذنةى لَيكؤَلينةوةء باسء ذَير خرابَيتة
وةك هةر هةميشة دروستكرابَيت، بؤ
ستةمكارةكانى فةرمانإةوا هةموو
هــؤكــارى نــاوةإاســت خــؤرهــةآلتــى
كوشندةكان سياسيية هةَلة شكستء
دةرةكــىء ثيالنى ئةستؤى خراوةتة
ئؤثؤزسيؤنء ــةر ه دروســتــبــوونــى
ئةو كورسى لةسةر هةإةشةيةكيش
خائينانء دةستى دةرةكىء بة دةسةآلتة
هةميشة ناوبردووةء  ثَينج تابوورى 
سياسيية هةَلة شكستء ضةورى دةستى
خؤيانء خوار ثلةكانى بة طةورةكان
بؤية ئةسون، نزمةكاندا ئاستة بةتايبةت
لة يةكَيتى بَيت ضاوةإوان م.عةتا نابَيت
كةسى ببزوَيتء رَيساية ئةم دةرةوةى
دؤإانة ئةم بنَيتء شكستدا بة دان يةكةم
سةركةوتن. كيشؤتانة نةطؤإَيت بة دون
شكستى يةكةم ءادةى دياريكردنى
كاك دانانى كاتى بة طرَيدانةوةى يةكَيتىء
ئةنجومةنى سةرؤكى  ءةك  كؤسرةت
ناو ءاقعى لة تَينةطةيشتنة ــران، ءةزي
ضؤنَيتى لة  ئاطادارنةبوونة يةكَيتىء 
ثَيشترى رووداوةكانى بةرةوثَيشضوونى
هةَلسةنطاندنء بؤئةوةى جا يةكَيتى،
دةبَيت بَيت، بابةتى شيكردنةوةكةمان
تَييدا كة يةكةم، كؤنطرةى بؤ بطةإَيينةوة
تةقينةوةء رؤخى طةيشتة ناكؤكييةكان

لَيكترازان.
مةسةلةيةكى كؤنطرةيةدا ــةو ل
طؤإآء هاتة  طرنط فيكرى سياسىء 
كؤنطرةى ناو ئامادةبووانى تَيكإاى
اليةكيان بــةشــةوة، دوو بة كردبوو
ــردنء ــك ــات ــةس ــةس ــوئ ــةم ب داواى 
سةركردايةتى دةسةآلتء دابةشكردنى
لة شياو كةسى دانانى كؤمةألء بة 
دةكــرد، شةفافيةتى ء شياو شوَينى
دةسةآلتى لة داكؤكى ديكةيان ئةوى
هَينانة تاكإةويىء سكرتَيرء بؤ رةها
مةرج ءةك ناوضةطةريى ثَيشةوةى
ســةركــردايــةتــىء ــؤ ديــاريــكــردنــى ب
بآلوكردنةوةى حيزبء ثاوانكردنى
عةقَلييةتَيكى هةلثةرستانةى ميكافيليانةء
ناوضة عةشرةتء خَيألء باوكساالريىء
سياسةتى دروشــمء بة بوو  ثةرستى
كؤنطرةى نــاو ــةى ــوون ــةذم ه ئــةم 

خاياندء هةفتةى دوو لة زياتر يةكَيتى
بنبةستء طةيشتنة هةوَلةكان هةموو
بةرثرسيارانة يةكةم اليةنى سةرئةنجام
فيكرييةكان ناكؤكيية ئةوةى لةجياتى
بةرَيتء بةريةككةوتن ئاراستةى بة
بة بةدةستةكانى ضةك هةظاَلة هاوإآء
خوَينى بضنء دةستيان بضَيتة طذيةكتردا
شةإكةرى بازووى ئةوةى بؤ يةكترىء
سةرةكييةكةى هَيزة ئةوكاتة كة كورد،
ــةرتء ث ــوو ب يةكَيتى ثَيشمةرطةى 
ثارتىء بةردةم لة يةكَيتيش الوازنةبَيتء
ديكةدا اليةنةكانى ئيسالمييةكانء
يةكالييكردنةوةى بإيارياندا نةشكَيت
كاتَيكى بؤ خؤيان فيكرييةكانى ملمالنآ
مةترسى بةعسء هةإةشةى كة طونجاو

هةَلبطرن. نامَينَيت، كورد لةسةر
توندوتيذيى لــة تَيطةيشتن بــؤ 
بةسة ئةوةندة كؤنطرة ناو ملمالنَيكانى
سةركردايةتى تَيكإاى كــؤى لة كة 
دةرضــوونء دةنط بة ثَينجيان تةنيا
باقيانيش ضةثَلةء بة سكرتَير هةرسآ
سةركردايةتىء بة  ــران  ك بإيار بة 
كؤبوونةوةى بةبآ ئةندامانى(م.س)
بإيار بة سةركردايةتى كؤميتةى
ئةندامانى ــر دوات دةستنيشانكرانء
كة تــَيــكــةَلــةيــةك ــة  ب بـــوون  (م.س) 
كة دياريكردبوون، طشتيى سكرتَيرى
زةحمةتكَيشانء حسكء ــاشء ئ لة 
كاك كؤمةَلةش لة شؤإشطَيإانء
زيادكرا بؤ كؤسرةتيش كاك جةبارء
نةوشيروان، كاك دذايةتيكردنى  بؤ
دابنرَيت ءا دةكرَيت ئيتر رؤذةوة لةو
دةنطى كؤ براو سةرى  تةثَلى  يةكَيتى
بؤ كةسى نةبَيت «مام»دا لةسةر دةستى

دروستبكرَيت. نةدةكرا ديكة
سياسةتى ــةم ب درَيـــــذةدان بــؤ 
ــواد د.ف يةكةمجار مؤنؤثؤَلكردنة،
ئةنحومةنى سةرؤكى  بة كرا  مةعسوم
دواى نــةوشــيــروان ــاك (ك ـــران  ءةزي
ئامادةنةبوو كؤنطرة دةرئةنجامةكانى
حكومةت ثةرلةمانء ثؤستَيكى هيض
ئةم ئةوةى بؤ  ثَييوابوو ءةربطرَيتء 
هةبَيت سةركةوتنى  هةلى حكومةتة 
بارزانى مةسعود  جةاللء مام ثَيويستة
ثةرلةمان) حكومةتء سةرؤك خؤيان

بن.
كاك ــدا دووةم كابينةى لة دواتــر
كؤسرةتءئيترقؤناغىبضووككردنةوةى
ثراكتيزةكراو ثةراوَيزخستنى سلَيمانىء
كةمكردنةوةى دووةميشدا كؤنطرةى لة
لــةنــاو سلَيمانييةكانى ــــذةى رَي
لَيكةوتةوة، يةكَيتيدا سةركردايةتى
بة دابنرَيت يةك كؤنطرةى راسترة بؤية
ئاستى لةسةر سلَيمانى غوبنى سةرةتايى
سلَيمانييةكان، ءةرطرتنى بةرثرسياريى
نةك ثَيداوة ئيشارةتى م.عةتا هةروةك
سةرؤكى بة كؤسرةت  كــاك  دانانى

ءةزيران ئةنجومةنى
بؤكَيشراوى نةخشة سياسةتى
شةإى لة سلَيمانى ثةراوَيزكردنى
بةَلكو خاونةبووةوة،  نةك ناوخؤدا 
ئابَلوقةى شةإةكةء دةرئةنجامةكانى
سلَيمانى لةسةر ثارتى ئابووريى
،(UN) بةعسء ئابَلوقةى  سةربارى 
لة ــةر ه سلَيمانى مةينةتييةكانى
دةركردنى ثاش بةتايبةتى برةودابوو،
ئابداء (٣١)ى لة هةولَير لة يةكَيتى
سلَيمانى لة حكومةت دامةزراندنةوةى
سلَيمانى مةينةتييةكانى غــوبــنء
ئةطةر بةتايبةتى ضــةنــدبــارةبــوون،
هةرة بةشة كة لةيادنةضَيت ئةوةمان
لة ناوخؤ شــةإى زيانى طةورةكةى
ءَيرانكاريىء ئابووريىء مرؤيىء رووى
كؤمةآليةتييةكانى دةرهاويشة ئابَلوقةء
سلَيمانى طةرميانء بــةر شـــةإةوة
شةهيدو زؤرى هةرة بةشى كةوتء
شةإةء ئةو بريندارةكانى  كةمئةندامء 
كؤمةآليةتييةكانى دةرهاويشتةكانى
بــَيــوةذنء ء هةتيو ئـــاوارةبـــوونء
خانةيىء بآ نةبوونىء بَيسةرثةرشتىء
لةوةى بَيجطة ئةمة لَيرةن، سةقةتبوون
شؤإشى زيانةكانى شَيرى بةشى
بؤردومانى بة نوآ  شؤإشى  ئةيلولء
كيميايىء هــةَلــةبــجــةء ــــةآلدزآء  ق
لةوآ هةر با راثةإين تا ئةنفاليشةوة
(١٩٩٤)ةوة ساَلى لة ديارة بوةستَيت؟!.
ئةم ئابووريى رؤيشتنى لةبةر خوَين
هةموو ئةمإؤ هةر بةردةوامة تا ناوضةية

حيسابى لةسةر شةإةكة تَيضوونى
ناوضةية ئةم تاكَيكى هةموو طيرفانى
ئابَلوقةى ئابووريى سآ سةر بارى بووة،
درَيذةكَيشاني (UN) بةعسء ثارتىء
تائَيستاش ــوو، ب  (٢٠٠٣) ساَلي تا
ئابووريية رؤشتنة لةبةر خوَين ئةو
مليؤن (٤٢٠) نةوةستاوة هةموو ساَلَيك
دةضَيتة سلَيماني  بودجةي لة  دؤالر
نةسريةي مووضةو حيزبةوةو باخةَلي
ثَيشمةرطةكانى كاديرو بارةطاو هةموو
لة ناوخؤ شةإي ئاوارةكاني يةكَيتيء
هةموو خانةقينء بةغداو تا موسَلةوة
مرؤظَيكي هةموو طيرفاني لةسةر هةرَيم
بودجةكةش ثاشماوةي ناوضةيةيةو ئةم
قاسةي دةإذَيتة طةندةَلَييةوة بةهؤي

مةسئولينةوة. حيزبء
ئةم هاوآلتيياني ديكةشةوة لةاليةكي
خانوو كرَيي زؤريي بةهؤي ناوضةية
نيشتةجَيبوونةوة زةويى دابةشنةكردني
شارةوانيى زةوييةكانى كةضي دةناَلَينن،
ضةمضةماألء ــةالرو ك ـــةآلدزآو  ق لة 
دةدرَين دةربةنديخانء سلَيمانيء... هتد
حيزب، مةسئولةكاني كــاديــرء بــة 
شارانةي ئــةو خةَلكي بة  ئةوانيش
ئةطةر خؤ ــران، ط بة دةفــرؤشــنــةوة
بكرَيت ناوضةية ئةو ذَيرخاني باسي
ئةوةية بوترَيت  ثَيى  شت كةمترين 
طةرمياني ئةطةر كةالوةية، ءَيرانةو 
لة ءةربطرين نموونة بة ئةنفالستان
يةك رابـــردوودا ساَلي   (١٨) مــاوةي
نةبينيوة، بةخؤيةوة قيري جادةي بست
بة بووة  خةَلك هةموو ناوضةية لةم 
كشتوكاَليش طوندو تةنانةت  بةكاربةرو
نةماو مامناوةنديي  ضيني لَيرةوة فةوتا، 
هيض هةيةء دةوَلةمةند هــةذارو تةنيا
تةنيا بة بتوانَيت نابينيت فةرمانبةرَيكيش
نَيوانى رؤذَيك ئةطةر خؤ بذيء كارَيك
مانطَيط ضةند تَيكبضَيتء بةغدا كوردو
نةيةت بؤ لة بةغداوة مووضةي ئازوقةو

دةمرن. لةبرسا ناوضةية ئةم خةَلكي
خةَلكي نةبووني باسي م.عــةتــا
لة حيزبييةكاندا ثؤستة لة سلَيماني
ئةوةي رةنطة دةكاتء سلَيماني شاري
يةكَيتيداء لةسةرتاثاى لةيادضووبَيت
يةكَيتيدا طرنطي مةكتةبَيكي هيض لة
بة ــان هــةمــووي ـــةوةي ــاري ئ ــةرب س
ءةك ثةيوةستن، طشتييةوة سكرتَيري
رَيكخراوةكانء راطةياندنء رَيكخستنء
نادؤزرَيتةوة؟! سلَيمانييةك زانياري
مَيذووي تةنانةت فةرامؤشكردنة  ئةم
تةنيا هةمووي طرتووةتةوة حيزبةكةشي
بؤكةسييةكةمنووسراوةوبةدةطمةنيش
نابيستيت، لةكاتَيكدا ناوي كؤمةَلة نةبَيت
بةدةستةبذَيري ثةيوةستة كؤمةَلة
بإواناكةم مَيذووةكةشيةوةو سلَيمانيء
(١٨) مــاوةي لة بَيت  رَيكةوت  كــاري
نةلوابَيت بؤي طشتيي سكرتَيري ساَلدا
شةهيد طؤإي سةرداني جارَيك تةنيا

بكات؟! ئارام شةهابء
بةشَيوةيةكي بَيينء  ئةطةر  ئَيستا
سياسييةكةي تابلؤ سةيري ئةبستراكت
خوَينء بة دةيبينين بكةين، كوردستان
بن ـــةوزيء س زةوى ســةر دةنـــطء 
ثؤستة بودجةي سلَيماني هةموو ئةرزء
عَيراقء كوردستانء سيادييةكانى
رَيــذةى ديكةو ءةزارةتــةكــانــي باقي 
نوَينةرانى ئةنجومةنى لة بةشداربوون
با بةدةستهاتوون، كوردستاندا عَيراقء
هى ضةندى سلَيمانينء ضةنديان بزانين
رةضاوكردنى لةطةأل ديكة، شوَينةكانى 
طشتيىء سكرتَيرى لة  خزمايةتى ثلةى
ئةوةى سةربارى مةسئولينةوة، باقياتى
ئةوانةش خةَلكى دةَلَيت: وةك م.عةتا هةر
سلَيمانى نوَينةرى  نيية مةرج سلَيمانين 
لةم دةرضــوو، راست قسةكةشى بنء
يةكَيتى سلَيمانييةكانى هةَلبذاردنةدا
لَيرةوة نةهَينا؟! دةست بة متمانةيان
بكةين، ثرسيارَيك خؤيةتى جَيى ئيتر
ئابووريىء سياسيىء دؤخة ئةم ئةطةر
طةرميانء ئَيستا كؤمةآليةتييةى
غوبنء ئةطةر دةيطوزةرَينَيت؟! سلَيمانى

ضيية؟! نيية، غةدر
تَيبينى:

عةرةبىء فةرهةنطة ــةى زؤرب لة 
فَيَلكردن زوَلمء بة «غوبن» كوردييةكاندا
بيرضوونةوة قؤَلبإينء معامةالتء لة
بكةمء دةستكارى نةمويست من دَيت،

لةمانة. يةكَيك بة بيطؤإم

سلَيمانى نؤستؤلؤذياى ئينعزالييةتء غوبنء

هاوآلتيياني

ناوضةية ئةم

زؤريي بةهؤي

خانوو كريَي

دابةشنةكردني

زةويى

نيشتةجيَبوونةوة

كةضي دةنالَيَنن،

زةوييةكانى

لة شارةوانيى

كةالرو قةآلدزآو

ضةمضةماألء

دةربةنديخانء

سلَيمانيء...

دةدريَن هتد

كاديرء بة

مةسئولةكاني

ئةوانيش حيزب،

خةلَكي بة

شارانةي ئةو

بة دةفرؤشنةوة

ئةطةر خؤ طران،

ذيَرخاني باسي

ناوضةية ئةو

كةمترين بكرَيت

ثَيى شت

بوترَيت ئةوةية

كةالوةية ءيَرانةو

دةينووسَيت ئامَيدى بؤتان
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بَيهةلَوَيستى
بارزانى! نَيضيرظان

رةشيد سيروان

نائوسوَلى طواستنةوةى مووضةو بإينى بة سياسيى، سزادانى
لةدذىكارمةندانىحكومةتتادَيتلةاليةنبةرثرسةحكومييةكانى

ثَيدةدرَيت. بةردةواميى كوردستانةوة نيشتمانيى يةكَيتيى
رؤذنامةنووسم طرتووةتةوة، هاوإَيى خَيزانى (١٧٠٠) لة تائَيستا زياتر كة ئةم شاآلوة نامرؤظانةية،
سةرؤكى بارزانى، نَيضيرظان  بةإَيز لَيكردووة. طوزارشتى ئيداريى» «ثاكتاوى بة  عوسمان عةدنان
ناهةقىء هةر يةكةمة لة بةرثرسيى ياساييةوة مؤراَلىء رووى لة كوردستان حكومةتى هةرَيمى ئَيستاى
بكرَيت، هةرَيمة ئةم هاوآلتييانى بةرامبةر اليةنَيكةوة دامودةزطاو هةر  لةاليةن كة ثَيشَيلكارييةك،

كوردستاندا. هةرَيمى لة جَيبةجَيكردنة دةسةآلتى سةرؤكى بةوثَييةى
كارنامةى لة  يةكطرتوو حكومةتى  ءةزيرانى سةرؤك بة بوو كاتةى لةو  بارزانى نَيضيرظان 
باسىئةوةيكرد،كة«ثاراستنىمافىمرؤظءكةرامةتىئينسانةكانلةهةرَيمىكوردستاندا حكومةتةكةيدا
بةبآ يةكسانىء بة هاوآلتييان دةبَيت هةموو مافى ثارَيزةرى كابينةية ئةم ئةستؤدايةو رايطةياند: لة
مرؤظ، جيهانى مافةكانى جاإنامةى بةثَيى هاوآلتييان تاكء هةموو ئازاديى دةبين بة ثابةند جياوازى،
«دةقىءتارىنَيضيرظانبارزانىلةمةراسيمىسوَيندخواردنيدا، مافىبنةإةتىهةيةوثَيويستةبثارَيزرَيت.
ئةو ئَيستا بةآلم جةنابى سةرؤك ءةزيران بآلويكردووةتةوة»، (٢٠٠٦/٥/٨) رؤذى خةبات رؤذنامةى
شتَيكة ئةنجاميدةدةن حكومييةكاندا دةزطا لة نيشتمانيى يةكَيتيى بة سةر بةرثرسانى هةَلسوكةوتةى
دنيادا هيض وآلتَيكى لة ضونكة ديكتاتؤرييةكانة، تؤليتارو رذَيمة رةفتارى هاوآلتيبوونةو مافى ثَيضةوانةى

بَيت. جياواز سياسيى بؤضوونى بيرو لةبةرئةوةى ناكرَيت نانبإاو حكومى كارمةندى
مووضةيان  مانطة كة سآ بةسوَيية، ضةند ئةو خَيزانانة ئازارى ءةزيران.. دةزانى سةرؤك بةإَيز

جلى جةذن!. كإينى لة مةحرومبوون جةذنة ئةم بؤ بإاوةو منداَلةكانيان
ئةو حيزبيش رةنطة حيزبيةكاندانء ئؤرطانة لة سزادراون كة كةسانةى لةو هةندَيك كة دةزانم من
كة نانبإاواندةكةم، سةرةكييةى بةشة لةو قسة من بةآلم ببإَيت، ئةندامةكانى نانى بدات بةخؤى مافة
ثَيشمةرطة، ثؤليس، (فةرمانبةران، لة سلكى نَيضيرظان بارزانينء بةإَيز حكومةتةكةى مووضةخؤرى
لَيثَيضينةوةى طواستراونةتةوةو لةمانةش هةندَيك كة سنوور)ن، ثاسةوانى ناوخؤ، ئاسايشى هَيزةكانى

كراوة. بةرامبةر نائوسوَلييان
كارمةندانى بة دةرهةق كة رةفتارة ئةو ئايا بثرسين، حكومةت سةرؤكى بةإَيز لة ثَيويستة لَيرةدا
ءاية ئةطةر ئيداريانةن؟ سزا نانبإينء ئةو ئاطاداري ثَيكراوةو ثرستان ئَيوة دةكرَيت، حكومةتةكةت
ئةطةر خؤ دةدات!، داهاتووى سياسيتان لة زةرةر كارةساتةو لةاليةن بةإَيزتانةوة قبوَلكردنى بةإاستى
لةو تاوانى رؤذانة دةسةآلتى ئَيوةدا لةذَير كة طةورةترة، كارةساتَيكى ئاطادارنين ئةمةشيان ئَيوةش

بَيئاطان. لَيى و ئَيوة ئةنجامدةدرَي ضةشنة
ئيداريى سياسيىء كةسايةتييةكى وةك رابردوودا ساَلى (١٠) توانى لةماوةى نَيضيرظان بارزانى
ئةو سةرجةم هةَلوةشاندنةوةى بإيارى كة دةبَيت طةورة شانازييةكى جَيطةى ئَيستاش بسةثَينَيت، خؤى
ناوء ليستَيك بة ئَيستا (كة كراوة حكومييانة كارمةندة بةو دةرهةق كة بدات، زارةكييانة فةرميىء بإيارة

ثةرلةمانداية). هةرَيمء سةرؤكايةتى لةبةردةم مووضةخؤر (١٧٠٠) لة زياتر ثيشةى
سةوزو  هةرَيمى ثَيشووى دةسةآلتى لةذَير ئيدارييةى ثاكتاوة ئةو دةزانى بارزانى.. نَيضيرظان بةإَيز
خؤيدا طةورة بةدواى كارةساتى رةنطة دانةنرَيت بؤ سنوورَيكى ئةطةر تؤ دةطوزةرَيت حكومةتةكةى

لةئةستؤ دةطرن. بةرثرسياريةتيةكةى طةورةى بةشَيكى ئَيوة بةدَلنياييةوة بَينَيت و


