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رؤذنامة

 
ثةرلةماني كوردستان بة زؤرينةي دةنطي ئةنداماني 
داوايان لةسةرؤكايةتي كؤماري عَيراق كرد هةمواري 
رةتبكرَيتةوة،  نةكرَيتء  ثةسةند  هةَلبذاردن  ياساي 
ياساكة  عَيراقيش  كؤماري  سةرؤك  تاَلةباني  جةالل 
رةتكردنةوةى  ئةوةى  ثاساوى  بة  دةكات،  ثةسةند 
بةشَيك  هةَلبذاردن.  دواكةوتنى  هؤى  دةبَيتة  ياساكة 
لةثةرلةمانتارانيش ئةو كارةى تاَلةبانى بة «رَيزنةطرتن 

لة ئيرادةي خةَلكي كوردستان» لة قةَلةمدةدةن.
ثةرلةماني  ئةندامي  عةبدولعةزيز  عومةر 
وتي:  ئيسالميي  يةكطرتووي  ليستي  لة  كوردستان 
كوردستان  ثةرلةماني  وةك  ئَيمة  ــة،  داخ «جَيي 
داوامان  نةبوو،  ثَيباش  ياساكةمان  دةنط  بةكؤي 
ليستي  نةكات،  ئيمزاي  كرد  كؤمار  لةسةرؤكايةتي 
هاوثةيماني كوردستان خةمساردانة مامةَلةيان لةطةَل 
جَيطةي  حالَيكدا  لةهةموو  كردء  مةسةلةيةدا  ئةو 

نيطةرانيية، كة دةنطي نوَينةراني خةَلكي كوردستان كة 
كؤدةنط  ئؤثؤزسيؤن  دةسةآلتء  ليستي  ثةرلةمانة، 

بوون لةسةر ئةوةي كة ظيتؤ بكرَيت». 
ئةو  تَيثةِراندني  لة  نابين  بَيدةنط  «ئَيمة  وتيشى: 
زؤرة،  ديكة  خياراتي  نةكرَيت  ظيتؤ  ئةطةر  ياساية، 
بايكؤتي  دةطاتة  تا  ئيمزاكؤكردنةوة  رَيثَيوانء  لة 
دةستووريي،  دادطــاي  لة  شكاتكردن  هةَلبذاردنء 
قؤناغ  بة  قؤناغ  كراوةية  لةبةردةمماندا  رَيطايانة  ئةو 

مامةَلةيان لةطةَلدا دةكرَيت».
ئةندامي ثةرلةماني كوردستان  عةدنان عوسمان، 
ياساكة  ئيمزاكردني  بة  سةبارةت  طؤِران،  لةليستي 
ئةو  «ئيمزاكردني  ــى:  وت تاَلةبانييةوة  لــةاليــةن 
دذايةتيكردني  بَيت  هةركةسَيكةوة  لةاليةن  ياساية 
دذايةتيكردني  ــوردةو  ك باآلكاني  بةرذةوةنديية 
وةستانةوةية  كوردستانة،  ثةرلةماني  بِريارةكاني 
خؤي  كة  كوردستان  طةلي  ئيرادةي  بة  بةرامبةر 

لةثةرلةماندا دةبينَيتةوة».
زانيارى زياتر لة ل٢ داية.
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لةطةأل ئةم ذمارةيةدا ثاشكؤيةكى 

تايبةت بة ثرؤذةى كرانةوةى 

ديموكراسى لة توركيا بخويَنةرةوة

تالَةباني دذي ئيرادةي 
تةوة خةلَكى كـوردستـان دةوةستـيـَ
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ئؤثؤزسيؤنء كةمينةكان 
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(١٠٠م٢):
دوو ژووری نوستن

ھۆڵ، مه تبه خ، ته والت و 
حه مام و باکۆنک

(١٢٠م٢):
س ژووری نوستن
ھۆڵ، مه تبه خ، دوو ته والت و 
دوو حه مام و باکۆنک

ده توانن به  ئاسانترین شوه  له  شاری (دیالن)ی نیشته جیی 
له  بناری شاخی گۆیژه  ببن به  خاوه نی شوقه یه ک، له به رئه وه ی:

* نرخی شوقه یه کی (١٠٠م٢) ته نھا (٤٢) ھه زارو (٤٤٥) دۆالره .   
* نرخی شوقه یه کی (١٢٠م٢) ته نھا (٤٩) ھه زارو (٩٣٨) دۆالره .

* سندوقی نیشته جبوون له  (٥٠٪)ی ئه م پاره یه تان به  قه رزی (١٠) ساڵ پده دات.   
* کۆمپانیا بی (٢) ھه زار دۆالر داده شکنت بۆ ئه و کیارانه ی که  له  سندوقی 

   نیشته جبوون سوودمه ند نابن و ھه مان بیش داده شکنت بۆ ئه و کیارانه ی به  
کۆمپانیای ھه ستیار   نه قدی شوقه کان ده کن.

بۆ بازرگانی و وه به رھنان

بۆ زانیاریی زیاتر سه ردانی ئۆفیسی پرۆژه که  بکه ن: شه قامی سه دمه تری - گه ڕه کی ھۆمه ره کور یان  ٠٧٧١٠١٢٢٢٢١ - ٠٧٤٨٠١٧٠٥٠٥ - ٠٧٥٠١١٣٥٣٢٢
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كام بةرثرسياريَتى 
طشتيىء نةتةوةيى؟

بة  كة  تاَلةبانى،  جــةالل 
بةغدا  لة  كورد  نوَينةرايةتى 
كؤمارى  ــةرؤك  س ثؤستى 
دةســتــةوةيــة،  بــة  عَيراقى 
ئيمزا  هــةَلــبــذاردن  ياساى 
دةكـــاتء ثــاســاوى ئــةوةى 
ئيمزا  ياساكة  ئةطةر  هةية، 
بؤ  «هةَلبذاردنةكان  نةكرَيت 
مانطي ئازاري ساَلي داهاتوو 
دوادةخـــرَيـــت». ئــةمــة لة 
ئةم  (١٥)ى  رؤذى  كاتَيكداية 
كوردستان  ثةرلةمانى  مانطة 
ياساكةى  مةترسييةكانى 
ئةنجومةنى  لة  داواى  تاووتوَيكردء  كــورد  لةسةر 
سةرؤكايةتى كؤمار كرد ياساكة ظيتؤ بكاتء داوا بكرَيت 
كةركوك ئيستيسنا نةكرَيتء رَيذةى كورسى قةرةبوو 

بكرَيتة (١٨٪) لةطةأل ضةند داواكارييةكى ديكةش.
مةترسيىء  هةموو  بةو  ياساية  ئةو  ئيمزاكردنى 
نوَينةرى  وةك  كوردستان  ثةرلةمانى  كة  تَيبينييةوة، 
لة  لةسةرى،  هةيةتى  كوردستان  خةَلكى  ــةواوى  ت
ذَيرثَينانى ئيرادةى خةَلكى كوردستانء نةطةإانةوةية بؤ 
خواستى خةَلكى ئةم هةرَيمةء بإيارَيكى خؤبةسةرانةى 

تاكةكةسيية.
رووبةإووى  تاَلةبانى  ئيمزاكردنةكةشى  ثاساوى 
عَيراقدا  لة  بؤضى  كة  دةكاتةوة،  ديكة  رةخنةيةكى 
هةية  رةمــزى  ثؤستَيكى  تةنيا  كة  كؤمار،  ســةرؤك 
ئةنجامدانى  ديموكراسيىء  ثرؤسةى  ثةرؤشى  هَيندة 
هةَلبذاردنة لة وادةى دياريكراودا، كةضى لةو هةرَيمةى 
كة خؤى دةسةآلتى نزيك بة رةهاى تَيدا هةية، هةرطيز 
رووينةداوة بة درَيذايى (١٨) ساَلى رابردوو كاربكاتء 
ئةنجام  لة وادةى خؤيدا  هةَلبذاردنَيك  بدات هيض  بإيار 

بدرَيت!!!
جطة لةوةش ئةو دةسةآلتى ظيتؤيةى وةك سةرؤك 
ثاراستنى  زامنةكانى  لة  يةكَيكة  هةيةتى،  كؤمار 
ئةنجومةنى  كاتةى  ئةو  تا  كورد،  خواستةكانى  مافء 
سةرؤكايةتى كؤمار هةبَيت، هةر بؤية سووتاندنى ئةو 
هى  كارَيكة  نةتةوةيية  مافة  ئةو  لةدةستدانى  كارتةء 
طشتيى  راى  شةقامء  ثةرلةمانء  ئاستى  لة  نيية  ئةوة 
هةموو  بة  ثَيويستة  تَيبثةإَيتء  ئاسانى  بة  كوردستانى 

اليةك هةَلوةستةى لةسةر بكةين.
ثةرلةمان  يةكةمى  ئةركى  مةسةلةيةدا،  لــةو 
دةنطء  هاتنة  كوردستان  خةَلكى  نوَينةرى  وةك 
ئةو  سووتاندنى  لةسةر  تاَلةبانيية  ئيستيجوابكردنى 
داواكــاريــي  لةذَيرثَينانى  ــوردو  ك دةستى  كارتةى 

ثةرلةمانء خةَلكى كوردستان. 
بكاتء  ضاوثؤشى  مةسةلةية  لةو  ثةرلةمان  ئةطةر 
رؤَلى خؤى نةبينَيت، ئةركى فراكسيؤنة ئؤثؤزسيؤنةكانى 
ناو ثةرلةمانء اليةنةكانى ديكةى دةرةوةى ثةرلةمانء 
فشار  مةدةنييةكان  شَيوة  هةموو  بة  كورديية  شةقامى 
رؤَلى  ئةركء  بكةن  ناضارى  ثةرلةمانء  سةر  بخةنة 
ضاوثؤشى  ضيتر  جَيبةجَيبكاتء  مةسةلةيةدا  لةو  خؤى 
دةرفةتء  لةدةستدانى  كةمتةرخةميىء  هةموو  لةو 
مافانة نةكرَيت، كة لة اليةن نوَينةرانى كوردستانةوة لة 

بةغدا دةكرَين.
داواى  لةبةرضاونةطرتنى  ياسايةء  ئةو  ئيمزاكردنى 
كارء  خــةروارى  لة  مشتَيكة  كوردستان  ثةرلةمانى 
كردةوةو كةمتةرخةمييةكانى نوَينةرانى كورد لة بةغداء 
بةخؤيان  سةركردانة  ئةو  بةردةستةكانى  هَيشتاش 
ببةخشنةوة،  ئةوانةدا  بةسةر  تؤمةت  رادةثةرموون 
بَيستانء  ناو  داوَلى  ببَيتة  بةغدا  لة  نايانةوَيت كورد  كة 
سياسييةكةء  طؤإةثانة  لة  بَيت  جوَلة  بَى  جةستةى 
لةم  هَيزانةى  «ئةو  كة  دةبةخشنةوة،  ئةوة  تؤمةتى 
نين  ئامادة  ضارةنووسسازةدا  ناسكء  هةلومةرجة 
لةثَيناو  كوردستانةوةء  هاوثةيمانى  ليستى  ناو  بَينة 
كوردايةتىء بةديهَينانى ئاواتة بةدينةهاتووةكانى خةَلكى 
بة  هةست   (١٤٠) مادةى  جَيبةجَيكردنى  كوردستانء 

مةسئوليةتى طشتيىء نةتةوةيى ناكةن».
 بةبَى ئةوةي بثرسن كَى هةلومةرجةكةى بؤ كورد 
ناسك كردووةء هةموو اليةنة ناكؤكةكانى ئاشتء بةهَيز 
ضانسةكانى  كارتء  كوردء  حيسابى  لةسةر  كردووة 
بةضي  كوردايةتى  ئةوكةسانةى  سووتاندووة؟  كوردى 
دةيخوازَيت،  شةخسيى  ميزاجى  بةوةى  لَيكدةدةنةوة 
ئةى  خوازياريةتى؟،  كوردستان  خةَلكى  بةوةى  يان 
جوابء  هاتووةتة  لةسةرى  كَى   (١٤٠) مادةى  ناثرسن 
اليةنة  ئاشتكردنةوةى  دواى  خستوويةتيية  كــَى 
ئيمتيازاتى  ثؤستء  وةرطرتنى  عَيراقء  شةإكةرةكانى 
هةندَيك  عةرةبىء  جاميعةى  دَإلازيكردنى  شةخسيىء 
سةركردةى ئةم وآلتء ئةو وآلتى عةرةبى؟!، هةستكردن 
لةو  كام  لةطةأل  نةتةوةيى  طشتيىء  مةسئوليةتى  بة 
نوَينةرةكانى  رابردووى  ساَلى  ضةند  هةَلسوكةوتانةى 

كورد لة بةغدا يةكدةطرَيتةوة؟
لةطةأل  كوَيدا  لة  نةتةوةيى  طشتيىء  بةرثرسيارَيتى 
ئةم جؤرة هةَلسوكةوتء سياسةتكردنةدا يةكدةطرَيتةوة 

كة سةركردةكانتان كردوويانةء دةيكةن؟

رؤذنامة

بةهؤى مةترسيى بةدةستنةهَينانى 
كورسى لة هاوثةيمانييةكةى ثارتىء 
كة  دةكرَيت  زؤر  ئةطةري  يةكَيتيدا، 
ثارتى  يةكَيتىء  هاوثةيمانييةكةى 
ضةند  ببَيتء  لَيكترازان  تووشى 

حيزبَيك تَييدا بكشَينةوة.

ــى ئــاطــادارو  ــةك ــاوةي ــةرض س
راطةياند،   رؤذنامةى  بة  بةرثرس 
سؤسياليستء   حيزبى  هةرسآ 
بــزووتــنــةوةى  زةحمةتكَيشانء 
شَيوازى  بة  نــاإازيــن  ئيسالميى 
هاوثةيمانيى  ليستى  نــاو  ضوونة 
نيية  زةمانةتَيك  هيض  كوردستانةوةو 
يةك  تةنانةت  لةوهاوثةيمانييةدا  كة 

كورسيش مسؤطةربكةن.

ئةوسةرضاوة  زانياريى  بةثَيى 
رؤذانةدا  لةم  رؤذنامة،  ئاطادارةى 
دانوستاندن  يةكَيتيدا  ثارتىء  لةطةأل 
زةمانيان  كورسي  ئةطةر  ــةن،  دةك

ثَينةدرَيت دةكشَينةوة.
لةاليةكي ديكةوة د.ئةحمةد وةرتى، 
ئةندامى مةكتةبى سياسيى بزووتنةوة 
راطةياند  رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة 
«نازانين ئيستيحقاقى ئةو سآ اليةنة 

نيية  زةمان  ضؤنةو  ليستةكةدا  لةناو 
بؤ دةرضوونى كانديدةكانمان، بةهؤى 
لةكاتَيكدا  فرةبازنةييةوة،  سيستمى 
هةرسَيكمان لة ثةرلةمانى كوردستان 
ثارتىء  ثَيويستة  خاوةنى كورسينء 
يةكَيتى حيسابى تايبةتمان بؤ بكةن». 
«ئَيستا   وتيشى  ــةد  ــم ــةح د.ئ
ليذنةيةك ثَيكهاتووة بؤ دانوستاندنء 

دواتر هةَلوَيستمان رادةطةيةنين».

ئةطةر زؤرة 
سآ حيزبي سةرةكى لة هاوثةيمانيى بكشيَنةوة

رؤذنامة

ــان بة  ــت ــوردس ــي ك ــان ــةم ــةرل ث
لة  داواي  ئةنداماني  دةنطي  زؤرينةي 
كرد،  عَيراق  كؤماري  سةرؤكايةتي 
هةمواري ياساي هةَلبذاردن ثةسةندى 
لةاليةن  بةآلم  رةتيبكاتةوة،  نةكاتء 
كؤماري  ــةرؤك  س تاَلةباني  جــةالل 
بةشَيك  بــةإاي  كرا.  ئيمزا  عَيراقةوة 
كردةوةيةى  ئةو  ثةرلةمانتارانيش  لة 
خةَلكي  ئيرادةي  «رَيزنةطرتني  تاَلةبانى 
ثةرلةماني  لة  خؤي  كة  كوردستانة، 

كوردستاندا دةبينَيتةوة».
ئةندامي  عةبدولعةزيز،  عومةر 
ليستي  لة  كوردستان  ثةرلةماني 
يةكطرتووي ئيسالميي، نيطةرانيي خؤي 
هةماهةنطييةك  هيض  لــةوةي  نيشاندا 
هــةرَيــمء  سةرؤكايةتي  ــوان  ــَي ن لــة 
نيية،  عَيراقدا  كؤماري  سةرؤكايةتي 
بةوثَييةي بة وتةي ئةو: «بة دانثَيدانانء 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتي  لَيدواني 
رايانطةياند، ئةوان ئاطايان لَينيية، كة ئايا 
سةرؤك كؤمار ئيمزاي لةسةر ياساكة 

كردووة، يان نا».
وةك  ئَيمة  داخــة،  «جَيي  وتيشي: 
دةنط  بةكؤي  كوردستان  ثةرلةماني 
ياساكةمان ثَيباش نةبوو و داوامانكرد 
نةكات،   ئيمزاي  لة سةرؤكايةتي كؤمار 

وتيشي: ليستي هاوثةيمانيي كوردستان 
ئةو  لةطةأل  مامةَلةيان  «خةمساردانة» 
لة  ئَيمة  وتيشي:  كردءوة،  مةسةلةيةدا 
ثةرلةمان بة ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلتةوة 
ياساكة  ئةوةى  لةسةر  كؤدةنط بووين 

ظيتؤ بكرَيت. 
سةبارةت بة هةَلوَيستيان بةرامبةر 
عومةر  يــاســاكــة،  ئيمزاكردنى  بــة 
عةبدولعةزيز وتى: «ئَيمة بَيدةنط نابين 
ظيتؤ  ئةطةر  ياساية،  ئةو  تَيثةإاندني  لة 
نةكرَيت خياراتي ديكة زؤرة، كة باسكران، 
تا  ئيمزاكؤكردنةوةوة،  رَيثَيوانء  لة 
دةطاتة بايكؤتي هةَلبذاردنء شكاتكردن 
رَيطايانة  ئةو  دةستووريي،  دادطاي  لة 
لةبةردةمماندا كراوةيةء قؤناغ بة قؤناغ 

مامةَلةيان لةطةَلدا دةكرَيت».
 (١١/١٥) يةكشةممة  رؤذي 
ثةرلةماني كوردستان كؤبوونةوةيةكي 
تاووتوَيكردني  بؤ  رَيكخست  نائاسايي 
عَيراقء  هةَلبذاردنى  ياساي  ثرسي 
ناسروشتي»  «زيادبووني  مةسةلةي 
لة  عَيراق  ثارَيزطاكاني ديكةي  كورسي 

ضاو هةرَيمي كوردستاندا.
ــةوةكــةدا زؤريــنــةي  ــوون لــة كــؤب
لة سةرؤكايةتي  داوايان  ثةرلةمانتاران 
ظيتؤ  ياساكة  كــرد،  عَيراق  كؤماري 
بكاتء داوا بكرَيت هةَلبذاردني كةركوك 
ثارَيزطاكاني  لة  نةكرَيتء  ئيستيسنا 
كورسي  رَيذةي  جيانةكرَيتةوةء  ديكة 
بؤ  زيادبكرَيت  (٥٪)ةوة  قــةرةبــوو 
(١٨٪)ء دابةشكردنةوةى كورسييةكاني 
ثةرلةمان لةسةر بنةماي زيادةي (٣٪)ي 
كؤتاي  دابةشبكرَيتةوةو  دانيشتووان 

مةسيحيء ئَيزدييةكانيش زياد بكرَيت.
عةدنان عوسمان ئةندامي ثةرلةماني 
كوردستان لة ليستي طؤإان، سةبارةت بة 
ئيمزاكردني ياساكة لة اليةن تاَلةبانييةوة 
بةو  دةنطدان  راطةياند:   رؤذنامةي  بة 
ياساية كارةساتَيكي نةتةوةيية بؤ كورد، 
ثةرلةماني كوردستان لة كؤبوونةوةي 
ثَيرَي بة كؤي دةنطي هةموو ئةنداماني 
وةستانةوةء  ياساية  بةو  دذ  ثةرلةمان 
سةر  بؤ  دانا  طةورةيان  خةتةرَيكي  بة 
لة  بةتايبةت  كوردستانء  ئايندةي 
بؤ  دةنطانةي  ئةو  رَيــذةي  مةسةلةى 
دانــراوة،  كوردستان  ثارَيزطاكاني 
ئيستيسناكردني  ياساكةو  بةندةكاني 
هةموو  ئةمانة  دةكرَيت  كة  كةركوك، 

ناوبنَيين كارةساتي نةتةوةيي.
ــي ئــةو  ــمــزاكــردن ــي ــيــشــي: «ئ وت
هةركةسَيكةوةبَيت  لةاليةن  ياساية 
باآلكاني  بةرذةوةنديية  دذايةتيكردني 
بإيارةكاني  دذايةتيكردني  ــوردةو  ك
وةستانةوةية  كوردستانة،  ثةرلةماني 
بةرامبةر بة ئيرادةي طةلي كوردستان»، 
دةبينَيتةوة،   ثةرلةماندا  لة  خؤي  كة 
بة  دذ  ثةرلةمان  ئةنداماني  هةموو 

رةتبكرَيتةوة،  ــةن  داوادةك ياساكةنء 
لة  تكا  داواء  كورد  دةبَيت  ئَيستا  بؤية 
ئةو  ــةوةي  ئ بؤ  بكات  هاشمي  تــارق 
بؤ  بكات  ظيتؤي  نةكاتء  ئيمزا  ياساية 
سةرؤك  ضونكة  رةتبكرَيتةوة،  ئةوةي 
كؤمار، كة كوردةو لةسةر ثشكي كورد 
دةنطي  دانراوة،  كؤماريي  سةرؤك  بة 
ئةمةش  كردووة،  ئيمزاي  لةسةرداوةو 
كارةساتَيكي نيشتمانيي طةروةيةو زيان 

لة بةرذةوةندييةكاني كورد دةدات».
ئةو وتانةي ثةرلةمانتارةكةي طؤإان 
ثَيش   (١١/١٦) دوَينَي  كة  كاتَيكداية،  لة 
بةإَيكةوتني بؤ فةرةنسا، لة كؤنطرةيةكي 
رؤذنامةوانيدا، جةالل تاَلةباني سةرؤك 
«دواي  رايطةياند:  عَيراق  كؤماري 
ثةرلةمان  طةيشتة  ياساكة  ــةوةي  ئ
ياساكة  ئةطةر  ئةوةمانكرد،  تَيبيني 
مانطي  بؤ  هةَلبذاردنةكان  رةتبكةينةوة 
لةبةر  دوادةكةوَيت،  داهاتوو  ئازاري 
ئةوة ئَيمة ضارةسةرَيكي مامناوةنديمان 
دؤزييةوة، ئةويش ئةوةية ياساكة ئيمزا 
بؤ  بنووسين  نامةيةك  بةآلم  بكةين، 
رَيذةيةي  ئةو  داوابكةين  ثةرلةمانء 
زيادبكرَيت  (٥٪)ةوة  قةرةبوو  كورسي 

بؤ (١٥٪)».
كةريم  ئاسؤ  ديــكــةوة  لةاليةكي 
لة  كوردستانيي  ليستي  وتةبَيذي 
رؤذنامةي  بة  كوردستان  ثةرلةماني 
راطةياند:  «ثةرلةمان داواي رةتكردنةوةي 
زؤرينةي  نةكردووة،  ياساكةي  كؤي 
ثةرلةمانتاران لةسةر ئةوة كؤك بوون 
هةن  قانوونةكة  ناو  بإطةي  هةندَيك 
ثَيويستة  هةيةء  تَيدا  جدييان  خةلةلي 

ئةوانة ظيتؤ بكرَينء راستبكرَينةوة».
بإطانةشي  ـــةو  ئ دةربــــــارةي 
ــردووة،  ك راستكردنةوةيان  داواي 
بؤ   (٪٥) ــذةي  «رَي وتي:  كةريم  ئاسؤ 
ئةو   ،(٪١٨) بكرَيتة   قةرةبوو  كورسي 
هةَلبطيرَيتء  كةركوك  بؤ  ئيستيسناية 
بؤي،  نةكرَيت  جياكارييةك  هيض  باسي 
طومانيان  كة  ثارَيزطايانةي  ئةو  وةك 
لةسةرة، سَييةم بإطة باس لةوة كراوة 
باس  يةكةمدا  مادةي  لة  ئةوةي  لةبةر 
كورسي  دابةشكردني  ــراوة،  ك لــةوة 
 (١٠٠) هةر  بؤ  نوَينةران  ئةنجومةني 
بةآلم  هةبَيت،  ئةندامَيك  كةس  هةزار 
لة  نامةنتيقي  ناسروشتييء  بةشَيوةي 
هةندَيك ثارَيزطا رَيذةكة زيادبووة، بؤية 
داواكرا  (٣٪)ى زؤربووني دانيشتووان 
ئةذمار  عَيراق  ثارَيزطاكاني  هةموو  بؤ 

بكرَيت».
ليستي  ــةي  ــارةك ــت ــان ــةم ــةرل ث
كــوردســتــانــيــي وتــيــشــي: «رةنــطــة 
ياساكة  ثةسةندكردني  مةبةستي 
بَيت،  ئةوة  سةرؤكايةتييةوة  لةاليةن 
تةواوي قانوونةكةيان رةفز نةكردووة، 
بإطة  هةندَيك  ناطةيةنَيت  ئةوة  ئةمةش 

ضاويان ثَيدا بطَيإدرَيتةوة، يان هةموار 
بكرَيتةوة».

عةبدولعةزيز  عومةر  هــاوكــات 
خؤي  «ياساكة  كرد:  ئةوة  بؤ  ئاماذةي 
دابةشبووني  مةسةلةي  كَيشةية، 
كورسييةكان ضارةسةر دةكرَيت، ضونكة 
هاوثةيماني  ليستي  وابوو  المان  ئَيمة 
رَينوَينء  بةثَيي  عَيراق  ثةرلةماني  لة 
كوردستان،  ثةرلةماني  داخوازييةكانى 
دةضن  دةدةنء  ياساكة  لةسةر  دةنط 
بةدةنطييةوة، كةضي بةداخةوة كة خراية 
كة  بوون،  ثَيشنيازانة  ئةو  دةنطدانةوة 
لةاليةن هَيزة عَيراقييةكانء اليةنةكاني 
ثَيشنيازكرابوونء  ــةرةوة  ــةرامــب ب
كوردستان  ثةرلةماني  راسثاردةكاني 

جَيبةجَي نةكران». 
جَيطري  هاشمي  تــارق  دوَينَيش 
سةرؤك كؤماري عَيراق، نووسراوَيكي 
نوَينةراني  ئةنجومةني  ئاراستةي 
طؤإانكاريي  ئةوةي  بؤ  كردووة  عَيراق 
ياساي  هةمواري  يةكةمي  بإطةي  لة 
هةَلبذارن بكرَيتء رَيذةي كورسييةكاني 
قةرةبوو (٥٪)ةوة زيادبكرَيت بؤ (١٥٪)، 
تا  ئةطةر  ئةوةشيكرد،  هــةإةشــةي 
نوَينةران  ئةنجومةني  ئةمإؤ  نيوةإؤي 
ئةوا  نةداتةوة،  نووسراوةكةي  وةآلمي 
رةتيدةكاتةوةء  ناكاتء  ئيمزا  ياساكة 
وةك حةقَيكي دةستووريي خؤي ظيتؤي 

لة بةرامبةر بةكار دةهَينَيت.
لةاليةن  ياساكة  ثةسةندكردني 
كؤماري  ــةرؤك  س تاَلةباني  جــةالل 
جَيطريء  عةبدولمةهدي  عادل  عَيراقء 
رةتكردنةوةي لةاليةن تارق هاشمييةوة 
كؤبوونةوةكةي  لة  كة  كاتَيكداية،  لة 

رؤذي يةكشةممةدا، 
سةرؤكي  كــةركــوكــى  ــال  ــةم د.ك
رايطةياند:  كوردستان،  ثةرلةماني 
ئاراستةي سةرؤك كؤماري  نامةيةكي 
بةسَي  ئاماذةي  تيايدا  كردووة،  عَيراق 
ئةنجومةني  ئةوانيش:  كــردووة،  خاأل 
نوَينةراني عَيراق ثَيداضوونةوة بة مادةي 
هةَلبذاردندا  ياساي  هةمواري  يةكي 
رَيذةي  كة  ئةوةية،  ثَيشنيازي  بكاتء 
بؤ  زيادبكرَيت  يةكدا  مادةي  لة   (٪٥)

.(٪١٨)
طشتيي  سةرذمَيريي  لةبةرئةوةي 
ئامارَيكي  هيض  ئــةنــجــامــنــةدراوةء 
بؤ  نيية،  بةردةستدا  لة  متمانة  جَي 
نَيوان  لة  دادثةروةريي  ثةسةندكردني 
ثارَيزطاكاندا رَيذةي (٣٪) بؤ زيادبووني 
بنةمايةك  بكرَيتة  دانيشتووان  رَيذةي 
بؤ دووبارة دابةشكردنةوةي كورسيية 
زيادكراوةكانء لة نامةكةشيدا سةرؤكى 
زيادبوونة  ئةو  وردي  بة  ثةرلةمان 
دانيشتوواني  رَيذةي  ناسروشتييةي 
ســةرؤك  بؤ  عَيراقي  ثارَيزطاكاني 

كؤماري عَيراق روونكردووةتةوة.

تالَةباني دذي بأياري 
ثةرلةماني كوردستان دةوةستيَتةوة

«ناضارين داوا لة هاشمي بكةين ياساكة ئيمزا نةكاتء 
ظيتؤ لة دذي بةكاربهيَنَيت»

وتةبَيذي ليستي 
كوردستانيي:

زؤرينةي 
ثةرلةمانتارانى 

كوردستان 
كؤك بوون كة 

هةندَيك بِرطةي 
قانوونةكة  خةلةلي 

جدييان تَيدا 
هةيةء ثَيويستة 

ظيتؤ بكرَيتء 
راستبكريَتةوة

ئاودَير شَيخ عومةر



5 2009/11/17 سَيشةممة (556) سيــاســـــةتذمــارة hewal. rozhnama@gmail.com

عَيراق كةمدةكاتةوة لةثةرلةمانى كورد رَيذةي كــــوردةو زياني بة هةلَبذاردن، ياساي لـة هةموارةكاني بةشَيك مستةفا: بةغداونةوشيروان لة نويَنةرةكانمان
شكست داستانَيكى ديكةى

دواخستن، جار (١١) دواى
ئةم مانطة ياساى (٧)ى رؤذى
(١٦)ى ذمارة هةَلبذاردنةكان
هةمواركراو (٢٠٠٥) ساَلى
ئةنجومةنى نوَينةراني عَيراقيش

كرد. ثةسةندى
يــاســا هــةمــواركــراوةكــة
تَيداية، بــإطــةى  كؤمةَلَيك
ــةردوو ه لؤذيكةى ــةو ب كة 
ماوةى لة دةسةآلتدار حيزبى 
مامةَلةيانثَيكردووة، رابردوودا
سةر بؤ مةترسين جَيطةى
نةتةوةييةكانى بةرذةوةنديية

كة عَيراقدا، ئايندةى سياسييةكانى هاوكَيشة لة كــورد
سةر دةكةوَيتة يةكةم ثلةى بة ياساييةكةى بةرثرسيارَيتيية

بةغدا. لة نوَينةرةكانمان
ضةواشة ثَي راى طشتيى حيزب كة ميدياى خاَلَيكة، ئةوة
نوَينةرةكانمان نةبةردييةكدا كؤمةَلة لة كة نيشاندا، واى كردو
لةو قسة لَيرةدا بةرجةستةكرد، كورد بؤ طةورةيان دةستكةوتى
لة جؤرَيك وةك نوَينةرةكانمان كة نيية، سياسييانة موزايةدة
بةَلكو قسة روو، خستيانة هةرَيمةوة بةسةر هاوآلتييانى منةت
لة نوَينةرةكانمان كة دةستكةوتانةى، ئةو كامانةن ئايا لةوةية،
ئةو كامانةن هَينايانةدى؟ ياسايةوة ئةو هةمواركردنى رَيطةى
ئةو كوان ثةيإةوكران؟ بوونء كورد ثَيشنيازى كة بإطانةى
خاآلنةىكوردبةمةترسيىدةزانىبؤسةربةرذةوةندييةكانىء

دةريانهَينا؟!. ياساكة لة ثَيداطيرييان بة
بةرثرسانى حيزبةوة لة ميدياى كة لةيادة، رؤذةمان ئةو
شانازييةوة بة لة ئةنجومةنى نوَينةران هاوثةيمانيى فراكسيؤنى
سووربوونى بةهؤى  كة دةكرد، دةستكةوتانة لةو  باسيان

بةرجةستةكراون. ياساكةدا لة ئةوانةوة
هؤشياريى كةمَيك بة طةر شتَيك، هةر لة بةدةر بةآلم
بةدى مةترسييةك زياد لة بإوانينة بارودؤخةكة سياسييةوة
خؤى هةمواركراوةكةدا ياسا ضوارضَيوةي لة كة دةكةين،
نوَينةرةكانماندا بةسةر  ئاسانيش بة  زؤر حــةشــارداوةو

تَيثةإين.
ياسا لة كة كةركوك، بة  تايبةتة بارى  ثَيدانى لةوانة
هاتووة بةتايبةتى كةركوك  ناوى جار (٦) هةمواركراوةكةدا
ئةوة ببرَيت، ناوى عَيراق ديكةى شارَيكى هيض ئةوةى بآ
كةركوكى دؤخى هةمان موسَليش ثارَيزطاى كة لةكاتَيكداية
(مشكوك) ناوى ثارَيزطاى طوماندار ناإاستةوخؤ بة بةآلم هةية،
ثَيداطيريى ئاست لة نةيانتوانى ئَيمة نوَينةرةكانى لةوةدا براوةو

بن. بةهَيز توركماندا عةرةبء ثةرلةمانتارانى لة هةندآ
باس كة دووةم بإطةى ياساكة، حةوتةمى مــادةى لة 
دةكات، عَيراق شارةكانى  ديمؤطرافييةكانى طؤإانكاريية  لة
تةواويان زانيارى ــوونء ب كةمتةرخةم نوَينةرةكانمان
كة ناكات، قبوَل ئةوة لؤذيكَيك هيض دةنا نةبووة، لةبةردةستدا
كورسييةكانى نزيكةى موسأل ثارَيزطاى كورسييةكانى تةنيا
،(١٥) سلَيمانى بةمشَيوةية: بن، هةرَيم ثارَيزطاكةى هةرسآ
تةنيا كورسى، (٣٨) طشتيى كؤى ،(٩) دهؤك ،(١٤) هةولَير

دياريكراوة. بؤ كورسى (٣١) موسأل ثارَيزطاى
هةَلبذاردنةكان باآلى كؤمسيؤنى دياريكردنةكة راستة
هةرَيم حكومةتى بةرثرسانى ئايا بــةآلم ئةنجاميداوة،
ئاطاداربكةنةوة، زيادبوونانة لةو كؤمسيؤن ثَيشتر نةياندةتوانى
هةروةك هاتووة؟!، هةرَيمدا شارةكانى دانيشتووانى بةسةر كة
تةنيا ئَيستادا لة رايطةياند:  سلَيمانى ئامارى  بةإَيوةبةرى
مليؤنء (٢) لة دانيشتووانةكةى ذمارةى سلَيمانى ثارَيزطاى

تَيثةإيوة. كةس هةزار (٢٠٠)
لة هةريةكة طةورةية، طومانى  ثرسيارو  جَيطةى ئةوةى
ياساكةيان واذؤ يةكةمى، جَيطرى عَيراقء سةرؤك كؤمارى
ئايا بةآلم نيية، عةبدولمةهدى عادل لةسةر قسةمان كردووة،
تَيبينييةكي سةرنجء هيض ئةوةى بةبآ ضؤن كؤمار سةرؤك
كرد؟!، لةسةر واذؤى هةبَيت هةمواركراوةكة ياسا لةسةر
سةرؤك دووةمى جَيطرى هاشمى تاريق لةكاتَيكداية ئةوة
رَيذةى لةسةر النيكةم نةكردووةو  واذؤى  تائَيستا كؤمار
بؤ (٥٪)يان كة عَيراق، دةرةوةى هاوآلتيانى كورسييةكانى 
بكرَيت بؤيان ئةوة دةكات داواى تةحةفوزى هةيةو دياريكراوة

.(٪١٥) بة
ناسكةدا هةستيارو كاتة لةم  نيطةرانيية  مايةى ئةوةى
مةيدانةكةيان بارزانى تاَلةبانىء كورد سةركردةى هةردوو
ئةركة بةجَيطةياندنى سةرقاَلى ئةوروثا لة ضؤَلكردووةو
طرنطى بابةتَيكى بَلَيى تؤ ــةآلم ب ديبلؤماسييةكانيانن،
طةشتة لةو بن ئةرزشتر بآ عَيراق هةَلبذاردنةكانى وةكو
كوردستانيان بةهؤيةوة  بةإَيزة دوو ئةو ديبلؤماسييةى 

جَيهَيشتووة؟. لةثَيناودا
كةمتةرخةميى سادةيىء باجى  دةبَيت  كورد ئةمجارةش
شؤظَينيية «هةستى دةبَيت ئَيمةش دووبارة بداتء نوَينةرةكانى
زيوينء بكةينة عةالطةيةكى عةرةبء بةكرَيطرتة توركمانةكان»
هةَلبواسينء ئةوةى ناوى دزَيوةكانيان ثَيدا هةموو خةتاو كارة
لةوةى ئاطا بآ هةَلبطرين، خؤمانى  لةسةر بةرثرسياريشة
كارتى بةكارهَينانى تةكنيكء ديموكراسيىء طةمةى ئةمة كة

بةرذةوةندييةكان. بةرجةستةكردنى بؤ سياسيية
نوَينةرةكانمان ثَيماندةَلَيتةوة، كة جارَيكى ديكة طةمةية ئةم
كة بن، طةورةيةدا بةرثرسياريية ئةو ئاست لة نةيانتوانى
دي جارَيكى نازانم ئيدى دةكات، ضاوةإآ لَييان ميللةتةكةمان
دةستكةوتء لة شةرم نايانطرَيت باس لة بةغدا نوَينةرةكانمان

بكةن. شَيوةية لةو شتى

عةبدوإلةحمان فرمان

دادةبةزَيت ثارتى، لةطــــــــةأل هاوثةيمانيَتي لـة يةكـيَتى ثـشـكى

دةبواية دةكات، لةوان تةزوير هةية ديكة
بكرَيت. لَي تةزويرةيان ئةو نةيانهَيشتاية
بكةم، تؤمةتبار كةس  نامةوَيت من
ديكة ماوةيةكي  ثاش لة ئةوة ضونكة 
بووة كآ هي خةتاكة كة دةردةكةوَيت،
بكةم دابةش هيض نامةوَيت من لةخؤوة
لَيي وةرة  تؤ بــةآلم خةَلكدا،  بةسةر
توانيويةتي نةينةوا بؤضي بكؤَلةرةوة
كورسي بايي (١٢) (٥) ساَلدا ماوةي لة
بؤضي بكات؟!  دروست خؤراك كارتي 
توانيويةتي ساَلدا (٥) ماوةي لة بةسرة
(٢٤)؟! بة ببَيت كةمةوة ذمارةيةكي لة
بة ئةمانة فآلن كةربةال نةجةف، بؤضي
يةعني زؤر زياديان كردووة، نيسبةتَيكي
ساَلدا (٥) ماوةي لة  سلَيماني مةعقولة 
كةسَيكي هيض  نةكردبَيتء ــي  زاووزَي
جاري دةنطدان؟! تةمةني نةطةيشتبَيتة
ئَيستاش بووة، كورسي (١٥) ثَيشوو
هةولَير، مةعقولة هةية كورسي (١٥)
بةو كوردستانة هةرَيمي ثايتةختي كة
كورسي (١) بايي تةنيا زؤرةوة  ذمارة
بايي دهؤك يان زياديكردبَيت، ذمارةكةي
يان زياديكردبَيت، ذمارةي كورسي (١)
ذمارةي زياديكردبَيت، كورسي (٢) بايي
شوَيني ئــةوةوة تةنيشت بة لةكاتَيكدا
ئةمة زياديكردووة، مليؤن بة هةية وا
ثَيمواية كآ؟  شاني  سةر  دةكةوَيتة 
لَيي كوردستان ثةرلةماني ثَيويستة

بكؤَلَيتةوة.
كوردستاندا هةرَيمي لة لةكاتَيكدا -
ناوضةكاني لة بةآلم هةبووة، ئاراميي

هةبووة؟ توندوتيذيي لة جؤرَيك ديكة
واية. بةَلَي *

ضي شَيوةيةدا لةم دؤخَيكي لة -
ضارةسةرة؟

*منثَيش ئةوةىبَيمةسةر ضارةسةر،
كة ئــةوةي مةترسييةكاني دةمةوَيت
مةبدةئي عَيراقدا  ثةرلةماني لة  ئةطةر
مةبدةئي نةكراو ثآ  ثةيإةوي  تةوافوق
جَيبةجَيكرا، ئةقةليةت) (ئةكسةريةتء
بكةم، قسة ئةوة لةسةر دةمةوَيت من
هةَلبذاردنداين لةبةردةم ئَيمة ضونكة
داهاتوو ساَلي ضوار هةَلبذاردنة ئةم
تةشريعيات ثةرلةمانة ئةم عَيراقدا لة
ــاتء دةب ــوة ــةإَي ـــاتء قــانــوون ب دةك
وةزارةت دروستدةكاتء وةزارةت
بؤ بانطدةكات وةزير  دةإووخَينَيتء 
من بيرءبؤضووني بة موحاسةبة،
كة هةية، ــةورة ط زؤر مةترسييةكي
ضؤن وةكــو داهــاتــوودا ثةرلةماني لة 
داواياندةكرد، ئةوانة  ماليكيء  ثَيشتر
ئةكسةريةت) (ئةقةليةتء مةبدةئي كة
نةك بكرَيت، ثةيإةو ثةرلةماندا لة
ئيحتيمالي ئةمجارة تةوافوق، مةبدةئي
زؤرةوة، ذمارة  ئةو  بةهؤي  هةية  زؤر
ثارَيزطاكاني ناوةإاستء هةندَيك لة كة
ئةو زياديكردووة، عَيراق ــوارووي خ
ئةوةيان ئةطةر بكةنء ثةيإةوي مةبدةئة

كورد نيسبةتي شت يةكةم كرد، ثةيإةوي
دامودةزطاى لة بةغدا وةزارةتةكاني لة
دووةم دةبَيتةوة، كةم عَيراقدا ئيداريى
كة بكةينةوة ــةوة  ل بير ئَيمة دةبَيت
ديسان كوردستان  هةرَيمي بودجةي 
موناقةشة بةر دةكةوَيتةوة ئــةوةش
مةترسي، بةر دةكةوَيتةوة (١٧٪)ية ئةو
كة ثَيشمةرطةية، مةسةلةي سَييةميان
ئةطةر داهاتوودا ثةرلةماني لة ثَيمواية
بكرَيت، لةطةأل موعامةلةي تةريقةية بةو
مةعامةلةي ميليشيا وةكو ثَيشمةرطة

ببَيت. ناهَيَلن دةكرَيتء لةطةَلدا
ئةوةية، ئةويش ديكة سةرةتايةكى
سامانة كة ئةوةمانة هةوَلي ئَيمة كة
لةذَير كوردستان سروشتييةكاني
بَيت كوردستاندا هةرَيمي  دةسةآلتي
ئةوانةش دةتوانن نةوتء ثَيمواية عقودي
لةو ديكةى شتى طةلَي هةَلبوةشَيننةوةو
عَيراق ديكة مانايةكي بة يةعني بابةتانة،
رازيبووين خؤمان ئَيمة خؤي وةختي
ديفاعء خارجييةو كة ئــةوةي لةسةر
ئةطةر مةركةزةوةية،  بةدةست ماليية 
بةقوةت مةركةزَيكي  بإوات بةمجؤرة 
هةرَيمي تةنانةتناهَيَلن دروستدةبَيتء
لةطةأل جؤرَيك لة ثةيوةندي كوردستان
دةوَلةتانيدونياهةبَيتءئةوسةردانانةي
ثةرلةمانء هةرَيمء سةرؤكايةتي كة
شوَينةكانى بؤ دةيكةن ئَيمة وةزيرةكاني
لة باش ثةيوةندى ئةوةى بؤ دونيا ديكةى
شوَينةكانى كوردستانء هةرَيمى بةينى
ضوارضَيوةي دةيخةنة دةربكةن، ديكةدا
ثَيشمةرطة خارجييةوةو وةزارةتـــي
ديفاعء وةزارةتي ضوارضَيوةي دةخةنة
ضوارضَيوةي دةخةنة (٪١٧) ميزانييةي
ئةوة يةعني عَيراقييةوة، ميزانييةي
من بةإاستي كــة مةترسييةكانة، 
لَي كةسَيكي هةموو ئَيستاوة لة دةمةوَيت

بكةمةوة. هؤشيار خةَلك بَينمء بةئاطا
ضارةسةر مةترسيانة بةو سةبارةت -
يةك بكات؟ ضى  ــورد ك ئايا ضيية،
يةك بَيت،  هاوهةَلوَيست بَيت ليست 
وةك ئَيوة كة بةتايبةت  هةبَيت  طوتاري
تؤمةتبار زؤرجار طؤإان  بزووتنةوةي
هاوبةش، طوتاري  كة  بةوةى،  دةكرَين 
رةتدةكةنةوةو كورد ليستي يةك ياخود

كردةوة؟ رةتتان بةفيعليش
باس بــؤت ثَيشدا لة با ــارآ  ج  *
ئَيستا ليستى فرة ليستيء يةك بكةم
نةماوة، موشكيلةى كوردستاندا لة
هةولَير هةيةء كورسي (١٥) سلَيماني
كورسي دهؤك (٩) هةيةء (١٤) كورسي
تةزوير بكةينء تةزوير ئَيوارة هةتا هةية،
بين، ليست دة بينء ليست يةك نةكةينء
كورسييةكاني ذمارةي بين، ليست ثانزة
دةكات كةم نة دةكات، زياد نة سلَيماني
ثةرلةماني ناو دةضَيتة كورسي عةيني
دةضَيتة هةولَيريش ئةوانةى  عَيراقةوة،
جارَيكي دةتوانين عَيراقةوة ثةرلةماني

بكةينء هاوثةيمانَيتي  بةغدا لة  ديكة
قةوميانةي، شتة ئةم لةسةر رَيكبكةوين
ضـــارةنـــووسء ــة ب ــدي ــوةن ــةي ــة ث ك
هةية، ميللةتةكةمانةوة ثــاشــةإؤذي
الريي هةبَيت كوردَيك هيض بإواناكةم
طوتارى بتوانين ئَيمة  كة  هةبَيت، لةوة
لةسةر هةبَيت  هاوبةشمان سياسيي 
ضار ميللةتةكةمان، ثاشةإؤذي ئَيستاو
نووسيوة ثرؤتَيستَيكمان ئَيمة ضيية؟
وةزعةء ئةو لةسةر مفةوةزييةت بؤ

هةولَير لــة طؤإانيش فراكسيؤني
داواشيان دةركــردووةو بةياننامةيةكي
خَيراي كؤبوونةوةيةكي  كة كــردووة، 
خؤشم من بكرَيت، كوردستان ثةرلةماني
ثةيوةنديمبةهةندَيك لةثةرلةمانتارةكاني
ئةم لةوَيش بةغدا كردووة، كة لة خؤمان
لةبةر بكةن باسي بورووذَيننء مةوزوعة
هةوَلمانداوةء اليةكةوة هةموو لة ئةوة
هةَلوَيستي بزانين بكةين ضــاوةإَي با 
هةَلوَيستي كوردستانء ثةرلةماني
كوردستانء وةزيــرانــى ئةنجومةني

هةمووانةوة لــةســةروو هةَلوَيستي
لةم كوردستان هةرَيمي سةرؤكايةتي
هةرضي بَيطومان دةبَيت، ضي مةوزوعةدا
قازانجي لة ئةوان هةَلوَيستَيكى بإيارء
دوو سآء  بةبآ ئَيمة بيدةن، كــورد 

دةكةين. ثشتيوانييان
جةالل مام (ي.ن.ك) ثلنيؤمي لة -
كؤمةَلَيك لَيثرسراوَيتي قسةكانيدا لة
راي تؤ، ئةستؤي خستووةتة هةَلوَيستي

ضيية؟ بةإَيزت
من بة كة هةواَلةكاني يةكةم، *
واتة دووةمــة دةستي هي طةيشتووة
دةمي لة راطةياندنء دةزطاكاني لة
من بيستوومةتةوة، ئـــةوةوة ــةمء ئ
لَيبووة طوَيم تةلةفزيؤندا لة نة خؤم
نووسينيش بة نة باسكردووةو ضي
ئةوةي خوَيندوومةتةوةضي باسكردووة،
رؤذنامةكاندا لة كة ئةوةية بيستوومة كة
ثلنيؤمةدا لةو ئةوانةي  بآلوكراوةتةوة، 
بؤيان ــةدةم ب كــردووة بةشدارييان 
بؤي سَييةم كةسي ياخود طَيإاومةتةوةو
طَيإانةوةشتَيكي لةبةرئةوة طَيإاومةتةوة،
مادة بَلَييت  تاوةكو ناكرَيت بينا لةسةر 
تؤمةت بة تؤمةت بةخاألء مادة خاأل بة
بةإاستي دووةميش، بدةمةوة، وةآلمى
بةشي كابرايةك سةيرة بةالمةوة من
بووبَيت مةسئول تةمةني زؤري هةرة
جووآلنةوةيةكي يةكةمي مةسئولي
كورد ــةوةي جــووآلن وةكــو ــةورةى ط
ثاكانة بإوات تةمةنةوة بةم بووبَيت،
بؤ بكات ثاكانة بةعس، حيزبي بؤ بكات
كيميابارانكردنى تاواني حسَين، سةدام
ئَيستا كة  كوردستان طةورةي شارَيكي 
كورد جووآلنةوةي بؤ رةمز بة بووة 
نيزامي سةر بيخاتة ــةوةى ئ لةباتي
لة ئَيستا كة ئةوانةي سةر بيخاتة بةعسء
سةر بيخاتة دةكرَين، مةحكةمة دادطاكاندا
بؤ بةداخةوةم من زؤر خؤي هاوإَيكاني

ئةوة.
ئةوروثا لة (ي.ن.ك) بةرثرسَيكي -
مستةفا مانطانةي نةوشيروان وتوويةتي
ضي لةوبارةيةوة دؤالرة  دةفتةر (٦)

دةَلَييت؟
لةكوردستانيعَيراقدا *جارآيةكةم،
نيية، هةر دؤالريي دةفتةر (٦) مانطانةي
يةكَيتي دةسةآلتداراني لة يةكَيك ئةوة
باسيكردووة، ئةوروثا لة كؤإَيكدا لة
رادةى بَلَيم خةَلك بة حةزدةكةم من
راستي بةقةدةر  خةبةرة ئةم راستيي 
كراون ثلنيؤمدا لة  كة  قسانةية، ئةو
رابردووشدا لة نة ئَيستاء نة من، لةسةر
نة وةرطرتووةو تةقاعوديم ثارةي نة
مووضةم ئَيستا نة  هةبووةء  مووضةم
مووضةيةك نة هةرَيمء حكومةتي لة هةية
خانةنشيني ثارةي نة  حيزبء لة هةية
ئومَيدم من، ثارةيةي ئةو ــرم، وةردةط
ميزانييةي سةر بيخاتة برادةرة ئةو واية

خؤي. مةكتةبةكةي مانطانةي

بؤضوونةكان جياوازيي سةرةإاى هةية
بة ثَيويستة ــورد  ك كــوردســتــان، لــة 
هةَلبذاردنة ئةو بةشداريى يةكطرتوويي
هاوثةيمانَيتييةيان ئــةو بؤية بكات،
نوَييةكة ياسا بةثَيي هةروةها ثَيكهَيناوة،
دةدرَيت كة هةية، تةعويزيي كورسي (٨)
بة يةكةميان  ثلةكانى  كة ليستانةى  بةو 
ليستى كورد ئةطةر بؤية  دةستهَيناوة،
كورسييةكى ضةند هةبَيت يةكطرتووى
دةربــارةى بــةردةكــةوَيــت، تةعويزي 
ثيرة سةعدي هةَلبذاردنةكةش شَيوازى
جةماوةرى كة ئةوةكرد؛ بؤ ئاماذةى
ثاَلَيوراو كام بة دةنط ئازادة اليةنَيك هةر
هيض ليستةكة ريزبةنديى بؤية دةدات،
ريزبةنديى دةنطدةر نيية، مانايةكى

حيزبةكان». نةك دادةنَيت، نوَينةرةكان
ليستى دةزانــَيــت دووري بة ثيرة 
نَيوان هاوثةيمانَيتى بؤ كَيشة نيمضةكراوة
ضونكة بكات، دروست ثارتي يةكَيتيء
خةَلكنوَينةرهةَلدةبذَيرَيتءبةئارةزووى
نوَينةرى ضةند كة نيية، اليةنَيك هيض
كةسي هةراليةنَيك ثَيويستة بؤية هةبَيت،
متمانةو بتوانَيت ئةوةى بؤ دابنَيت باش

بةدةستبهَينَيت. خةَلكى دةنطى

لة نة ئَيستاء نة

نة رابردووشدا

تةقاعوديم ثارةي

نة وةرطرتووةو

هةبووةء مووضةم

مووضةم ئَيستا نة

حكومةتي لة هةية

نة هةريَمء

مووضةيةكهةية

نة حيزبء لة

خانةنشيني ثارةي

وةردةطرم

رؤذنامة فؤتؤ: بارزانى و تاَلةبانى
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عةبدوَلآل هؤشيار سازدانى

لةم ديدارةدا نةوشيروان مستةفا
كةناَلي رووبةإووى بةرنامةى كة

سازيكردووة،  KNN لةطةَليدا ئاسماني
بة سةبارةت خؤي مةترسييةكاني

هةرَيمي كورسييةكاني زيادنةبووني
ثارَيزطاكاني كورسي بةرامبةر كوردستان

ثَييواية: دةخاتةإوو عَيراق ديكةي
عَيراقيدا ثةرلةماني لة كورد «رَيذةي
كةمتر بؤ خوارةوة دادةبةزَيتة (٪٢١)

دةخاتة طةورة طرفتَيكي ئةوة كة ،(٪١٨)
عَيراق». ثةرلةماني ناو

لةم مستةفا نةوشيروان لةوةى جطة
جةالل تؤمةتةكاني وةآلمي ديدارةدا

يةكَيتي طشتيي سكرتَيري تاَلةباني
حزبةدا ثلنيؤمي ئةو دوا كة لة دةداتةوة

كردبوو. ئاراستةى

لة هةَلبذاردن ياساي هةمواركردني -
خؤيدا دواي بة كة ثاشهاتانةي، ئةو عَيراقداو
هةمواركردنة بةو سةبارةت  ئَيوة  راي هَينا،

ضيية؟
دةردةضَيت قانوون كة جارآ، هةموو *
لةطةأل كة  ثَيشكةوتنانةي ئةو لةطةأل دةبَيت
بطونجَيت، ثَيشةوة، هاتووةتة كؤمةَلدا
طؤإيني ضوار  هةَلبذاردن قانووني ئةمجارة 
،(٢٠٠٥) قانووني ساَلي لة بنةإةتي كردووة
لةباتي كة ئةمجارة يةكةميان ئةوةية، طؤإيني
يةك ئينتيخابيء دائيرةي يةك عَيراق ئةوةي
ئينتيخابيء دائيرةي (١٨) ليست بَيت بووة بة
يةكةمة طؤإاني  ئةوة جياواز، ليستي  (١٨)
بازنةيي، فرة بووةتة بازنةييةوة يةك لة واتة
داخراوبوو ليستي جاران دووةميان طؤإيني
دةنطدةر يةعني كراوة، ليستي بووةتة ئَيستا
ثاَلَيوراوانةي، بةو بدات دةنط دةتوانَيت
دةزانَيت ناوةكانيان كة كانديدانةي بةو يان
طرنطة، طؤإينَيكي ئةمةش كة نيية، كآ كَييةو
ذمارةي ثَيشوو ثةرلةماني سَييةميان طؤإيني
بة بووة ئَيستا بوو كةس (٢٧٥) ئةندامةكانيان
زياديكردووةء زؤريش كةس، يةعني (٣٢٣)
كة ئةوةية، ضوارةم طؤإيني زياديكردووة،
قانوون طوَيرةي بة ثَيشوودا هةَلبذاردني لة
دةضوو كورسييةكة (٢٧٥) لة  (٤٥) كورسي
ئةمجارة عَيراق، دةرةوةي كةمايةتييةكانء بؤ
لةباتي كةمكردووةتةوة  زؤر ئــةوةيــان 
دةضَيت (١٥) لةوةش (٨)ي (٤٥)ةكة بووة بة
كورسييةكى ضةند كةمةنةتةوايةتييةكانء بؤ
دةرةوةي عَيراقييةكاني بؤ دةمَينَيتةوة كةمى
ئةم ضوار ئةساسي دةرةجةي بة وآلت، ئةمة

قانوونةكان روويداوة. لة طؤإينةية، كة

لةبةرضاو طؤإينة ضوار  ئةم ئةطةر -
كامةيان باشةو كامةيان دةكةيت هةست بطرين
لةبةرضاوطرتني سوودو بة خراثة، بةتايبةت

كورد؟ طةلي بؤ زيانةكاني

بة طؤإينانة لةو دووان  من بــةإاي  *
زةرةري بة  دووانيشي كــوردةو قازانجي
داخراوةوة ليستي يةكةم كة لة طؤإاني كوردة،
ذياني بة قازانجي ئةوة ليستي كراوة، بة كراوة
بةَلكو كوردستاندا، لة هةر نةك ديموكراسيية،
كة ئةوةي دووةم طؤإاني عَيراقدا، هةموو لة
فرة بة كراوة يةكليستييةوة بازنةييء يةك لة
ئةمةش ثارَيزطا، (١٨) بؤ ليستي فرة بازنةييء
لة ديموكراسيية ذياني قازانجي بة ديسان
دووانةكةي بةآلم عَيراقدا، لة كوردستانء 
ئةنداماني ــارةي ذم زيادكردني ديكةيان
حيسابَيكي كورد كة ئةوةي بةبآ ثةرلةمان
كة زيادبوونةي ئةو شانبةشاني كردبَيتء بؤ
سوننيء ناوضةي لة شيعةكاندا ناوضةي لة
حيسابي زياديكردووة عةرةبيدا ناوضةى
دةبواية كورديش كة بكرداية، ئةوةمان
نيسبةتي ثةرلةماندا  لة ــذة رَي هةمان بة 
ئةوة بكرداية زيادي رَيذةي يان زيادبكرداية،
يةعني لَيداوين، زةرةري كة لةوانةي يةكَيكة
ثةرلةماني ئةنداماني ذمارةي زيادبووني

كة لةكاتَيكدا، ،(٣٢٣) بؤ (٢٧٥)ةوة  لة عَيراق
كورد ثةرلةمانتاراني ئةنداماني ذمــارةي
دةمَينَيتةوة، خؤي وةكو يا نةكات، زياد رةنطة
ئةمةشتَيكيزؤر ثَيمواية؛ يانكةمتردةبَيتةوة،
طؤإيني كوردة، زةرةري بة ئةمة نائاساييةو
قازانجي بة كوردةو زةرةري بة كة دووةميش
ئةندازةيةكي تا ئةوةية ئةويش نيية، كورد
وآلت دةرةوةي كوردي دةنطدةراني زؤر
كة ئةوانةي هةموو بؤ ضونكة بَيبةشكراون،
تا مليؤن (٣) نزيكةي دةذين ئَيستا دةرةوة لة
عَيراق دةذين، دةرةوةي لة مليؤن عَيراقي (٤)
(٧) ئةوانة تةنيا كوردة طةورةي بةشَيكي لةوة
كورسيية (٧) لةو دانراوة، كة كورسييان بؤ
بةر كورسي (٣) ئةوثةإي  يان  (٢) رةنطة
سةرتاسةري لة دةكةوَيت  كورد  دةنطدةري
ناهةقييية ديسان ثَيمواية من ئةمة كة دونيا،

كراوة. ئَيمة بة بةرامبةر

كورسي لة ذمارانة ئةو دةستكاريكردني -
دةطةيةنَيت؟ كورد بة زيان ضؤن ثةرلةمان

عَيراقدا دةستووري نووسيني لةكاتي *
دانرابوو كة دةنطدان، رَيذانةي ئةو راستيدا لة
لة نةوعَيك كة دانرابوو وا شَيوةيةكي بة
لةنَيوان كوردو لةنَيوان بكات تةئمين تةوافوق
كة كاتةي ئةو نموونة بؤ ديكةدا، اليةنةكاني
لةوة بوو ئةندام (٢٧٥) عَيراقي ثةرلةماني 
لة كةوتبوو  كــورد بةر (٢١٪)ي نزيكةي
عَيراقي دةستووري طوَيرةي بة دةنطدانَيك
رَيذةيةكي كة هةية، دةنــطــدان هةندَيك
هةَلبذاردني بؤنموونة ثَيويستة، دياريكراوي
سةرؤكي هةَلبذاردني كؤمار، ســةرؤك
سةرؤكي وةزيران، هةَلبذاردني ئةنجوومةني
بةوةية ثَيويستي جَيطرةكانيان ثةرلةمانء
ثةرلةمان ئةنداماني تَيكإاي (٣/٢)ي كة
لة كة خؤي وةختي لةسةربدةن دةنطي
كرابوو حيساب دةستووريدا نووسيني كاتي
(٣/٢)يــة ئةو نةدةكرا، كورد دةنطي بةبآ
بوو ئةوة زةمانَيك تةئمينبكرَيت، لةبةرئةوة،
بطيرَيتء حيسابَيك بؤ دةنطي كورد طوآ لة
لة كة بةرزانةي ثاية  ثلةو  لةو  بكرَيت كورد
ذمارةي كة حاَلةتة لةم ئَيستا هةية، عَيراقدا
(٣٢٣) بة دةبَيت عَيراق ثةرلةماني ئةنداماني
عَيراقيدا ثةرلةماني  لة كورد رَيذةي  كةس
،(٪١٨) كةمتر بؤ خوارةوة دادةبةزَيتة (٪٢١)
طةورة خةلةلَيكي ئةمة ثَيمواية؛ من كة
داهاتووداو لة عَيراق، ثةرلةماني ناو دةخاتة
دةيتواني كورد جاران  كة ئةندازةيةي  بةو
بةوة ثَيويستي قانوونَيك هةر بؤنموونة
بَينَيت، بةدةست دةنطةكان (٣/٢)ي بواية
هةبَيتء كاريطةري دةورَيكى دةيتواني كورد
بةوة ثَيويستي ديكة قانوونةكانى لة هةندَيك
دةيتواني كورد لةوةشدا بَيت، (٥٠+١) كة بوو
بة هةَلتةكيوة ئَيستا ئةمة هةبَيت، دةنطى
حيسابي ديــارة كــورد كة وا، شَيوةيةكي
موسأل، لة زيــادبــوون نــةكــردووة ــةوةي  ئ
شارةكاني لة زيادبوون بةسرة، لة زيادبوون
هةية كاريطةرييةكي ض عةرةبنشين، ديكةي
ضونكة زيادنةكةيت؟ تؤ كاتدا هةمان لة ئةطةر
كورسي (٣) كوردستان هةرَيمي هةموو
(٣٢٣) لة بكة ئةوة حيسابي تؤ زياديكردووة،
زياديكردووة كورد بؤ كورسي (٣) كورسي

بووة. ديكة اليةنةكاني بؤ باقييةكةي ديكةي
راستة ،(٢٠٠٣) دواي  عَيراقي ثَيتواية  -
دةوري ذمارة بةآلم بووة، تةوافوقي عَيراقي

بينيوة؟
لةو يةكَيك داهاتوودا ثةرلةماني لة بةَلَي، *
كةبةإاستيدةبَيتجَييمةترسي خةتةرانةي،
دةبَيت كوردستانداو لة بَيت هةموواليةكمان
بكةينةوة، راست  خةلةلة ئةو كة هةوَلبدةين 
ثةرلةماني لة من تةقديري بة ئةوةية ئةويش
سةرةتاي يةعني تةوافوق مةبدةئي داهاتوودا
ثَيكهاتنةلةسةركؤمةَلَيكشتئةمة كة سازان،
ئةوةدا موقابيلي لة ثشتطوَيدةخرَيت ثَيمواية؛
(ئةقةليةتء يةعني زؤرينة كةمينةو سةرةتاي
كورد ضونكة ثَيشةوة، دَيتة ئةكسةريةت)
لة بضووك ئةكسةريةتَيكي  بة  دةبــَيــت
ثةرلةماني لة ئَيمة داهاتوودا، ثةرلةماني
عَيراقي دةستووري  طوَيرةي بة ثَيشوودا 

تةوافوقي تةئميني هةبوو كة زةمانةتمان دوو
ثَيكهاتةكاني لةنَيوان كوردو لةنَيوان دةكرد
دوو ئةو مةبدةئة، دوو ئةو عَيراقدا، ديكةي
دةستووريية مــادة دوو ئةو  سةرةتاية،
باسمكرد من كة بوو، دةنطدانة ئةو يةكَيكيان
نةياندةتواني بةبآ بوو كة نيسبةتة يةعني ئةو
يا (٥٠+١)ى بكةن، (٣/٢) تةئمين كورد دةنطي
بكةن، تةئمين ثةرلةمان ئةندامي مةجموعى
بةبآ بيكةنء دةتوانن ئةمة بةبآ ئَيستا
دووةم زةماني  بيكةن، دةتوانن منةتيش 
سةرؤكايةتيمان ئةنجومةني ئَيمة كة ئةوةبوو
ثَيكهاتووة سةرؤكايةتي ئةنجومةني هةبوو،
نوَينةرَيكي كوردة، نوَينةرَيكي كةس (٣) لة
هةريةك سوننةيةو  نوَينةرَيكي شيعةيةو 
كؤمارة سةرؤك يةكيان كة نوَينةرة، (٣) لةم
هةرضي هةبوو بؤيان جَيطرن، دووانيان
سةرؤكايةتي ئةنجومةني بؤ بضَيت قانوونة
بيطَيإنةوة بكةنةوةء رةفزي بَيننء بةكار ظيتؤ
ئةنجومةني لةم دةورةيةدا ثةرلةمان، ناو بؤ
سةرؤك بة دةبَيتةوة نامَينَيتء سةرؤكايةتي
سةرؤك بة بوو كة  تةنيا، تاقي  بة كؤمار
بةر كورد كة هةية، زؤري كؤمار ئيحتيمالي
نةبَيتةوة كوردَيك يةعني ئةمجارة نةكةوَيت
ئةو ئةوة لةبةر كؤماري عَيراق  سةرؤك بة
ظيتؤيةمانلةكيسضوو هةقي ظيتؤماننامَينَيت،
ئةنجومةني كة بيركرابووةوة وا خؤي وةختي
ئةوة بةرامبةري لة نةمَينَيت سةرؤكايةتي
واتة دروستبكرَيت، ئةقاليم) (مةجليسي
برادةرانةي ئةو قانوونة ئةو هةمواري لةكاتي
بةغدا لة  كة ئَيمة كةسانةي ئةو يان ئَيمة، 
بيريان ــردووة، ك كورديان نوَينةرايةتي
بؤ بدؤزنةوة بةديلَيك نةكردووةتةوة لةوة
لة ئــةوةي بؤ سةرؤكايةتي ئةنجوومةني
سةرؤكايةتي ئةنجومةني  ئةطةر حاَلةتَيكدا 
شتَيكي نةما، ظيتؤيةمان مافي ئةو نةماو
بتوانَيت بَيتء ئةمة بةديلي هةبَيت ديكةمان

بطرَيتةوة. ئةوة جَيطةي

لة هةية ترسانةي بــةو ســةبــارةت  -
وةكو عَيراق ئايندةي بؤ هةمواركردنةكة
بةشداربووة كورد باشة باسيدةكةيت، تؤ
وجودَيكي كورد عَيراقيداو حكومةتي لة
سةرؤكايةتي كة بةوثَييةى هةبووة دياري
ئةنجومةنء هةموو سةرؤكي كؤمارو جَيطري
كة لةوةي بةرثرسيارة  كآ ديكة ثؤستةكاني 
تَيدةثةإَيتء شَيوةية بةم بارودؤخة ئةم

رادةيةك؟ تا تَيثةإيوة
كة ــةي ــةوان ئ بــةرثــرســيــارة؟ * كــآ 
كوردستانء لة  دةستةوةية  بة  دةسةآلتيان 
ثاأل بخةمة تؤمةت نامةوَيت من بةغدا، لة
بازرطاني، وةزارةتــي  دةبواية بةآلم كةس،
كارتي كة بازرطاني، وةزارةتي  دائيرةكاني
بازرطاني ــي وةزارةت رَيكدةخةن خــؤراك
بازرطاني وةزارةتــي كوردستان، هةرَيمي
بةرزيان لة بةغدا ثؤستي ئةوانةي كة بةغدا،
خةريكي هةر كة ئةوةي لةباتي دةبواية هةية
لة تةزوير بكةنء ئَيمة لة زةخت بن ئةوة
خةَلكى كة بيانزانياية دةبواية بكةن، ئَيمة

عَيراق كةمدةكاتةوة لةثةرلةمانى كورد رَيذةي كــــوردةو زياني بة هةلَبذاردن، ياساي لـة هةموارةكاني بةشَيك مستةفا: نةوشيروان

خاليد بةرهةم

هةرضةندةيةكَيتىءثارتىءضةندحيزبَيكى
بةشداريكردنى بؤ هاوثةيمانَيتييةكان ديكة
عَيراق ثةرلةمانى داهاتووى هةَلبذاردنى
كة هةَلبذاردن، سيستمى بــةآلم ثَيكهَينا،
بَيت، كراوة ليستى  شَيوازى بة  بإيارواية
يةكَيـتيء هاوثةيمانَيتييةى  بؤ  ئاستةنط
بة ناتوانن بةوثَييةى دروستدةكات، ثارتى
ئةوةش دياريبكةن، نوَينةرةكانيان يةكسانى
السةنط اليةكياندا بة دووثارتة ئةو باآلنسى
دةردةكةوَيت، راستةقينةيان قةبارةى دةكاتء
دةنطى ئةمجارة دةَلَيت: يةكَيتيش بةرثرسَيكى
كةكاماليةنزؤرترين هاوآلتيياندياريدةكات،

ثةرلةمان. دةضَيتة نوَينةرى
نوَينةرانى ئةنجوومةنى رابردوو هةفتةى
هةمواركرد، هةَلبذاردنى ياساى عَيراق
ياسايةش ئةو بةندةكانى طرنطترين لة يةكَيك
لة هةَلبذاردنة سيستمى طؤإينى مةسةلةى
كراوة، نيمضة ليستى بؤ داخــراوةوة ليستى
نَيوان لة هةية بؤى دةنطدةر حاَلةتةشدا لةو
يةكَيكيان بة دةنط ثاَلَيوراوةكاندا ليستء

هاوثةيمانَيتى ناوةإؤكى لةطةأل ئةوةش بدات،
هةفتةى رابردوو كة نايةتةوة، يةكَيتىء ثارتيدا
بةآلم ثَيكيانهَينا، ديكةدا حيزبي (١٠) لةطةأل
يةكطرتوو طؤإانء ليستةكانى لة هةريةكة
هةَلبذاردن بة جيا بةشداريى بإيارياندا كؤمةأل

بكةن.

سةرؤكى جَيطرى  بةرزنجى، د.سةعدى 
ثةرلةمانى لة كوردستان هاوثةيمانى ليستى
ياساكةداو لة طؤإانكاريية ئةو لةبارةى عَيراق،
ليستى لة هَيز  ثارسةنطى ضارةنووسى 
رؤذنامةى بة ثارتى يةكَيتىء هاوبةشى

طرفت تازةية سيستمة ئةم «بةثَيى ءت:
ضونكة نَيوانثارتىءيةكَيتيدا، دروستدةبَيتلة
سةرةإاى حيزبةكان كراوةبوو، ليستةكة كة
بؤ بانطةشة ليستةكة،  بؤ بانطةشةكردن 
لةناو دةكةن خؤشيان حيزبييةكانى نوَينةرة
دةخاتةوة، ناهاوسةنطى  ئةوةش ليستةكةدا، 

دةرناضَيتء نوَينةرةكانيان يةكسانى بة كة
دةطؤإَيت». سياسييةكة هاوكَيشة

هاوثةيمانَيتييةكةش ثَيكهَينانى بارةى لة
مةكتةبي بــةرثــرســى ئــةحــمــةد، عيماد 
كوردستان نيشتمانيى  يةكَيتيى رَيكخستنى 

ئةوان راطةياند: رؤذنامةى بة لَيدوانَيكدا لة
كوردستانييةكان اليةنة زؤربةى مةبةستيانة
بةشداريى يةكطرتوو تؤكمةو بةرنامةيةكى بة
عَيراقدا ثةرلةمانى داهاتووى هةَلبذاردنى
داواكارييةكانى بتوانن ئــةوةى بؤ بكةن،
ئةو تايبةت  بة جَيبةجَيبكةن، بةغدا لة كورد 
هةرَيمء ناوةنددا نَيوان لة بابةتانةى كَيشةيان
«هاوثةيمانَيتييةكة وتيشي:  دروستكردووةء
بيةوَيت كة ديكة، اليةنَيكى هةر بؤ  كراوةية 
مةبةستةش ئةو بؤ بكات، تَيدا بةشداريى
اليةنةكانةوة سةرجةم بة ثةيوةنديمان

كردووة».
شــَيــوازى ــي ــرس ــةت دةربــــــارةى م
يةكَيتىء هاوثةيمانى سةر بؤ هةَلبذاردنةكةش
يةكَيتى رَيكخستنى مةكتةبي بةرثرسي ثارتى،
قةبارةى بةثَيى اليةنَيك هةر  رايطةياند:
هةموو ــةوةش ئ دةبــَيــت، نوَينةرى  خــؤى 
لةسةر اليةنَيك هيض دةطرَيتةوةو اليةنةكان
نابَيتء نوَينةرى ديكة اليةنَيكى حسابي
قةبارةى بةثَيى ثارتى «يةكَيتيء وتيشي:
جةماوةرى ضونكة دةبَيت، نوَينةريان خؤيان
خؤىء ثاَلَيوراوةكانى دةنطدةداتة هةراليةنَيك
نيية مةرج نابَيتء ليستةكة ريزبةندى بةثَيي
ثةرلةماندا، لة هةبَيت نوَينةرمان يةك وةك

لةسةر كاريطةريى هيض حاَلةتة ئةو بةآلم
نابَيت». ثارتى يةكَيتىء هاوثةيمانَيتي

ثاشهةَلبذاردني(٢٥)ىتةمموزىرابردوو
هةرَيم سياسيى بارودؤخى كوردستان، لة
ستراتيذييةكةى رَيكةوتنة لةسةر كاريطةريى
جَيهَيشتووةء ثارتى يةكَيتىء نــَيــوان
رَيكةوتنة ئةو ثَيناضَيت ضاودَيران، بةإاى
حوزةيرانى مانطى لة كة ستراتيذييةى
ءةك ئيمزايانكرد، بارزانى تاَلةبانىء (٢٠٠٧)
كوردستان ديموكراتى ثارتى بمَينَيتةوة، خؤى
خؤيىء لةنَيوان هَيزي هاوسةنطيى ثَييواية؛
هَيزَيكى بةوثَييةى  بووة، السةنط يةكَيتيدا
بزووتنةوةى ناوى بة كاريطةر سياسيى
لةم دةكات وا دروستبووة، ئةوةش طؤإانةوة
اليةنطرانى دةنطي تةنيا يةكَيتى هةَلبذاردنةدا
ذمارةى حاَلةتةشدا لةو بةدةستبهَينَيت، خؤى
كةمدةبَيت، ثارتيدا بةرامبةر لة نوَينةرةكانى
نادات رَيطة هةَلبذاردنةكة شَيوازى ضونكة
بنَيرنة نوَينةر  يةك وةك ثارتى يةكَيتىء 

ثةرلةمان.
مةكتةبى ئةندامى ثيرة، ئةحمةد سةعدى
كوردستان نيشتمانيى يةكَيتيى سياسيى
بؤ راطةياند: رؤذنامةى بة لَيدوانَيكدا لة
رووبةإووبوونةوةىئةوبارودؤخةىلةبةغدا

دادةبةزَيت ثارتى، لةطــــــــةأل هاوثةيمانيَتي لـة يةكـيَتى ثـشـكى

نويَنةريان خؤيان قةبارةى بةثَيى ثارتى «يةكيَتيء

دةنطدةداتة جةماوةرى هةراليةنَيك ضونكة دةبَيت،

نابَيتء ليستةكة ريزبةندى بةثَيي خؤىء ثالََيوراوةكانى

ثةرلةماندا» لة هةبَيت نويَنةرمان يةك وةك نيية مةرج

مستةفا نةوشيروان



لة فةرمان دةستإؤيشتوويان كةسانى
كةس كاغةزى ءةرناطرنء اليةنَيكةوة هيض 
كة حكومةت بودجةى لة بةآلم ناخوَيننةوة،
سازء ءةردةطرنء  مووضة ميللةتة ثارةى 
حيزب كة شةإانةى ئةو  بؤ  ئامادةدةكرَين
ثَييةتى. ثَيويستى نةتةوة) حكومةتء (نةك

دةكةونة كة ضةكدارةى هَيزة ئةو هةموو
يةكَيتى تةنيا مةرجة تةنياء يةكَيتى، سنوورى
جيايان سياسيى مةيلَيكى ئةطةر خؤ بن،
كةس نةهَيَلن بيشارنةوةء دةبَيت هةبَيت،
دةركردنء هؤى دةبَيتة ضونكة ثَييبزانَيت،
نةجاتيان ئةوةندةش بة رةنطة نانبإينء
ثارتي بة سةبارةت حاَلةتةش ئةو نةبَيتء

نيية. هيض جياوازييةكيان بةهةمانشَيوةيةء
ثإؤسةى لةكاتى بينيمان  ــةروةك ه
دةرةجةدارى ئةفسةرو سةدان هةَلبذاردندا
ناوخؤ هَيزةكانى ئاسايشء ثَيشمةرطةو
سياسيى بــيــروإاى بوونى بيانووى بة 
نانبإاوكرانء دةنطداندا لةكاتى جياوازةوة

بةرامبةركرا. نائوسوَلييان ئيجرائاتى
ضةند لةماوةى كــورد سةركردايةتى
لةسةر ثَييان بــةردةوام رابــردوودا  ساَلى
عَيراق سوثاى دةبَيت  كة داطرتووة  ئةوة
ثاراستنى ئةركى بَيتء بَياليةن سوثايةكى 
ناوخؤييةكاندا كَيشة لة بَيتء عَيراق
لة خؤيان بــةآلم ثَينةكرَيت، تةداخولى
ثَيشمةرطة هَيزى ئامادةنين كوردستان
نيزامىء ياسايىء هَيزَيكى يةكبخةنء بيكةنة
لة ئاسايش ثَيشمةرطةو هَيزةكانى ئَيستا
ثارتىء بة سةر اليةندارنء كوردستان
كوردستان هةرَيمى  حكومةتى  يةكَيتين، 
ملمالنَيى بةهؤى هَيشتا ساأل (١٨) دواى
خاوةنى ببَيتة نةيتوانيوة حيزبييةوة
كةضى نيزاميى، نيشتمانىء سوثايةكى
لةدواى عَيراق حكومةتى بةثَيضةوانةوة
شةش لة بةعسةوةو رذَيمى  رووخاندنى
سوثايةك توانيويةتى رابــردوودا ساَلى
عَيراقىء سوثاى ناوى بة بكات دروست
ــى وةزارةت حكومةتء كؤنترؤَلى لةذَير
نييةو حيزبدا دةستى لةذَير تايبةتمةندايةو
كةسَيكى دةسةآلتيشدا ئاَلوطؤإَيكى  هةر لة
وةزيرى سةرثةرشتيارو دةبَيتة جياواز
كوردستاندا لة بــةآلم عَيراق،  بةرطريى
نوَينةرانى سكرتَيرو حيزبء سةرؤكى
هَيزى فةرماندةيى  سكرتَير ــةرؤكء  س

دةكةن! ثَيشمةرطة
بؤ فرةمةرجةعيى فرةدةزطايىء بوونى
لة ئةمنييةكان ثَيشمةرطةو دةزطا هَيزةكانى
بة حيزبيى رَيكخستنى بوونى كوردستانء
ئةو كة ئةوةى سةربارى ناوياندا، لة ئاشكرا
دةستوورو ضوارضَيوةى دةرةوةى لة كارة
بةغداش لــة  مةسةلةية ــةم ئ يــاســايــة.
ثةرلةمانتارانى بؤ زؤرى ئيحراجييةكى
هـــةروةك كــة ــردووة، ــك ــت كـــورد دروس
ليستى ثةرلةمانتارى زَيبارى،  عةبدولبارى

 KNN كةناَلى بؤ كوردستان هاوثةيمانى
لة ديكة ليستةكانى لةبةرامبةر «ئَيمة وتى:
كة بووين، ئيحراج زؤر عَيراق ثةرلةمانى
هَيزة بؤضى  لَيدةكةن، ثرسيارمان هةميشة 
دةستى لةذَير ثَيشمةرطة ئةمنييةكانء
لةشكرَيكى نةبوونةتة ماونةتةوةو حيزب

نيزاميى؟!.
بوونى خراثةكانى سيفةتة لة ديكة يةكَيكى
كة كة ئةوةية، حيزب بة سةر ضةكدارى هَيزى
كورد رووبةإووبوونةوةيةكى هةر لةكاتى
ضونكة هَيزانة ئةم دةرةكيى، اليةنى لةطةأل دا
بةرذةوةنديى طؤشكراون، حيزبيى هزرى بة
ــة ــي ــدي ــةرذةوةن ب ثــَيــش حيزبةكانيان 
زؤركات خستووة، كورد نةتةوةيييةكانى
ئامادةنةبوون حيزبييان بةرذةوةنديى لةبةر
هةروةك ببنةوة، داطيركةران رووبةإووى
نةوةدةكانى ناوةإاستى ساآلنى لة ضؤن
لة رابردوودا كاتَيك هَيزةكانى رذَيمى سةدام
هةندَيكقؤَلةوةثةالمارىخاكىكوردستانيان
اليةنانة لةم يةكَيك هَيزةكانى دةمانبينى دةدا،
بةآلم ــةوة، ــوون دةب ــم رذَي ـــةإووى رووب
سنوورى لة ديكة اليةنةكةى هَيزةكانى 
نةدةكرد، شةإيان خؤيةوة دةســةآلتــى
كة بةثَيضةوانةشةوة، هةندَيكجار هةروةك
بة زةرةرى رةفتارة حيزبييةش ئةنجامى ئةم

خةَلكى كوردستانء ثَيشمةرطةى هَيزةكانى
ئةو ئةوةى بةهؤى دةشكايةوة، كوردستان
بةرذةوةنديى بؤ شةإةكانيان هَيزة دوو
بةرذةوةنديى بؤ نةك دةكرد، خؤيان حيزبى

كوردستان!. خاكى نةتةوةىء
بانطةشةى يةكَيتى ثارتىء هةرضةندة
ثَيشمةرطة هَيزةكانى ئَيستا كة ئةوةدةكةن
يةك ضوارضَيوةى لة يةكيانطرتووةتةوة
تائَيستا بــةآلم ثَيشمةرطةدا، وةزارةتـــى
سةركردةى دوو لةاليةن ثَيشمةرطة هَيزى
سةركردايةتى بارزانييةوة تاَلةبانىء وةك
سةرؤكى ــارزانــى، ب مةسعود ــن، دةكــرَي
طشتيى فةرماندةى ثارتى، سةرؤكى هةرَيمء
(فةلةك)ةء كوردستان لةشكرى هَيزةكانى
عَيراقء كؤمارى سةرؤك تاَلةبانى، جةالل
طشتيى فةرماندةى يةكَيتى، طشتيى سكرتَيرى
هَيزةكانى كوردستانةء ثَيشمةرطةى هَيزى
تاَلةبانىء لة فةرمان يةكَيتى ثَيشمةرطةى
ـــرنء وةردةط يةكَيتييةوة بةرثرسانى
بارزانىء لة  فةرمان ثارتيش هَيزةكانى 

لةو يةكَيك هيض ثارتييةوةء بةرثرسانى
ناكةن. يةكترى بؤ حساب هَيزانة

ئةمإؤلةكوردستانداكؤمةَلَيكئةكاديمياى
سةربازيى كؤلَيذى ءةك  هةن، سةربازيي
زاخؤء سةربازيى ئةكاديمياى قةآلضواالنء
سلَيمانى، هةولَيرء لة ثؤليس كؤلَيذةكانى
سةربازييانة دامــةزراوة ئةم هةموو بةآلم
ثارتىء حيزبييةكانى بةرذةوةنديية  بةثَيى
بةثَيى هةميشة  ــةنء ــاردةك ك يةكَيتى
هةَلسوكةوت حيزب ثَيداويستييةكانى 
كة ئةفسةرانةش ئــةو هةموو دةكــةنء
يةكَيتى تةزكييةى بة ــوون دةرض لةوَيدا
مةرجى ءاتــة ءةرطــيــراون! ثارتي ياخود 
بووة، حيزبايةتى قبووَلكردنيان بنضينةيى
نيشتمان، خاكء  بؤ مةرجى دَلسؤزيى نةك
كوردستان هاوآلتيى يةك تائَيستا هةربؤية
يةكَيتى لةم ثارتىء حيزبيى بةبآ تةزكييةى

وةرنةطيراوة. سةربازييانة دامةزراوة

حيزبيى رَيكخستنى بوونى
ضةكدارةكاندا، هَيزة لةناو

حيزبيى ثةروةردةى
نةتةوةيى ثةروةردةى لةبرى

ثَيشمةرطةو ضةكدارةكانى  هَيزة  لةناو
تةواوى كة  كوردستاندا ثؤليسى ئاسايشء 
مووضة ميللةت بودجةى لة هَيزانة ئةم
ثارتىء ــرن، وةردةط هةرَيم حكومةتى لة 
حيزبييان رَيكخستنى دامودةزطاى يةكَيتى
ئةوةى ثَيضةوانةى ئةمةش سةربارى هةيةو
عَيراقء ثةرلةمانى  ياساكانى دةستوورو 
هَيزانةيان ئةو كارمةندانى كوردستانة،
لةبرى ــردووة، ك ــةروةردة ث بةشَيوةيةك 
بؤ حيزب بكةن، ئيش بؤ نيشتمان ئةوةى ئيش
هَيزة ئةم  ئةندامانى ئةوةى لةبرى دةكةن، 
نيشتمان نةتةوةو بؤ وةالئيان ضةكدارانة

هةية. حيزب وةالئيان بؤ شةخسء هةبَيت،
ثارتى ثَيشمةرطةدا هــَيــزى لــةنــاو

هةيةء ثَيشمةرطةى رَيكخستنى  مةكتةبى
كؤميتةى ئةندامى عوسمان، عــومــةر
يةكَيتيش لَيثرسراويةتى، ثارتى ناوةندى
هةيةو ثَيشمةرطةى رَيكخستنى مةَلبةندى
سةركردايةتى ئةندامى ضاوإةش، مستةفا

لَيثرسراويةتى.
سةر سلَيمانى لة ئاسايش  هَيزةكانى
ئةندامى د.خةسرةو زانيارينء دةزطاى بة
هةولَيريش لة لَيثرسراويانة، سةركردايةتى
ئاذانسى بة ســةر ئاسايش هَيزةكانى
بارزانى، ئةندامى مةسرور ثاراستنى ثارتينء
كة لَيثرسراويانة، ثارتى سياسيى مةكتةبى
حيزب قةدةغةية ياسا دةستوورو بةثَيى
دروست ضةكدارةكاندا هَيزة لةناو رَيكخستن
دةستوورى (٩)ى مادةى هةروةك بكات،
حيزبى سياسيى كردووة قةدةغةى عَيراقى 
هةبَيت، هَيزة ضةكدارةكاندا لةناو رَيكخستنى
ياساى (١٥)ى ــادةى م بةثَيى هةروةها

(١٩٩٣)دا لةساَلى كة رَيكخراوةكان ثارتء
هةرَيمى كوردستان، لة ثةرلةمانى دةرضووة
سةربازيى رَيكخستنَيكى هيض حيزب نابَيت
قةدةغةية هةبَيتء  سةربازيى نيمضة  يان

هةبَيت. ضةكى
فةرماندةى جَيطرى سةنطاوى، مةحمود
وتى: يةكَيتى  ثَيشمةرطةى هَيزى طشتيى 
تا خؤم  بإواي  سةر  بَيتة ئةطةر  خؤم  «من 
لةناو دةمَينَيت حيزبايةتي بمَينَيت جيلة ئةم
جيلة ئةم دواي رةنطة  بةآلم  هَيزانةدا، ئةم
ديكةو شَيوةيةكي بة  بكرَيت  طؤإانكارى
ئَيمة زَيرةظانى هةيةو  فةلةكء ثارتى  ئَيستا 
ئةركانء هةيئةي طشتيىء فةرماندةيى
طشتيي فةرماندةيي هةية، بةآلم وةزارةتمان
بة سةر كوردستان ثَيشمةرطةي  هَيزي

كوردستانة». نيشتمانيى يةكَيتيى
يــاوةر، جةبار ليوا  بةرامبةريشدا  لة 
كاروبارى وةزارةتــى  طشتى ئةميندارى
ضةك وآلتَيكدا هةر لة  وتــى: ثَيشمةرطة
ئةو زؤرجار بوو سياسي اليةني بةدةست

ملمالنَيكاندا لةكاتي بةكاردةهَينرَيت  ضةكة
بــةدةســت ضــةك ــت ــَي ــةوة دةب ــةرئ ــةب ل
ئةويش كة بَيت، بَياليةن كة بَيت اليةنَيك 
ناوخؤيدا لةملمالنَيى بؤئةوةى حكومةتةو 

بةكارنةهَينرَيت.
ئةركى زياتر  كــات هةموو لة ئَيستا
ــةتــةوةيــى ن نيشتمانىء ــىء ــالق ــةخ ئ
ياسايةك كة كوردستانة ثةرلةمانتارانى
رَيكخستنى قةدةغةكردنى  بؤ  دةربكةن
ثؤليسء ثَيشمةرطةو ريزةكانى لةناو حيزبيى
لةاليةن ئاإاستةكردنيان لة دوور ئاسايشداء
بة ثةروةردةكردنيان يةكَيتىء ثارتىء

نيشتمانيى. ثةروةردةيةكى
هيوادارين ئَيمة وتى: سةعيد شاهؤ د.
ئَيمة ثةرلةمان، فراكسيؤنةكاني هةموو
لة هاوإَييانمان طؤإان، فراكسيؤني وةكو
هاوإَييان كوردستاني، ليستي فراكسيؤني
ضاكسازيي، خزمةتطوزارييء ليستي لة

برا رافيدةين ليستي لة ديكة هاوإَيكاني
هةموومان هةر ثةرلةمان ناو توركمانةكاني
هةبَيت، كوردستان هةرَيمي بؤ ئينتيمامان
وا كة ثرؤذةيةكي هةست بكةين هةموومان
هةموومانة بةرذةوةنديي لة طرنطةو ضةندة
طؤإاندا فراكسيؤني بةرذةوةنديي لة تةنيا

نيية.
دةرةوةى لة ضةكدار هَيزى هَيشتنةوةى
كوردستانىء يةكطرتووى سوثايةكى
حيزبيىء ثؤليسى ئاسايشء دامودةزطايةكى
هةر (ث.د.ك)ء (ى.ن.ك)ء لةاليةن اليةندار
ستراتيذىء هةَلةيةكى ديكةوة، ثارتَيكى
بَياليةنيى طرنطى هةربؤية مةترسيدارة،
لةوةداية هَيزةكانى ئاسايشء ثؤليس سوثاو
مةرامى بؤ ناتوانَيت اليةنَيك هيض  كة
ئةم كورد ئةطةر بةكاريانبهَينَيت، خؤى
سيستمى مةحاَلة  هةَلنةبذَيرَيت، رَيطاية 
ببَيت جَيطير دةسةآلت طؤإانى ديموكراسىء

كوردستاندا. لة
وآلتانى لة ضةكدارةكان  هَيزة بَياليةنيى 

ثإؤسةى لةسةر هةية تايبةتى طرنطى دنيادا
ديموكرسيىوآلتةكانيانءفاكتةرَيكىئيجابيى
ديموكراسييةتء طةشةسةندنى بؤ بووة
هةربؤية دةســةآلت، دةستاودةستكردنى
دةبَيتء بَياليةن ضةكدار هَيزى وةختَيك 
وآلتةكةى نيزامى دةستوورء لة بةرطريى
ثإؤسةى وآلتانة بة بةردةواميى دةكات، ئةو
كــردووةء طةشةى تَييدا  ديموكراسي
لة ئةطةر بةثَيضةوانةشةوة دةكات. طةشة
ضةكدارةكان هَيزة كوردستان هةرَيمى
دةرنةهَينرَينء يةكَيتى ثارتىء ضنطى لةذَير
لةجياتى نيشتمانى ثــةروةردةيــةكــى بة 
نةكرَين، ــةروةردة  ث حيزبيى ــةروةردةى ث
لةكاتى هَيزة ئةم ساتَيك ئانء هةموو ئةوا
جياوازدا راى سياسىء  ناكؤكيى  بوونى
مةترسيى دووبارة يةكَيتيدا، لةنَيوان ثارتىء
ديكةى شةإَيكى هةَلطيرساندنةوةى

ناوخؤى لَيدةكرَيتةوة. نةطريسى
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حيزبدا ضنطى لةذَير هةريَـــــــم ضةكدارى هَيزى
يةكيَتين ثارتىء بة سةر لةشكرى تايبةتى ضةكدارةكان ــــــزة هيـَ كوردستان هةرَيمى كة لة دةنَيت بةوةدا دان بــارزانى

ئاسايش ثَيشمةرطةو هَيزى ضةكدارى كوردستاندا لة ئةطةر

نةكريَن، حكومةت تةسليمى دةرنةهيَنريَنء حيزب ضنطى لةذيَر

لةنَيوان جياوازدا، بيروِراى سياسيىء ناكؤكييةكى هةر لةكاتى ئةوا

دةكرَيت ناوخؤ شةِرى هةلَطيرسانةوةى مةترسيى دووبارة يةكيَتى ثارتىء
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رةشيد سيروان

لةدواى(١٨)ساأللةئةزموونىحوكمإانيى
ثارتىء هةذموونى بةهؤى تائَيستا كوردى،
ذيانى كايةكانى كؤى بةسةر يةكَيتييةوة
حكومةتى كوردستان، لة ئيداريى سياسىء
سوثايةكى خاوةنى كوردستان  هةرَيمى
سةربازيىء هَيزى نييةء ياسايى نيزامىء
كوردستان هةرَيمى ئةمنييةكانى  هَيزة
ثةروةردةكراوى ضةكدارى هَيزى لة خؤى
كة دةبينَيتةوة، ثارتى يةكَيتىء حيزبيى
دةسةآلتى لةذَير ئةوةى لةبرى هَيزانة ئةم
حيزبةوة لةاليةن بن، بةآلم هةرَيمدا حكومةتى
حيزب بةرذةوةنديى بؤ ئاإاستةدةكرَينء
كارى دةزطايانةى ئةو جؤرى كة دةجوَلَينرَين،

دابةشكراون: بةمشَيوةية تَيدادةكةن

هةولَير: ئيدارةى سنوورى لة
كوردستان لةشكرى فةرماندةيى -

ثارتى (فةلةك)ى
زَيرةظانى هَيزى -
ئاسايش دةزطاى -

ذينطةثارَيزيى دارستانء تايبةتى هَيزى -
دذةتيرؤر هَيزى -

ضةند تايبةتى ليوايةكى لة جطة ئةمة
هةرَيم. سةرؤكى ضةكدارى هةزار

سنوورى ئيدارةى سلَيمانى: لة
ثَيشمةرطةى هَيزى طشتيى فةرماندةيى -

يةكَيتى) ) كوردستان
سلَيمانى ئيدارةى ثَيشمةرطةى وةزارةتى -

ئاسايش دةزطاى -
دذةتيرؤر هَيزى -

فرياكةوتن بةرطريى هَيزى -

لة ضةكدارانة  هَيزة  ئةم  طشتيى كؤى 
زياتر هةولَير  سلَيمانىء  ئيدارةى  سنوورى 
هةموويان هةر ضةكدارة، كة هةزار (٢٠٠) لة
لةاليةن بةآلم وةردةطرن، حكومةت لة مووضة
رَينمايىء يةكَيتييةوة ثارتىء سةركردايةتى
نةك دةجوَلَينرَين، ثَيدةدرَيتء فةرمانيان

هةرَيمةوة. حكومةتى لةاليةن

ضةكدار هَيزى مةترسيى
حيزبةوة دةستى بة

كوردستان ئةمنييةكانى ضةكدارو هَيزة
لةخؤبوردوويى طيانبةخشينء سةربارى
لة ئةندامانى بةرثرسانء زؤرى بةشَيكى
راستييةكى تاأل بةآلم رابردوودا، ساَلى ضةند
ئةوةية بدةين، بةسةردا بازى ناتوانين كة
كوردستان ئةمنيى سيستمى تائَيستا كة
ناشارستانيية، تائَيستا سيستمَيكى ناإؤشنء
نيشتمانء بؤ ئينتيما  لةبرى ضةكدار  هَيزى
حيزبيشدا لةناو حيزب،  بؤ ئينتيمايان  طةل،
كةسى ــرءثء ط دةســتــةء  بؤ ئينتيمايان

هةية. دةستإؤيشتوو
لة حيزب ــدارى ــةك ض هــَيــزى بــوونــى 
مةترسيدارة دياردةيةكى ئةوةندة كوردستان
ناكؤكيي حاَلةتى بوونى لةحزةيةك لة هةموو
ثارتىء لةنَيوان جياوازدا بيروإاى سياسيء
يةكَيتيدامةترسيى دووبارة هةَلطيرساندنةوةى
هةروةك كة لَيدةكرَيتةوة، ناوخؤى شةإى
بةهؤى كَيشةى ريزَيك (١٩٩٤/٥/١) لة ضؤن
لةشارؤضكةىقةآلدزآ، بؤماوةى دووكانةوة
سةرتاسةرى لة ناوخؤ شةإَيكى ساأل (٤)
خاوةن حيزبة دوو ئةم لةنَيوان كوردستان
هةَلدةطيرسَيتء كوردستاندا ضةكدارةى
لَيدةكةوَيتةوةو قوربانيى هــةزار ضةندين
بةسةر شةإة ئةو ئاسةوارةكانى تائَيستاش
ساَلة (١٥) ماوةى ديارةو هاوآلتييانةوة ذيانى
كوردستاندا هةرَيمى لة حوكمإانى سيستمى
ئةم بؤ بةَلطةش ئيدارةوة، دوو بة كردووة
تَيثةإبوونى دواى كة ئةوةية بؤضوونانة
ناوخؤدا، شةإى بةسةر ساأل (١١) لة زياتر
(دَيطةَلة)ء شؤإش ناحيةى نَيوانى تائَيستا
سنووريى خاَلى  وةك كؤية شارؤضكةى 
بازطةى دوو يةكَيتى ماوةتةوةو ثارتىء نَيوان

هَيزى طةورةى دوو يةكَيتى، جياوازى ثارتىء
سةرةكيي رَيطةى لةسةر فةرماندةييشيان
سنوورة ئــةو دَيطةَلةى كؤية سنوورى
زنجيرة ئةو لــةوةى جطة ئةمة ماوةتةوة، 
دةربةندى تادةطاتة  دَيطةَلةوة لة كة  ضيايةى
تائَيستا ثارتى رةبيةكانى طؤمةسثان
رةبيانةى ئةو مانةوةى هةربؤية ثَيوةماوة،
ماناى يةكَيتى ثارتىء ثَيشمةرطةكانى
لةنَيوان ماوة  شت زؤر تائَيستا كة  ئةوةية
نةكراونةتةوةء يةكاليى ثارتيدا يةكَيتىء
ئيدارةيى دوو بة هةر كوردستانيان هةرَيمى
ضةكدار هَيزى تائَيستا  هَيشتووةتةوةء 
ئاسايشء ثَيشمةرطةو بة كوردستان لة
ثارتىء تايبةتى لةشكرى ثؤليسيشةوة
يةكَيتىء نةواتى فيكريى ضونكة بة يةكَيتيية،
ئةطةر داهاتووشدا ثةروةردةكراوةو لة ثارتى
ناكؤكييةكى سياسيى لةنَيوان ثارتىء يةكَيتيدا
بة هةريةكةيان هَيزة دوو ئةم دروستببَيت،
بةرطريى دةإواتء خؤيدا تايبةتى جادةى
بؤ بةَلطةش دةكات، حيزب سياسةتةكانى لة
دواى تائَيستاو كة ئةوةية بؤضوونانة ئةم
ناوخؤو شةإى وةستاندنى لة ساأل (١١)
ثةرلةمانةوة لةاليةن ياسايةك دةركردنى
ثَيشمةرطة وةزارةتى بؤ (٢٠٠٧)دا ساَلى لة
لة ضةكدار هَيزى رَيكخستنةوةى بةمةبةستى
ئةو ياساية تائَيستا بةآلم كوردستان، هةرَيمى

جَيبةجَينةكراوة.
هةر بة حيزب ضةكدارى هَيزى بوونى
لة ناقانونييةء كارَيكى  بيانوويةك  ثاساوو
ئهحزاب قانوني بهپَيي کوردستاندا هةرَيمى
دةرچووه، کوردستانهوه پةرلةماني لة که
دةقى كة هَيزي چهکداري ههبَيت، حيزب نابَيت
ثارتء ياساى (١٥)ى مادةى بةثَيى مادةكة
دةرضووة (١٩٩٣)دا لةساَلى رَيكخراوةكان كة
رَيكخستنَيكى هيض حيزب «نابَيت دةَلَيت:
هةبَيتء سةربازيى  نيمضة يان سةربازيى 
عَيراقيشدا بهپَيي لة هةبَيت». قةدةغةية ضةكى
دةرةوةى لة نابَيت  دةستوور  (٩)ى مادةى
ضةكدارو هَيزى حيزبَيك هيض حكومةت
دةستوورييةكة مادة دةقى هةبَيتء ميليشياى
سةربازيى ميليشياى «قةدةغةية  دةَلَيت:
ضةكدارةكانى هَيزة دةرةوةى لة دروستبكرَيت

حكومةت».
پاش لة  ئَيمهدا کوردستانهکهي لة  بةآلم
کوردي، حوکمي ته جروبهي لة ساأل (١٨)
پؤليس، ئاسايش، هَيزهکاني نهتوانراوه هَيشتا
حيزب دةســةآلتــي دةســت لة پَيشمهرگه 
قانوني دةسةآلتي ژَير بخرَينه دةربهَينرَينء
لة دةزگاي هَيزانة ئةم حکومهتي ههرَيمهوه ء
پيشهييء دةزگــاي به بکرَين سياسييهوه 
دةزگاي به بکرَين حيزبييه وه دةزگــاي لة 

نيشتمانيء حکومهتي.
جياوازيي ســةردةمــي لة هَيزانه  ئــه م 
تائَيستاش ــشــووهوه  ــَي پ ــى ــدارةي ــي دووئ
کاردهکهنء هَيز بهجيا وهکو دوو ههريهکهيان
سياسي اليهني دةسةآلتي لةژَير نةتوانراوة
ژَير بخرَينه دةربهَينرَينء حيزبييةوة
بؤئةوةى ههرَيمهوه،  حکومهتي دةسةآلتي 
ناوخؤي ناکؤکييهکي هيچ  لة  نهدرَيت رَيگه

بهکاربهَينرَين. کوردستاندا

بوونى بة دان بارزانى
طةورةى مةترسييةكى

دةنَيت ناوخؤييدا

هةرَيمى سةرؤكى بارزانى،  مةسعود
ئةزموونى لة ــاأل (١٨)س دواى كورستان
ثةردةى هةرَيمى كوردستاندا، لة حوكمإانى
ناوخؤيى طــةورةى هةإةشةيةكى لةسةر
تائَيستا كة ئةوةية ئةويش هــةَلــدايــةوة،
لةذَير هَيزةضةكدارةكانى هةرَيمى كوردستان
دةسةآلتىثارتىء يةكَيتيدانء لةتةشكيلةيةكى

رَيكنةخراون. حكوميدا
مةراسيمى لةكاتى هةرَيم، سةرؤكى
ثةرلةماني لة نوَيدا كابينةى ثَيكهَينانى
هــةرةطــةورةى «ئةركى وتــى: كوردستان
هةرَيمى بؤ لةشكر يةك كة ئةوةية هةرَيم
لةشكرى نابَيت دروستبكرَيتء كوردستان

ثَيويستة هةروةها بمَينن، بةحيزبةكان سةر
هةموويان هةر  ئةمنيي، ديكةى دةزطاكانى 
رَيكبخرَين». ياسايى فةرميىء بةشَيوةيةكى
سةبارةت هةرَيم سةرؤكى هؤشدارييةى ئةم
كة لةكاتَيكداية هةرَيم هَيزةضةكدارةكانى بة
فةرماندةيى كوردستان، نيشتمانيى يةكَيتيى
تايبةت ئاسايشى هَيزى ثَيشمةرطةو طشتيى
بةخؤىهةيةء ثارتىديموكراتى كوردستانيش

بةهةمانشَيوة.
هَيزانة ئةو ئةطةر رايانواية، ضاودَيران
كاتَيك هةموو  نةكرَين، حكومةت تةسليمى 
لةنَيوان سياسيدا ناكؤكيى بوونى كاتى لة
يةكَيتيدا، ئةطةرى هةَلطيرساندنةوةى ثارتىء

دةكرَيت. ناوخؤ شةإى
فراكسيؤنى ـــــردوودا راب ــاوةى ــةم ل
وةك كوردستان ثةرلةمانى لة ــؤإان ط
داهاتووى مةسةلةيةو  ئةم بؤ ثةرؤشييةك 
كوردستان هةرَيمى حوكمإانى  ئةزموونى
سةرؤكايةتى ثَيشكةشى ثرؤذةياسايةكى
دةرهَينانى بةمةبةستى كردووة ثةرلةمان
لةذَير ضنطى كوردستان هَيزة ضةكدارةكانى

ذَير دةسةآلتى حكومةت. بؤ حيزبةوة

سةرؤكى جَيطرى  سةعيد،  شاهؤ  د.
كوردستان لةثةرلةمانى  طؤإان فراكسيؤنى 
لةكوردستان هةإةشانةي  لةو يةكَيك  وتى:
ــةإووي رووب ديموكراسيء ــةإووي رووب
ثرةنسيثيدةستاودةستكردنةوةيئاشتييانةي
هَيزى بوونى مةسةلةي دةبَيتةوة، دةسةآلت
ئَيستا كة  حيزبةكانةوة، بةدةست ضةكدارة 
هَيزةكاني ئاسايش، ضةكدارةكانى هَيزة
بة دابةشبوون حيزبةكاندا بةسةر ثؤليس
تاوةكو كة دةسةآلتدارةكان حيزبة تايبةت 
هةر لة دةكرَيت نةبن بَياليةن  هَيزانة ئةو 
بةرطريكردن هَيزي لة هَيزانة ئةم ضركةيةكدا
داثَلؤسيني هَيزي بة ببن كوردستاندا خاكي لة

ناوخؤيي.
ئةو بةثَيي  وتيشى: سةعيد شاهؤ 
بة ـــردوون ك ثَيشكةشمان ــةي ــرؤذةي ث
قةدةغةكردني ثرؤذةياساي ناونيشاني
حيزبيي رَيكخستني و  سياسي رَيكخستني
هَيزةكاني ناو ضةكدارةكانء هَيزة لةناو
ناوخؤ وةزارةتي بة سةر هَيزةكاني ئاسايشء
ثَيشمةرطة ض  ضةكدارةكان هَيزة هةموو  واتا
سنوور ثاسةواني ض ثؤليس ض ئاسايش ض

هَيزي ئةمانة هةموو دارستان ثاسةواني ض
هَيزانةش ئةم  دةوترَيتء ثآ ضةكداريان 
هةرَيمي ثاراستني خاكي بة هَيزي ببن دةبَيت
كوردستان هةرَيمي هاوآلتيياني كوردستان و
كردووة داوامان ئَيمة ثرؤذة هةمان بةثَيي و
نموونة بؤ  بكرَيت، قةدةغة شتَيك ضةند  كة
بة هَيزانةدا ئةو لةناو حيزبيي رَيكخستني
نةدرَيت رَيطة بكرَيتء قةدةغة جؤرَيك هةموو
ياخود هَيزي سةربازيي هَيزي هيض حيزبَيك بة

دروستبكات. ميليشيا سةربازييء نيمضة

هَيزةكانى فرةمةرجةعيى
سوثايةكى نةبوونى ئةمنيىء

يةكطرتووى كوردستانى

ــةمــإؤ لة ئ ــزة ضـــةكـــدارةى ــَي ــةو ه ئ
(ثَيشمةرطة، ناوى كة هةية، كوردستاندا
لة دذةتيرؤرة) تايبةتء هَيزى ئاسايش،
ثارتينء يةكَيتىء  سةربازيى باَلى بنضينةدا 
حيزبةو دوو ئةو سةركردايةتى لة جطة

حيزبدا ضنطى لةذَير هةريَـــــــم ضةكدارى هَيزى
يةكيَتين ثارتىء بة سةر لةشكرى تايبةتى ضةكدارةكان ــــــزة هيـَ كوردستان هةرَيمى كة لة دةنَيت بةوةدا دان بــارزانى

فؤتؤ: ئةلةند مةحوى



عةبدوإلةحمان شارا

بؤ يةكةم خوَيندنةوةى ئةمإؤ بإيارة
دارايى ثشتطيريى ثإؤذةياساى هةردوو
ثإؤذةياساى سياسييةكانء قةوارة حيزبء
بؤئةوةى بكرَيت. حيزبةكان بودجةى
دةستنيشانبكرَيت ياسايي ضوارضَيوةيةكى
بة حكومةتةوة لةاليةن ثارة ثَيدانى بؤ 
لة رَيطة سياسييةكانء كيانة حيزبء
بودجةى حيزبء طيرفانى  تَيكةآلوكردنى 

بطيرَيت. هةرَيم طشتيى
خولى دةستبةكاربوونى سةرةتاى لة
كوردستانةوة، ثةرلةمانى سَييةمى
ثإؤذةياساى ثشتطيريى فراكسيؤنى طؤإان
سياسييةكانى ــةوارة  ق حيزبء ــى داراي
بإيارة ــردووةو ك ثةرلةمان  ثَيشكةشى
بكرَيتء بؤ يةكةمى خوَيندنةوةى ئةمإؤ
بكرَيت ثةيوةنديدارةكان ليذنة ئاراستةى
ثإؤذةياساكةش بةثَيى تاوتوَيكردنى، بؤ
حيزبةكانء بؤ دارايى ثشتطيريى ثَيويستة
كة دابينبكرَيت  سياسييانة كيانة ئــةو 
هةية، كورسييان ثةرلةمانةوةو ضوونةتة
بةشداريى حيزبانة اليةنء ئةو ئةطةر  جا
اليةنى وةك يان كردبَيت، حكومةتيان

مابَيتنةوة. ئؤثؤزسيؤن
ثةرلةمانتارى طوَلة، رةشيد بورهان
ليذنةى ئةندامى ــؤإانء ط فراكسيؤنى 
بة ــان، كــوردســت ثةرلةمانى ياسايى 
ياسايةك بوونى  راطةياند: رؤذنامةى 
كيانة حيزبء بؤ بودجة دياريكردنى بؤ
بؤ دانانَيك سنوور دةبَيتة  سياسييةكان
زياد ساآلنة كة هةرَيم، داهاتى بةتاآلنبردنى
مووضةدانةوة ناوى بة زؤر ثارةيةكى لة
طؤإان فراكسيؤنى «لة وتيشى: دةبرَيت،
رَيكبخرَيتء ئةوة ياسا بة دةمانةوَيت
لةاليةن طشتيى داهاتى تاآلنكردنى لة رَيطة

بطيرَيت». حيزبةوة
فراكسيؤنى ديــكــةوة ــى ــةك ــةالي ل
بودجةى ثــإؤذةيــاســاى كوردستانى
كردووةو ثةرلةمان ثَيشكةشى حيزبةكانى

ئةمإؤدا دانيشتنةكةى لة هةر بإيارة
بكرَيت. ئةويش بؤ يةكةم خوَيندنةوةى

فراكسيؤنى وتةبَيذى  كةريم  ئاسؤ
كوردستان، ثةرلةمانى  لة كوردستانيى 
ثإؤذةياساى راطةياند:  رؤذنامةى  بة
ضونكة طرنطة،  زؤر حيزبةكان بودجةى 
سياسيى بةشداريى حيزبىء فرةيى هانى
بودجةى طشتيى لة كة دةدات، بةشَيوةيةك
حيزبةكان بة  دةدرَيت تايبةت رَيذةيةكى 
ئةوةى بؤ  دياريكراو ثَيوةرَيكى بةثَيى 
بة درَيذة رَيكوثَيك بةشَيوةيةكى بتوانن
بدةن، خؤيان سياسيى حيزبايةتىء كارى
بة خةَلك ثةرذةوةندييةكانى حيزب ضونكة

دةطةيةنَيت. دةسةآلت
تَيبينيية جــَيــطــةى ـــةوةى ئ ـــةآلم  ب
كوردستانى فراكسيؤنى ثإؤذةياساكةى
حيزبى بؤ بودجةية دياريكردنى تةنيا
بَيبةش لَي  سياسيى كياناتى سياسيىء 
كيانى ئَيستا  كاتَيكدا لة ئةمة ــراوة،  ك
سياسيى ساحةى لة  بةهَيز  سياسيى

هةية. كوردستاندا هةرَيمى
ــؤإان ط فراكسيؤنى ئــةنــدامــةكــةى
كة ــردةوة، ــك روون رؤذنامة بؤ ــةوةى ئ

ثَيدانى لة باس  ئةواندا ثــإؤذةكــةى  لة 
كــراوة، سياسييانة  ــةوارة ق بةو بودجة
بةشداريى هةمانكاتدا لة نينء حيزب كة
كردووة، كوردستانيان سياسيى ثرؤسةى
بودجةش دياريكردنى  بة ــارةت  ســةب
بةثَيى كــة سياسييةكان ـــةوارة ق بــؤ 
كوردستانى فراكسيؤنى ثإؤذةياساكةى
طوَلة رةشيد بورهان بَيبةشكردوون، لَيى
هةية خــواس بــاسء ئَيستادا «لة وتــى: 
ضونكة ثإؤذةياساية، دوو ئةو لةسةر
لة سياسييةكان كيانة بَيبةشكردنى ئَيمة
فراكسيؤنى ثإؤذةياساكةى لة بودجة
سياسيى هةَلوَيستى بة كوردستانيدا
رَيطةيةوة لةو دةيانةوَيت  لَيكدةدةينةوةء 
قةوارةسياسييةكان، بة نــةدةن بودجة
سياسيى قةوارةيةكى ئَيمة كاتَيكدا لة
عَيراق، هةموو ئاستى لةسةر موعتةريفين
باشة ثَيمان بؤية كوردستان،  هةر نةك
ثةرلةمان كورسييةكانى بنةماى لةسةر
ئاماذةى بدرَيت»، بةاليةنةكان  بودجة
رَيطةضارة ياسايى ليذنةى لة كة بةوةشكرد؛
دوو ئةو يان كة  ئةوةى بؤ  ــةوة دةدؤزن
شتَيكى يان هةر ثإؤذةياساية تَيكةَلبكرَين،

هةموو بةرذةوةنديى بؤ سوودى كة ديكة
هةبَيت بدؤزرَيتةوة. اليةك

كة زانيارييانةى، ئةو بةثَيى ئَيستاداو لة
راطةياندنةكانةوة لة رابردوودا ماوةى لة
يةكَيتىء لة هةريةك مانطانة  بآلوكرايةوة
لة دؤالر مليؤن (٣٥) نزيكةى ثارتى
دةبةنء خؤيان بؤ هةرَيم طشتيى بودجةى
خةرجيدةكةن، ناوةندةكانياندا مةكتةبء لة
ضاودَيرَيكى بــإواى بة لةكاتَيكدا ئةمة
ديموكراسيدا حيزبةكان وآلتانى لة سياسيى
باجيش دابيندةكةنء خؤيان ثارةى خؤيان

دةوَلةت. دةدةنة
سياسةتمةدارو سديق عةبدوإلةحمان
توَيذينةوة، بؤ ثرد سةنتةرى سةرؤكى
حيزبةكان بودجةى ياساى كة ثَييوابوو؛
سياسيى كارى رَيكخستنى  بؤ  طرنطة زؤر
ياسايةو ئةو ثَيويستة  بةآلم هةرَيمدا، لة
رؤشنايى ذَير لة ديكة ياساكانى سةرجةم
خؤشى دةستوور دابإَيذرَينء دةستووردا
لةسةر دةنطى دابإَيذرَيتةوةو دووبــارة
كاتة ئةو بكات، ثةسةندى خةَلك بدرَيتء
تاووتوَيبكرَيت، حيزبةكان بودجةى ياساى
ديموكراسييء ــى ــان وآلت لــة وتيشى:

نــاوى بــة نيية  شتَيك ثَيشكةوتوودا 
دةوَلةتةوة، لةاليةن  حيزب ثارةداركردنى
هةيةو ئةندامى  ــؤى خ حيزب بةَلكو
ثإؤذةشى دةدةنء ثــارة ئةندامةكانى
دةوَلةت، بةآلم دةداتة باج ساآلنةش هةية،
بؤية بووةتةوة، ثَيضةوانة كوردستاندا لة
خؤى ببةين ئةوةدا بةالى  حيزب دةبَيت

دابين بكات. ثارةى خؤى
بودجة بةدابةشكردنى ــارةت ســةب
سياسييةكان ــــةوارة ق ــزبء ــي ح ــؤ  ب
ثَيويستيزانى، بة سديق  عةبدوإلةحمان
ثةرلةمانييةكان كورسيية بنةماى لةسةر
مَيذووى خةباتء نةك بدرَيت، بودجة
سياسيى اليةنَيكى هةر واتة حيزبةكان،
هَيناويةتى كة  دةنطانةى، ئةو بةرامبةر  لة
«لَيرة وتيشى: ثــَيــبــدرَيــت، ــودجــةى  ب
بودجةكانيان بإينى ترسى لة حيزبةكان
كاتَيكدا لة دةكةن، حكومةتدا لة بةشداريى
هةر ثَيويستة كة ئــةوةيــة، راستييةكة
حكومةت بةشداريى كة اليةنَيك حيزبء
رَيذةى بةثَيى بَيت ئؤثؤزسيؤن  يان بكات،
سياسيىء ثرؤسةى لة  بةشداريكردنى

ثَيبدرَيت». بودجةى هةَلبذاردندا
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ثرؤسةى ناو بةشداربووةكانى حيزبة
كة كــوردســتــان هــةرَيــمــى سياسيى 
ثةرلةمانء بطةنة  ئةمجارة نةيانتوانى 
ثَيويست دةنطى بةدةستنةهَينانى بةهؤى
سروشتى بة ئاماذة هةَلبذاردنةكان، لة
ــةن، دةك خــؤيــان ئؤثؤزسيؤنبوونى
تائَيستا ثَييانواية بةشَيكيان هــةروةك
دةنطة جياوازء لةطةأل دةسةآلت مامةَلةى

نةبووة. تةندروست ئؤثؤزسيؤنةكان
نزيكةى (٢٠٠٩) تةمموزى (٢٥)ى لة
ثارَيزطاكةى سآ دةنطدةرى مليؤن دوو
خؤيان دةنطى كوردستان، هةرَيمى
هاوثةيمانَيتى (٥) ليستء   (١٩) بةخشية
خولى هةَلبذاردنى ثرؤسةى لة بةشدار
سةرؤكايةتيى ثةرلةمانء سَييةمى
هةَلبذاردنةكان ئةنجامى  ــم. ــةرَي ه
طةإانةوةى دووبارة دةرخةرى ئةطةرضى
دوو وةك ثارتيية  يةكَيتىء دةسةآلتى 
بإياردان، ناوةندى بؤ دةسةآلتدار حيزبى
بةرةيةكى خولقاندنى هةمانكاتيشدا لة
ثةرلةمانى ئؤثؤزسيؤنى بةهَيزى
ــران ضــاودَي كــة ــوو، ب كوردستانيش
هَيزى باآلنسى طؤإانى لة جةختيان
دةكرد، سياسييةكة طؤإةثانة سياسيي
قةوارةيةكى ضةند نــاوةنــدةشــدا لــةو 
ثةرلةمانء لة خؤيان  شوَينى  سياسيى
لةبةرامبةريشدا طرت، هةرَيمدا كابينةى
بةهؤى ــةك ــةوارةي ق حــيــزبء  ضةند 
لة تـــةواو دةنــطــى بةدةستنةهَينانى
دةنــطء نةيانتوانى هةَلبذاردنةكان
ثةرلةمانء بطةيةننة خؤيان نوَينةرى
ثَيكهَينانى بةشداريش نةبوون لة هةروةك

هةرَيمدا. شةشةمى كابينةى
كة هَيزانة حيزبء  ئةو  ئةطةرضى
هَيزى ثارتء (١٠) لة زياد ذمارةيان
بؤ خؤيان ياسايى دةنطى جــيــاوازة،
ثةرلةمان كورسييةكانى وةرطرتنى
لــةدواجــاردا بــةآلم بةدةستنةهَيناوة، 
هةرَيمدا سياسيى ثــرؤســةى لــةنــاو
لة رَيذةيةك خاوةنى هةيةء ئامادةييان
هةرَيمن، دانيشتووانى  دةنطى رَيذةكانى 
سكرتَيرء سةرؤكى لة هةربؤية هةريةك
تَيإوانينء كوردستان ثارتانةى ئةو
ثرؤسةى لةمةإ  جياوازيان بؤضوونى 
هةموويان خاَلةشدا لةو هةيةء سياسيى
«بة دةَلَين كة كؤدةبنةوة، بةيةكةوة

ئؤثؤزسيؤنين». خؤمان سروشتى
ــى ــةت ــةدال ع ــــــازادىء لــيــســتــى ئ
حيزبء (٧) بةثَيكهاتةى كؤمةآليةتى،
بةشداريى هةَلبذاردنةكانيان ضةث ثارتى
بةدةستهَينا، دةنطيان (١٥٠٢٨) كردء
ثةرلةمان كورسييةكى بةهؤيةوة كة
كوردستان شيوعى حيزبى كانديدى بؤ
حيزب هةمان هاوكاتيش  بوو،  مسؤطةر
شةشةمدا كابينةى لة بةشدارييان
رؤشنبيرييان وةزارةتــى ثؤستى كردء
ديكةى حيزبةكانى هةرضى ــدرا، ــَي ث
تَيإوانينيان هاوثةيمانيةتييةكةشة
”ئيجابيدا“ ئؤثؤزسيؤنى ــةرةى ــةب ل

دةخةنةإوو.
مةكتةبى ئةندامى حسَين، بةهمةن
زةحمةتكَيشانى حيزبى سياسيى
راطةياند: رؤذنــامــةى بة كوردستان،
لة بةشداريي ثَيشتريش كة «حيزبةكةمان
كردووة، حكومةت ثَيشووى كابينةكانى
بةرةى لة خؤمان رةخنةطربوونء هةر
كارى ئةداى لة ضونكة داناوة، ئؤثؤزسيؤن
نةبووينء رازى حيزبةكان حكومةتء

هةبووة». هةَلوَيستمان خؤشيدا لةكاتى
لة بةشدارينةكردنيشيان هؤكارى لةبارةى
ئاماذة حسَين  بةهمةن كابينةى شةشةم،
كة شيوعى حيزبى لة جطة بةوةدةكات؛
وةزارةتَيك وةرطرتنى  بة حيزبَيك  وةك
ســةرؤكــى ــــردووة، ك ــان ــي ــةشــداري ب
بة ثةيوةنديى حكومةت راسثَيردراوى
نةكردووةء ديكةوة حيزبةكةى شةش
بةشداريكردن مةبةستيان زؤر ئةوانيش
وةك «ئَيمة وتيشى: نةبووة. كابينةيةدا لةو
ئؤثؤزسيؤن لةبةرةى زةحمةتكَيشان
بةرةيةداين، لةو ئَيستا دانةبإاوينء
كارة بة  كة دةبين ئؤثؤزسيؤنَيك بةآلم 
لة باشة، دةَلَيين حكومةت باشةكانى

رةخنةدةطرين». خراثةكانيش
مةجيد، سامان ديكةشةوة لةاليةكى
بزووتنةوةى سياسيى مةكتةبى ئةندامى
ديــمــوكــراســيــخــوازانــى كــوردســتــان،
ئؤثؤزسيؤنبوونى لــةســةر جــةخــت 
«دواى ــت: ــَي دةَل ــةوةء ــات دةك خــؤيــان 
ثرؤسةى هةَلبذاردندا، بةشداريكردنمان لة
هاوثةيمانَيتييةكدا لة حيزبَيك ضةند كة
كورسييةكى توانيمان كؤبووينةوة،
لة ــةآلم ب بةدةستبهَينين، ثةرلةمان
حيزبَيكى وةكو دةسةآلتينء دةرةوةى
ئةو ئةطةريش كاردةكةين، ئؤثؤزسيؤن
شيوعى بةر كة ثةرلةمان كورسييةى
بواية، ديموكراسيخوازان هى كةوتووة،
حكومةت لة بةشداريمان بَيطومان

نةدةكرد».
طةلى ديموكراتى ــةوةى ــن ــزووت ب
ديكةى هَيزةكانى لة يةكَيك كوردستانيش
كؤمةآليةتيية، عةدالةتى  ئازادىء  ليستى
ــت: ــَي دةَل بــزووتــنــةوةكــة سكرتَيرى 
بةرامبةر رةخنةطرين «بزووتنةوةيةكى

ئيدارة». كةموكورتييةكانى

بزووتنةوةى  سكرتَيرى روسى،  خدر
بة رؤذنامةى ديموكراتى طةلىكوردستان،
لة ئؤثؤزسيؤن «هةبوونى راطةياند:
حاَلةتَيكى بة كوردستان ثةرلةمانى
ئَيمة حيزبيش ــو وةك ــيــن، دةزان بــاش 
بةرامبةر رةخنةطرين بزووتنةوةيةكى
ئةو ضونكة ئيدارة، كةموكورتييةكانى
واتة دةزانين، خؤمان بةهى ئيدارةية
لةو بةآلم رةخنةطرانةية، راوبؤضوونمان
بَلَيين خراث ضاكء بة نين ئؤثؤزسيؤنانة

خراث».
ديموكراتى ــةتــةوةيــى ن يةكَيتى
بةشداريى جيا  ليستَيكى بة كوردستان، 
كوردستانيان ثةرلةمانى هةَلبذاردنةكانى
غةفور بةدةستهَينا. دةنطيان (١٨٥٩) كردء
دةَلَيت: يةكَيتييةكة سةرؤكى مةخمورى،
بة ناتةندروست ثَيناسَيكى «بةداخةوة
كوردستاندا لة ئؤثؤزسيؤن ضةمكى بةر
ئةو هَيزةية ثَييانواية، بةشَيك دابإاوة، كة
ئَيمة بةآلم رةتدةكاتةوة،  شتَيك  هةموو 
هةموو هاوكاريى بةرنامةوة ثإؤذةء بة
ئةوانةى بةتايبةت دةبين، اليةنةكان
لة ضاكسازيى بؤ باشيان تَيإوانينى

هةية». كوردستاندا
ديموكراتى  ــةرى ــارةس ض ثــارتــى  
كة بــوو هَيزة تاكة ئــةو كوردستان
عَيراق هةَلبذاردنةكانى باآلى كؤمسيؤنى
هةَلبذاردنةكانى بةشداريكردنى لة رَيطةى
ثَينةدا، كوردستاندا  هةرَيمى ثةرلةمانى 
ــن: ــَي دةَل خــؤيــان وةك ـــةوان ئ بــةآلم 
سياسيىء خةباتى لة ــن ــةردةوام «ب
لةضوارضَيوةى خؤيان ديموكراسى

عَيراقدا». هةرَيمء
ثارتى ــى ــةرؤك س ــب، ــةري غ ديـــار 
رؤذنامةى بة ديموكراتى، ضارةسةرى
خؤمان ســروشــتــى «بــة ــد: ــان ــةي راط

دةسةآلت بةشداريى ئؤثؤزسيؤنينء
بة بإوامان  هاوكاتيش هةرَيمدا، لة نين 
كارو نةتةوةيىء ديموكراتىء تَيكؤشانى

خةباتى هاوبةش هةية».
ثَييواية؛ ضارةسةر ثارتى سةرؤكى
سياسيى ذيــانــى ئــةزمــوونــى بةثَيى 
لة دةســـةآلت ــت ــةوَي خــؤيــان، دةردةك
تةندروستى مامةَلةيةكى  كوردستاندا 
داواش نةكردووةء  ئؤثؤزسيؤن  لةطةأل 
بةشَيوةيةكى دةكـــات حكومةت لــة 
تَيإوانينة لةطةأل مامةَلة ديموكراتيانة

بكات. جياوازةكان
كارى ئةزموونى لة ئــةوةى لةطةأل
يةكةمجارة بؤ هةرَيمدا، ثةرلةمانى
بـــةرةى ــــارةى كــورســيــيــةكــانــى ذم
كورسى، (٣٥) بطاتة ئؤثؤزسيؤن
ء يةكطرتوو  ــؤإانء ط ليستةكانى كة 
دةكةن، رابةرايةتيان  ئيسالميى كؤمةَلى
كرَيكارانء ثارتى سكرتَيرى ــةآلم ب
خاوةنى كة كوردستان،  رةنجدةرانى 
هةرَيمن، دانيشتووانى دةنطى (٣٤٧٣)
وةك تائَيستا دةكـــات؛ ــةوة ب ئــامــاذة
دروستنةبووةء ئؤثؤزسيؤن ثَيويست
بةرةى لةنَيوان بكةن جياكاريى ناتوانن

ئؤثؤزسيؤندا. دةسةآلتء
ثارتى سكرتَيرى سلَيمان، باثير كامةال
كوردستان، رةنجدةرانى  كرَيكارانء 
ئيجابينء ئؤثؤزسيؤنَيكى «ئَيمة رايطةياند:
خزمةتى هَيزانةى ئةو  لةطةأل  رَيدةكةين
بةآلم دةكةن، كؤمةَلطة نزمةكانى ضينة
ثَيمواية ئؤثؤزسيؤن بةرةى لةبارةى
دروستنةبووة، ثَيويست وةك تائَيستا
ئؤثؤزسيؤنن، ئَيستا ئةوانةى بةتايبةت
دةســـةآلت ــة  ل ــان خــؤي ــةر ه ثَيشتر 
جياكاريي ـــوارى ب ــةمــةش ئ ـــوون،  ب

نةهَيشتووةتةوة».

تَيدةكةوَيت جوولَةيان ثةرلةمان دةرةوةى ئؤثؤزسيؤنةكانى

و سـيـاســةت هــةواأل

سديق:  عةبدولِرةحمان
بِرينى ترسى لة حيزبةكان

لة بةشداريى بودجةكانيان
لةكاتَيكدا دةكةن، حكومةتدا

حيزبء هةر ثَيويستة كة
حكومةت بةشداريى كة اليةنَيك

بَيت، ئؤثؤزسيؤن يان بكات،
ريَذةى بةشداريكردنى بةثَيى

سياسيىء ثرؤسةى لة
ثيَبدرَيت بودجةى هةلَبذاردندا

دياريدةكات؟ حيزبةكان بودجةى ضؤن ثةرلةمان

بورهان رةشيد طولَة: 
كيانة بيَبةشكردنى

بودجة لة سياسييةكان
فراكسيؤنى ثِرؤذةياساكةى لة

كوردستانيدا،
سياسيى  هةلَويَستى  بة

دةيانةوَيت لَيكدةدةينةوةء
نةدةن بة بودجة لةو ريَطةيةوة

سياسييةكان قةوارة
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عةبدولخالق دلَير سازدانى:

مةكتةبى ئةندامى سةليم، سةمير
ئةندامى ئيسالميىء يةكطرتووى سياسيى

لةديدارَيكى كوردستان ثةرلةمانى
بةو هةلومةرجة رؤذنامةدا، ئاماذة
لة ئَيستا كة دةكات نوَيية سياسيية

بةرةى لةبارةى هةية، كوردستاندا هةرَيمى
كوردستانيشةوة ثةرلةمانى ئؤثؤزسيؤنى

بة بةهَيز، نةفةسَيكى «بة دةَلَيت:
مةيدان، بةهَيزةوة هاتووينةتة تةوذمَيكى
نةفةسء ئةو مذينى بؤ بةرامبةرةكةشمان

ئؤثؤزسيؤن ماشَينى هةوَلدةدات هَيزة
خؤى بخولَيتةوة». لةشوَينى

ئيدارةدانى سةليم سةمير بإواى بة
خراثة، ثةرلةمان كؤبوونةوةكانى كارء
هةستدةكرَيت ثةيوةنديى بةشَيوةيةك 

ثاَلنةرى سياسيىء بةئةجَينداى
ثةرلةمانةوة هةية، سياسيي دةرةوةى

بؤ «هةوَلَيكة دةبينَيت واى ئةو كة
جوَلةى ثةكخستنى ثةراوَيزخستنء

دةكرَيت، لةسةر ئةوة يان كار ئؤثؤزسيؤن،
ئؤثؤزسيؤن بةرةوثَيشضوونى تاودانى

هَيواشبكرَيتةوة».

طرنطيى تؤ ــإواى ب بة ــة: ــام رؤذن
هةَلبذاردنةثةرلةمانييةكةى(٢٥)ىتةمموز
هَيزانةى ئةو ئايا دةردةكةوَيت، لةضيدا
لةضوارضَيوةى هةَلبذاردنةوة ئةو لةدواى
دةتوانن رَيكخستووة، خؤيان ئؤثؤزسيؤندا

بكةن؟ ضى
كوردستان ثةرلةمانى هةَلبذاردنى *
مــَيــذوويــىء ــإطــةى ب كــؤمــةَلــَيــك دواى 
طؤإةثانى نــاو كةَلةكةبووى رووداوى
كةثتى لة  جؤرَيك كة هات، هةرَيم سياسيى 
هةرَيمدا واقيعى لةناو كؤمةآليةتى سياسيىء
كة دةرفةتَيك بووة هةَلبذاردن دروستكردبوو،
كايةوة، بَيتة نوآ سياسيى ئيرادةيةكى واقيعء
سةرةتايى هةنطاوى  ئؤثؤزسيؤن لَيرةشةوة 
دةستةبةربوونى لةسةرةتاكانى ــاوةء ن
زةمينةيةكىنوَيىسياسيداين،كةئةطةربتوانين
ثةرلةماندا لةناو ستراتيذيى هاوسةنطء كارى
سةرلةبةرى بَلَيم دةتوانم ئةنجامبدةين،
طؤإانكارييةكى لة ــوردى ك كؤمةَلطةى
(١٨) سياسييةى ئةزموونة  ئةو طةورةدايةء 
دةتوانرَيت ئيشدةكات، السةنطيى بة ساَلة
ديموكراسيى سيستمى بكرَيتء هاوسةنط

بضَيت. كامَلبوون بةرةو هةرَيميش
يةكطرتووى طؤإانء ئةوةى رؤذنامة:
بةشداربووى ديكةى لةهَيزةكانى ئيسالميى
مكوإبووني جيادةكردةوة، هةَلبذاردنة ئةم
ئؤثؤزسيؤنبوونيان، لةسةر هةردووهَيزبوو
لةاليةن ضةسثاوة بإيارة ئةو بوونى

دةطةإَيتةوة؟ بؤضى يةكطرتووةوة
قؤناغَيكى بؤ دةطةإَيتةوة هؤكارةكةى *
سياسيى ئةجَينداى كاركردنء دوورءدرَيذى
بةثَيى هةرَيم، سياسيى نةخشةى لةسةر ئَيمة
سياسيية دةركةوتة دةرفةتء ثَيشةوةى هاتنة
هاتنة قؤناغى قؤناغة ئةم بإيارماندا نوَييةكان،
بةثَيى ئةمةش حكومةت، لة بَيت دةرةوة
كة حكومةت لةناو ثَيشووترمان ئةزموونى
لةناويدا ئؤثؤزسيؤنبوون روحى رةخنةطرتنء
ئَيمة كة بكات ثَيويست طؤإانكاريى نةيتوانى
ليستى هةبوونى هاوكاتيش دةمانويست،
لة نوآ سياسيى دةركةوتةيةكى وةك طؤإان
بةهَيزبوونى كةشوهةواي زةمينةء هةرَيمدا،
بةرةىئؤثؤزسيؤنىزياتررةخساند،هةبوونى
ئةمإؤى سياسيى واقيعى  بؤ  بةرةيةش ئةو

طرنطةكان. لةثَيويستيية بوو يةكَيك هةرَيم
ئؤثؤزسيؤن بةرةى بةوثَييةى رؤذنامة:
لةطةأل ئايا هةية، هاوبةشى  كةيسى يةك
ئؤثؤزسيؤن ديكةى هَيزةكةى دوو
ثإؤذةو هيض  ئيسالميى) كؤمةَلى (طؤإانء
نيشاندانى بؤ هةية هةماهةنطييةكتان
لة ئؤثؤزسيؤن كارى باشترى ئةدايةكى

ثةرلةماندا؟
لــةوةى هاوبةشين المــان هةرسآ  *

سياسيى لةواقيعى طؤإانكاريي ضاكسازيىء
هاوبةشء طؤإةثانَيكى  بكةينء هةرَيمدا 
وةك بةآلم هةية،  لةنَيوانماندا تَيطةيشتن 
يان هةبَيت، هاوبةشمان ثإؤذةيةكى ئةوةى
هاوبةشمان طوتارى دابةشبكةينء رؤأل
قؤناغة، ئةو نةطةيشتووةتة بَيطومان هةبَيت،
ئاإاستةية بةو لةئايندةدا دةكةين ئومَيد بةآلم
ئةو بؤ هاوبةشيش كؤبوونةوةى كاربكةينء

نَيوانماندا دةبَيت. مةبةستة لة
دةركةوتنى بةوثَييةى رؤذنــامــة:
ئَيستا قةبارةيةى بةو ئؤثؤزسيؤن هَيزى
ئَيوة لةهةرَيمدا، نوَيية دياردةيةكى هةية،
دةسةآلت توندى ثةرضةكردارى ضاوةإَيى

ناكةن؟
ئَيستا  وةك ضونكة ثَيموانيية، *  
بةرامبةر دةسةآلت كاردانةوةى دةردةكةوَيت
ثإؤذةى لةضوارضَيوةى زياتر ئؤثؤزسيؤن
نةك بةدامةزراوةييةوةية، خزمةتطوزاريىء
دةسةآلت بةوثَييةى سياسيى، ثةرضةكردارى
بةرامبةر ئةطةر ثةرضةكردارى سلبى دةزانَيت
ئةنجامةكةى ئؤباَلى هةبَيت، ئؤثؤزسيؤن
بة زياتريش هَيوريي ئةو، ئةستؤى دةكةوَيتة
بةآلم يةكَيتى، لة وةك دةبينرَيت ثارتييةوة
رابردووى بةحوكمى يةكَيتيدا طؤإانء لةنَيوان
هةية، توند  كاردانةوةى بَيطومان خؤيان، 

ثةرلةمانيشدا لةناو جياوازة، حاَلةتةكة ئةمةش
هَيزى ثإؤذةكانى لةبةرامبةر دةبينرَيت
كاردانةوةى دةسةآلت  ليستى ئؤثؤزسيؤندا
ئَيمة ئــةوةيــة طرنط  ــةآلم  ب ــارة،  ــوةدي ــَي ث
بةرين ثةرلةمان بةئاإاستةيةكدا دانيشتنةكانى
نةهَيَلينبةهؤىثةرضةكردارىدةسةآلتةوة كة

مرداربَيتةوة. ثإؤذةكانمان
دانيشتنةكانى ئةزموونى رؤذنامة:
لَيدةخوَينرَيتةوة ئةوةى ثةرلةمان، ثَيشووى
ثَييدةوترَيت بضووكةى رووبةرة ئةو كة
بةالداخستنى شوَينى ببَيتة ثةرلةمان،
سياسييانةى طروثة  ئةو بةرذةوةنديى 
كوردستان جةماوةرى نوَينةرايةتيى

دةكةن؟
ثةرلةمانء  ئيدارةى خراثيى بةهؤى  *
كاتةوة، رووى لة كؤبوونةوةكان رَيكخستنى
ناو طفتوطؤكانى بةرتةسككردنةوةى لة
لةدانيشتنةكةى ــةوةى ئ وةك ثةرلةمان،

سروشتييةكانء ــاوة ــةرض س وةزيـــرى
حكومةتى نوَيى بةكابينةى متمانةبةخشين
قسةبكات كةس يةك بةشَيوةيةك بينرا، هةرَيم
بنء فراكسيؤنةكان ســةرؤكــى ئةويش
هةستدةكةيت سنوورداربكرَين، ثرسيارةكان
بةئةجَينداى ثةيوةنديى ئيدارةدانة جؤرة ئةو
ضونكة هةية، سياسييةوة ثاَلنةرى سياسيىء
ئاَلوطؤإى قسةكردنء طفتوطؤ، مةوداى ئةطةر
بضووككرايةوة، ثةرلةمانتاران بيروإاى
ضاودَيريكردن ياسادانانء ئةركى واتــة
زةميةنةيةكىفشةَلىبؤدروستدةكرَيت،لةكؤى
جؤرَيك كة دةخوَينرَيتةوة ئةوة حاَلةتةكةشدا
هَيواشكردنى ثةكخستنء ثةراوَيزخستنء لة
لةسةر كار  يان هةبَيت، ئؤثؤزسيؤن جوَلةى 
بةرةوثَيشضوونى تاودانى بكرَيت ئــةوة

ئؤثؤزسيؤنهَيواشبكرَيتةوة.
ضةمكى لةسةر بؤضوونتان رؤذنامة:
كة ضيية، سلبى ئيجابىء ئؤثؤزسيؤنى
خؤى ــارةزووى ئ بة دةيةوَيت دةســةَالت

لةكوردستان؟ ئؤثؤزسيؤن بكات وَيناى
ئؤثؤزسيؤنى بيرؤكةى ئـــةوةى  *
ئةم ئةوةى بةرهةمهَيناوة، سلبى ئيجابىء
دروستكردووة، ئؤثؤزسيؤن بؤ ثؤلَينبةندييةى
كة فاشييانةى ثاشخانة ئةو بؤ دةطةإَيتةوة
بةشَيوةيةك هةية، كوردييدا سياسيى لةعةقَلى

رووبـــةإووى كة هَيزَيك هــةر بةرامبةر
لةخانةى نةيارء بة دةبَيتةوة ــةآلت دةس
بةشَيك ناضار  دةكاتةوة، جَيطةى دوذمندا 
كؤمةآليةتى، زاكيرةى لةبةر ئؤثؤزسيؤن لة
ثإؤذةء لةبةر خةَلك، رؤشنبيريى لةبةر
سياسييةكانى هةَلوَيستة لةبةر بةديلةكانى،
بة دروســتــكــردووة،  ثؤلَينةبةندييةى ئةم 
دةرهَينانى ثؤلَينبةنديية ئةم ديكة واتايةكى
تاكى لةخةياَلدانى ئؤثؤزسيؤنة جَيكةوتةى
ئةطينا دؤست، لةخانةى دوذمنةوة بؤ كورديدا،
ئيجابىء ئؤثؤزسيؤنى لةدنيادا  راستيدا لة
بةشداريى هَيزةية ئةو ئؤثؤزسيؤن نيية. سلبى
خؤى رةخنةطرانةى طوتارى ناكات، دةسةآلت
ئةلتةرناتيظء دةكاتء دةسةآلت ئاإاستةى
ئؤثؤزسيؤن تائةوةى هةية، خؤشى ثإؤذةى
وةزارةتةكانى كارى ثإؤذةء ديراسةكردنى بؤ
دروستدةكات، سَيبةر حكومةتى حكومةت،
كارةكانى نةيتوانى حكومةت ئةطةر بؤئةوةى

ئامادةبَيت دةسةآلت ئةو باشى رابثةإَينَيت، بة
دةست. بطرَيتة

لةطةأل هةية بةرنامةتان ئَيوة رؤذنامة:
حكومةتى ئؤثؤزسيؤن، ديكةى اليةنةكانى

ثَيكبهَينن؟ سَيبةر
لَيكؤَلينةوةداية، لة بيرؤكةيةو ئةوة *
رووى ــة  ل طؤإانيشة ليستى هــةرضــى
بةآلم كردووة، لةسةر كاريان  راطةياندنةوة
بةهَيزةء ئَيجطار بيرؤكةيةكى راستيدا لة
ئامادةكردنى بةديل هَيزى ئامادةكردنى
باشتر تواناي بؤئةوةى كؤمةَلطةية، خودى
ضاودَيريى طؤإةثانةكةء ســةر بَينَيتة
حكومةت ئةطةر بةشَيوةيةك بكات، حكومةت
ضارةسةربكاتء كةموكورتييةكانى توانى
باشة، جَيبةجَيبكات، ئةوة كارنامةيةكى بةهَيز
ئؤثؤزسيؤنةء كة دووةم هَيزى نا ئةطةر
طرتنةدةستى ئامادةي هةية بةديلى ثإؤذةء

دةسةآلتة.
ئؤثؤزسيؤن بةرةى ئَيستا رؤذنامة:
كارةكانى ضاودَيريكردنى لة جةخت زؤر
ئةركةكانى جَيبةجَيكردنى حكومةتء
درَيذةى ئةداية تؤ ئةو راى بة دةكاتةوة،

ثَيدةدرَيت؟
بة بــةهــَيــز، ــى ــك ــَي ــةس ــةف ن بـــة   *
مةيدان، هاتووينةتة بةهَيزةوة  تةوذمَيكى
نةفةسء ئةو مذينى بؤ بةرامبةرةكةشمان
ئؤثؤزسيؤن ماشَينى ــدةدات هــةوَل هَيزة،
بةوثَييةى بةآلم بخولَيتةوة، خؤى لةشوَينى
ئةجَيندايان روئياء ئؤثؤزسيؤنةكان  هَيزة
هةماهةنطىزياتردةكةينءسنووردانان ديارة،
رةتدةكةينةوة، طفتوطؤكردن قسةكردنء بؤ
طةل نوَينةرايةتيى ثةرلةمانتار  ضونكة
لَى قسةكردنى مافى ناتوانَيت كةس دةكاتء
سياسييةكانى ثاَلنةرة لةبارةى زةوتبكات،
كة روونــة ئةويش ئؤثؤزسيؤنيشةوة،
كامَلكردنى ئةزموونةكةء خزمةتكردنى
لة ديموكراسيي حوكمإانىء سيستمى
كة دؤخةية ئةو  تَيثةإاندنى ناوضةكةدا، 
بةرهةمدةهَينَيت، كوردستان لة طةندةَليى
كردارء لةسةر قسة ئةوةى ثَيش ئَيمة واتة
ئةو لةسةر قسة بكةين، طةندةَليى بيرؤكةى
طةندةَليى كة دةكةين خانةخوَيية ناوةندة

طةورةترين بؤية دةبَيت، طــةورة لةناويدا
زةمينةيةى ئؤثؤزسيؤن نةهَيشتنى ئةو كارى

طةندةَلييةية.
كابينةكةى ــةر ــةط ئ رؤذنـــامـــة:
ئةداى ئازاد بةروارى نةيتوانى د.بةرهةمء
كار حكومةتةكةيان بةرةو باشتر بةرَيت،
ماناى بة حكومةت رووخاندنى لةسةر

دةكةن؟ متمانة» «لَيسةندنةوةى
لةقؤناغى ئَيمة سروشتيية، حاَلةتة ئةو *
حكومةت توندى  ضاودَيرييةكى يةكةمدا 
هةميشةييةكانى ليذنة رَيطةى لة دةكةين
لة ــدا، ــان ــةك وةزارةت بةسةر ثةرلةمانةوة
ثإؤذةياسا راثؤرتء  ليذنانةوة ئةو  رَيطةى
حكومةت زانيمان هةركاتَيك دةكةين، ئامادة
ثَييدراوة كة  نيية متمانةيةدا ئةو  لةئاست
متمانة نةيانهَيشت بةداخةوة  «هةرضةندة
كابينةء كةسةكانى لَيوةشاوةيىء لةسةر
ئةمجارةش بةَلكو ببةخشين»، كارنامةكةى

ثَيشوو كابينةكانى وةكو بةخشينةكة متمانة
ئيعتيبارى لةسةر سياسيىء نةريتَيكى كراية
ئَيمة لةكاتَيكدا  ثَيبةخشرا، متمانةى سياسيى 
لَيوةشاوةيى كارنامةء لةسةر دةمانويست
باجى هةنطاوة ئةم  ثَيمواية بَيت،  كةسةكان
ثَيداضوونةوة ئامادةشين بةدواوةيةء خؤى
بةومتمانةئيعتيبارةسياسييةبكةينةوةءبةثَيى
راثؤرتةكانءبةَلطةنامةكانمانبةلَيثرسينةوةء
متمانة لَيسةندنةوةى حاَلةتى تا روونكردنةوة

دةإؤين. حكومةت لةطةأل
خاَلى دةرةوةى ــة ل ـــامـــة:  رؤذن
ئَيوةء رايةَلةيةك ض  ئؤثؤزسيؤنبووندا،

كؤدةكاتةوة؟ ئيسالميى كؤمةَلى طؤإانء
جةماوةر *

ضؤن؟ رؤذنامة:
*ويستةكانىجةماوةر،ئيرادةىجةماوةر،
ئةو كؤكةرةوةى جةماوةر بةرذةوةندييةكانى
كامَلكردنى ئامانجمان كة فراكسيؤنةية، سآ
بةرةوثَيشبردنى هةرَيمء سياسيى دؤخى

واقيعةكةيةتى.
هَيزى كاريطةريى لةبارةى  رؤذنامة:
ضى؟ ثةرلةماندا، دةَلَييت ئؤثؤزسيؤنةوة لة
فاكتةرَيك ضةند لةسةر ئَيمة كاريطةريى *
بة هةية ثةيوةندييان بةشَيكيان كة بةندة،
لةسةر بةشَيكى سياسييةوة، كةشوهةواى
لةسةر بةندة ديكةى بةشَيكى بةندة، دةسةآلت
كةشىناو ثةرلةمان،هةرضىروئياى سياسيى،
ئَيمةشة، سياسيى ثاَلنةرى سياسيىء ئيرادةى
جيابن، ثَيموانيية ئؤثؤزسيؤنةكان هَيزة واتة
ضاكسازيى هةرسَيكمان باسى طؤإانء ضونكة
ضاكسازيى كة كردةيةية ئةو طؤإان دةكةين،
كردةيةية ئةو ضاكسازيش  ئةنجاميدةداتء 
ئيرادةى لةبةرئةوة  ئةنجامدةدات، طؤإان  كة
كَيشةى كاركردنء طؤإةثانى جةماوةر،

كؤدةكاتةوة. هةموومان هاوبةش
اليةنَيكى وةك ئــَيــوة ــة: ــام رؤذن
ليستة دروستنةبوونى هؤكارى ئيسالميى
دابةزين بة بإياردان ئيسالمييةكةء
هةَلبذاردنى بؤ سةربةخؤ بةليستَيكى

دةطةإَيتةوة؟ عَيراق، بؤضى ثةرلةمانى
كوردستانء هةرَيمى لة بةطشتيى كورد *
ستراتيذيى هاوثةيمانَيتيى طيرؤدةى عَيراقيش
لَيداوة، طةورةشى زيانى  ثارتييةء  يةكَيتىء
حيزبة دوو ئةو  ئةطةر ثَيمواية،  بةشَيوةيةك 
يةكةء هةر نةكردايةء هاوثةيمانَيتييةيان ئةم
بيرؤكةى ئَيستا دابةزياية، خؤى بةهَيزى
دةبوو، باشتر زؤر كورد كَيشةى بؤ هاوبةش

لةوةى ئَيستا هةية.
ئةزموونَيكى ئَيمة رابـــــردوودا، لــة 
جيايىء ليست لة  هةية سةركةوتوومان 
لة كوتلةكةمان هاوبةشيى، هةَلوَيست
هاوشانى عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى
لةسةر بةغدا لة كوردستان هاوثةيمانيى
هةروةك بوون، جديي نةتةوةييةكان ثرسة
سةركةوتووةى ئةو قؤناغة نيية ثاساوَيكيش
ئَيمة ديكة. قؤناغَيكى بؤ بطؤإين رابــردوو
هاوثةيمانَيتى بؤئةوةى نابينين ثاساوَيك
هاوثةيمانَيتيية ئةو ئينجا دروستبكةين،
ئايدؤلؤذى، يان بَيت نةتةوةيى فؤإمى لة
هةرَيميش لة نة عَيراقء لة نة هاوكاتيش
ثإؤذةى بة بةرامبةر سياسيى ئةزمةيةكى
هاوكاريىء بة ثَيويستى هةتا نيية، ئيسالميى
كؤمةكءثَيكةوةدابةزينىاليةنةئيسالمييةكان

هةبَيت.
ئيسالمييةكان حيزبة بةآلم رؤذنامة:
دروستنةبوونى بؤ ئَيوة ثاساوى ثَييانواية،
تَيدا ئيسالمييةكةى ثارتة سآ كة ليستَيك
الوازة؟ نييةو بةهَيز ثاساوَيكى كؤببَيتةوة،
هةيةء ئَيمةش خؤيان ئةوان بؤضوونى *
راثرسى بةثَيى  هةروةك  خؤمان،  بؤضوونى 
ئةوةداية لةطةأل جةماوةرةكةمان ناوخؤييمان
بةشداريى ليستَيك وةك بةتةنيا يةكطرتوو

بكات. عَيراق ثةرلةمانى هةَلبذاردنى

بةهَيزة بيرؤكةيةكى سيَبةر حكومةتى دروستكردنى سةليم: سةمير

ئةطةر دةكةينء حكومةت ضاودَيريى لةسةرةتادا
لَيدةسةنينةوة متمانةى ثَيويستيكرد

بيرؤكةى طةندةلَيى كردارء لةسةر قسة ثَيش ئةوةى ئَيمة
دةكةين خانةخويَية ناوةندة ئةو لةسةر قسة بكةين،

كارى طةورةترين بؤية دةبَيت، طةورة لةناويدا طةندةلَيى كة
طةندةلَييةية زةمينةى ئةو نةهَيشتنى ئؤثؤزسيؤن

ئؤثؤزسيؤن نيية. سلبى ئيجابىء ئؤثؤزسيؤنى لةدنيادا
ناكات دةسةآلت بةشداريى كة هَيزةية ئةو
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لة تَيثةإبووني ثةسةندكردنء دواي
هةموارى عَيراقدا، نوَينةراني ئةنجومةني
عَيراق طشتيي هةَلبذاردني ياساى
رةتكردنةوةدايةو ئةطةري لةبةردةم
لةسةر تَيبينييةكانيش ــن ــري زؤرت
كورسيي قةرةبوو ء ذمارةي كورسيي
دةرةوةي ئاوارةكاني تةرخانكراوي
بة تايبةت كؤتاي كورسيي لةطةأل وآلتن

عَيراق. كةمينةكاني
ساَلي هــةَلــبــذاردنــي يــاســاي  لــة 
كورسييةكاني ذمــارةي (٢٠٠٥)دا،
بةشَيكيان بوو، كورسي (٤٥) قةرةبوو
سياسييانةي كوتلة ئةو  بؤ تةرخانكران
بةدةست دةنطيان ثَيويست ذمارةي كة
هةَلبذاردندا، بازنةيةكي لة نةهَينا
دةنطيان وآلتدا  طشتيي  ئاستي  لة بةآلم
ديكةي بةشَيكي بةدةستهَينابوو،
(كورسيية بة كة  كورسييةكانيش 
ليستة بةسةر ناوبرابوون ماوةكان)
بؤ طةورةوة لة دابةشكران طةورةكاندا

بضووك.

نيطةراني سوننةكان
دةرةوةن عَيراقييةكاني

(كة نوَيدا هةَلبذاردني لةياساي
ئةنجومةني   ٢٠٠٩/١١/٨ رؤذي
٢٠٠٥ي ساَلي ياساي عَيراق نوَينةراني
كورسيية ذمــارةي هةمواركردةوة)،
كة  ،(٪٥) رَيذةي بة كرا  قةرةبووةكان 
(٣٢٣) كؤي لة (١٦)كــورســي دةكاتة
كورسي (٨) رَيذةيةش لةو  كورسيء
ئَيزدي، (مةسيحي،  كؤتا ــة  ــت دةدرَي
تايبةتي كورسيي سابيئة)،  شةبةك،
ديكةي بةشةي ئةو لةسةر ئاوارةكانيش
دةكرَيت، ئةذمار قةرةبوو كورسييةكاني
ثارَيزطايةكي لة  ئةوان كة  ثَييةى بةو
ثَييةش بةم نادةن،  دةنط دياريكراودا 
قةرةبوو كورسيي كؤي  دواجــاردا لة 
بؤ كةمكرايةوة كورسييةوة (٤٥) لة
زيادبووني ــةرةإاي س (١٦)كــورســي،
نوَينةراني ئةنجومةني لة (٤٨)كورسي

(٢٠٠٥)دا. ساَلي لةضاو عَيراق
لة بةشَيك ياساكة بةالي دةرضووني
نيطةرانيية، جَيطاي سوننةكانةوة ليستة
كورسيي تةرخانكردني لة بةتايبةتي
وآلت، دةرةوةي ئاوارةكاني بؤ تايبةت
(٣)مليؤنةء نزيكةي ــان ذمــارةي كة 

بؤ كورسييةيان  كةمة  ذمــارة ئــةو
ثَيشَيلكردني ثَييانواية، تةرخانكراوةو
دةرةوةو لة عَيراقيية رةوةنــدي مافي

دةستوورة. ثَيضةوانةي
هاشمي تاريق  بةياننامةيةكي بةثَيي 
سةرؤك جَيطري  مةزهةب)، (سوننة 
مافي لةسةر تَيبيني ئةو عَيراق، كؤماري
دةخاتة هةوَلَيك هةموو هةيةو ئاوارةكان
ئاوارةكانء مافي طةإانةوةي  بؤ طةإ
«ثَيويستة بةوةشكردووة: ئاماذةي
عَيراقي رةوةندي بؤ كورسييانةي ئةو
ذمارةي بةثَيي تةرخاندةكرَين، دةرةوة
ئةوةش دةكرَيت بَيتء دةنطدةراني
ياساي لة تايبةت مادةيةكي  بكرَيتة
نيطةرانيء ئةو ئةوةي بؤ هةَلبذاردندا،
دةرةوة عَيراقييةكاني الي طومانة 
هةمان كة بكةن هةست بإةوَيتةوةو
لة هةية ناوةوةيان عَيراقييةكاني  مافي

دةنطداندا».
موتَلةط، ساَلح ديكةوة  لةاليةكي
بةم كة عَيراق سوننةي ثةرلةمانتاري
ليستي عةالوي ئةياد لةطةأل دواييانة
عَيراقي)يان نيشتمانيي (بزووتنةوةي
داوايكرد، بةياننامةيةكدا لة ثَيكهَيناوة،
دةرةوةي ئاوارةكاني بؤ (٣٠)كورسي
ثَييواية، ضونكة تةرخانبكرَيت، وآلت
ئةوان بؤ  كورسييانةي ئةو ذمــارةي 
لةطةأل يةكناطرَيتةوة تةرخانكراوة،
بةثَيي سآ مليؤنة كة نزيكةي ذمارةياندا،
كؤضبةراني كؤضء وةزارةتــي  ئامارى
لةطةأل يةكناطرَيتةوة ئةمةش عَيراق،
دةَلَيت، كة دةستووردا  (١٤)ي مادةي

يةكسانن. عَيراقييةكان هةموو
ليستي ئةندامي  درع، تةها هاوكات 
نوَينةرةكاني لة يةكَيك  ئيئتيالفء
ئةوةيكرد، هةإةشةي ديالة، ثارَيزطاي
بإطةي بة ثَيداضوونةوة  ئةطةر  كة
لة ئةوا نةكرَيت،  ئاوارةكاندا دةنطداني 
دةكاتء تؤمار سكاآل فيدراَلي دادطاي 
دةدات بإطةية ئةو نادةستووريي لة تانة
وتيشي: هةَلبذاردنةكاندا، ياساي لة
ئاوارةكاني بإطةي لةسةر «دةنطدان
كــارةســاتــَيــكء نــــاوةوة، دةرةوةو 
ثَيضةوانةي خــراثــةء  ثَيشينةيةكي

دةستوورة».

ئَيزدييةكانيش
داواي زياتر دةكةن

ذمــارة ياساي هــةمــواري  بةثَيي 
ئةنجومةني كة (٢٠٠٥) ساَلي (١٦)ي
ثةسةنديكردووة، عَيراق نوَينةراني

ئَيزدييةكان ثَيكهاتةي  بؤ  كورسي يةك
لة تةرخاندةكرَيت موسأل ثارَيزطاي لة 
ثَينج كة كؤتادا، كورسيي  ضوارضَيوةي
بةغداو لة مةسيحييةكان بؤ كورسي
كةركوكةو هةولَيرء دهؤكء نةينةواو
بةغداو سابيئةكاني بؤ كورسي يةك
موسَلة، شةبةكةكاني بؤ كورسي يةك
مافيان ئَيزدييةكانةوة بــةالي بــةآلم
ئةوان ذمارةي بةوثَييةي  ثَيشَيلكراوة، 
دةبَيت كــةسء مليؤن نيو لة  زياترة
تةرخانبكرَيت. بؤ (٥)كورسييان النيكةم
ياساي طفتوطؤكردني  لةكاتي 
ئةمين ثةرلةمانتار هةَلبذاردنةكاندا،
لة ئَيزدي نوَينةري جيجؤ، فةرحان
بؤ (٥)كورسي داوايكرد ئيئتيالف، ليستي
بةآلم تةرخانبكرَيت، موسأل ئَيزدييةكاني
لةسةر دةنطيان  ثةرلةمانتاران دواجار 

ئَيزدييةكان. كورسي دا بؤ يةك تةنيا
ئةمين ياساكة، ثةسةندكردني دواي
رؤذنامةنووساني بة جيجؤ فةرحان
ئَيزدييةكان لة طةورة زوَلمَيكي راطةياند،
هةَلبذاردن ياساي بةثَيي ضونكة كراوة،
يةك دةنطدةرَيك ـــةزار (١٠٠)ه هةر
ذمــارةي بــةردةكــةوَيــتء كورسييان 
مليؤن نيو لة موسأل  لة ئَيزدييةكانيش
كورسيمان ثَينج دةبوو ثَيية بةو زياترة،
«ليستي جيجؤ: وتةي بة تةرخانبكراية، بؤ
داوايانكردووة كوردستاني هاوثةيمانيي
ياساكة لة ئَيزدييةكان (كؤتا)ي بإطةي
مافي ثَيشَيلكردني ئةمةش الببرَيت،
ئةو ئاواتةكاني لــةطــةأل ئَيزدييةو

يةكناطرَيتةوة». ثَيكهاتةيةدا

دواي بة سةرؤكايةتي
دةطةِرَيت دةرضةيةكدا

كؤماري سةرؤكايةتيي ئةنجومةني
ياساييدا دةرضةيةكي  دواي بة  عَيراق
قةيرانى لة  ــوون  دةرض بؤ دةطةإَيت
بةثَيي هةَلبذاردن، ياساي ثةسةندكردني
كؤمار، سةرؤكايةتيي بةياننامةيةكي
بةردةوامة بيروإا ئاَلوطؤإي  طفتوطؤو
طونجاو رَيطاضارةيةكي دؤزينةوةي بؤ
دواكــةوتــنــي ــةر س نةكاتة ــار  ك كــة 

هةَلبذاردن.
لةسةر لةندةني حةياتي رؤذنامةي
ســةرؤكــي ئــةعــرةجــي، بــةهــا  زاري 
نوَينةراني ئةنجومةني ياسايي ليذنةي
هةريةكة كة بآلويكردةوة، عَيراقةوة
كؤمارو سةرؤك تاَلةباني، جةالل لة
ياساكةيان عةبدولمةهدي، ــادل ع
هاشمي تاريق بةآلم ثةسةندكردووة،

دةنطداني لةسةر تَيبيني بووني بةهؤي
ئيمزاي هَيشتا دةرةوة، ئاوارةكاني
هةَلبذاردن ياساي هةمواري لةسةر
«ياساكة ئةعرةجي وتةي بة نةكردووة،
جَيبةجَيكردنةوةء بــواري دةكةوَيتة
ــةرؤك س ضونكة ــةوة،  ــت ــاكــرَي ــن رةت
رؤذي جَيطرةكاني لة  يةكَيك كؤمارء
ئيمزايان ـــردوو، راب ثَينجشةممةي
نايةوَيت هاشميش لةسةركردووةو
تةنيا بةَلكو  رةتــبــكــاتــةوة، ياساكة 
دةنطداني لةسةر هةية تةحةفوزي
ــارة ذم ــةو ئ دةرةوةو ــاوارةكــانــي  ئ
تةرخانكراوة». بؤيان كة كورسييةي
بــةوةشــكــرد: ــاذةى ــام ئــةعــرةجــي ئ
لةسةر ئيمزاي هاشمي «هةرضةندة
ئةنجامداني بؤ كؤماريي مةرسومي
(٢٠١٠/١/١٨)كـــردووة، لة هةَلبذاردن
ئامادةكردووة ياسايةكي ثإؤذة بةآلم
بإطةي هةردوو هةمواركردنةوةي بؤ
ــانء ــاوارةك ئ كورسيي بــة تايبةت 
ــةوةش ئ ــوو، ــةرةب ق كورسييةكاني
سةرؤكايةتيية»، ياسايي مافَيكي
جينان ئةعرةجيدا، بةها  لةطةأل هاوإا 

لة سةدر كوتلةي  ئةندامي عوبَيدي، 
ثَيشبيني عَيراق  نوَينةراني ئةنجومةني 
لةسةر ئيمزا كؤمار سةرؤكايةتيي كرد،
ضةند داواي ئةوةي لةطةأل بكات، ياساكة
ياساي لة بكةن هةموارَيك طؤإانكارييء

هةَلبذاردنةكةدا.
كؤمسيؤني راطةياندنةكاني بةثَيي
وةزارةتي كؤضء باآلي هةَلبذاردنةكانء
(٣)مليؤن نزيكةي عَيراق، كؤضبةراني
دةذيــنء وآلت دةرةوةي لة عَيراقي
عَيراقيياني دةنطدةراني تةواوي ذمارةي
بةآلم اليــة، ئةوروثايان دانيشتووي
عَيراقييةكاني ذمارةي نازانرَيت تائَيستا
ئَيرانء ئــوردنء سورياو نيشتةجَيي

توركيا ضةندة.
كؤماريش سةرؤكايةتي ئةنجومةني

 ١٠ لةماوةي هةية  ئةوةي دةسةآلتي 
بةدةستطةيشتنيانةوة لةبةرواري رؤذ
يان بكةن ثةسةند ياسايانة ــةو ئ
نوَينةراني ئةنجومةني كة رةتيبكةنةوة،
لة لةكاتَيكدا لةسةرداوة، دةنطي عَيراق

ئاراستةى  ياساكة  ٢٠٠٩/١١/٩ رؤذي
كراوة. كؤمار سةرؤكايةتى

لةسةرة تيَبينييان قةرةبوو، كورسيي كؤتا، ئاوارةكان،
ثةسةندكـردنة يان ظيتؤ، ضـاوةأواني هةلَبذاردن ياسـاي

كورددا: سوننةو رَيذة لةنَيوان شيعةو كورسييةكان بة زيادبووني

دةكاتة (٣١,١٧٪). زيادبووني رَيذةي زياديكردووة، سةآلحةدين) (٢٤) كورسي ديالة، نةينةوا، (ئةنبار، سوننةية زؤرينةي كة ثارَيزطايانةي ئةو *
دةكاتة (٤٩,٣٥٪). زيادبووني رَيذةي زياديكردووة، موسةننا) (٣٨) كورسي كةربةال، ميسان، قادسية، واست، نةجةف، زيقار، بابل، (بةسرة، شيعةية زؤرينةي كة ثارَيزطايانةي ئةو *

.(٪٢٢,٤) دةكاتة زيادبوونةكةي رَيذةي زياديكردووة، ديكةوة، (٩)كورسي نةتةوةيي مةزهةبيء ئاينيء هةندَيك ثَيكهاتةي سوننة بة شيعةو زؤرينةي لة تَيكةَلةية كة * بةغدا
دةكاتة (٣,٨٩٪). زيادبووني رَيذةي زياديكردووة، تةنيا (٣) كورسي تَيداية، مةسيحيشي مةزهةبء هةردوو بة عةرةب توركمانء ثَيكهاتةكاني كوردةو زؤرينةي كة * كةركوك

دةكاتة (٣,٨٩٪). زيادبوونةكةي رَيذةي زياديكردووة، دهؤك) (٣) كورسي سلَيماني، (هةولَير، ثارَيزطاي هةرسآ تَيداية، ديكةي ثَيكهاتةي هةندَيك كوردةو زؤرينةي كة كوردستان * هةرَيمي

ذمارة بة عَيراق هةَلبذاردنةكةي

قةوارة نَيوان لة  هاوثةيماني  ناوي  تؤماركردني  بؤ  بوو  وادة دوا (١١/١٣)
سياسييةكاندا.

ئةنجومةني بؤ  ثاَلَيوراوان، ناوي ثَيشكةشكردني بؤ بوو وادة  دوا (١١/١٦)
عَيراق. نوَينةراني

تؤماركردووة، باآل كؤمسيؤني الي خؤيان ناوي سياسيي  قةوارةي (٢٩٦)
بةشداربوون. قةوارة (٣٠٧) ،(٢٠٠٥) بؤ هةَلبذاردني لةكاتَيكدا

لة لةكاتَيكدا تؤماركراون،  داهاتوو  هةَلبذاردني  بؤ  (١٤)هاوثةيماني
تؤماركرابوون. هاوثةيمانيي (١٩) (٢٠٠٥)دا هةَلبذاردني

طةل، يةكَيتيي نيشتمانيي، (ئيئتيالفي هاوثةيمانييةكان  طرنطترين
نةينةواي بةرةي  نيشتمانيي، يةكَيتيي هاوثةيمانيي ياسا، دةوَلةتي ئيئتيالفي 
عةشتاري ئيئتيالفي نيشتمانييةكان، هَيزة بؤ عَيراق ئةنجومةني نيشتمانيي،
نيشتمانيي، رزطاريي كارو ئيئتيالفي كوردستاني،  هاوثةيمانيي نيشتمانيي، 
ئيئتيالفاتي ئازاد، نيشتمانيي  رزطاريي  كارو ئيئتيالفي  عَيراقيي، تةوافوقي

طؤإان). ئيرادةو ئيئتيالفي عَيراق، يةكَيتيي ئيئتيالفي عَيراقيي،
(٢٠٠٥)دا ساَلي لة لةكاتَيكدا دانراوة، نوَينةران ئةنجومةني بؤ (٣٢٣)كورسي

بوو. (٢٧٥)كورسي كورسييةكاني ذمارةي
كةمينةكانة، بؤ (٨)ي رَيذةيةش لةو تةرخانكراوةء  قةرةبوو  (١٦)كورسي
بةشي بَيئةوةي هةبوو،  قةرةبوو  (٤٥)كورسي (٢٠٠٥)دا ساَلي لة لةكاتَيكدا 

تَيدابَيت. كؤتاي
لةكاتَيكدا دانراوة، سابيئة شةبةكء ئَيزديء مةسيحيء كؤتاي بؤ (٨)كورسي
ثَيكهاتانة ئةو بؤ تةرخانكراو كورسييةكي هيض (٢٠٠٥)دا هةَلبذاردني لة

نةبوو.
نزيكةي هةية، دةنطدانيان مافي  عَيراقي  هاوآلتيي (١٩)مليؤن  نزيكةي

وآلتن. دةرةوةي لة (٢٥٠)هةزاريش (٢)مليؤنء
بةثَيي بةردةكةوَيتء ثةرلةماني كورسييةكي هاوآلتييةك (١٠٠)هةزار  هةر
(٣٢)مليؤنء عَيراق دانيشتوواني ذمارةي لةئَيستادا بازرطانيي، وةزارةتي ئاماري

كةسة. (٣٠٠)هةزار
هةَلبذاردنةكة بؤ دةنطدان وَيستطةي (٥٢)هةزار دةنطدانء (٧٥٠٠)بنكةي

دةكرَينةوة.



سةعدوَلآل ثشتيوان

ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ياساى بةثَيى
لة تايبةت ليذنةيةكي  عَيراق، نوَينةرانى 
بؤ ثَيكدةهَينرَيت نوَينةران ئةنجومةنى
دةنطدةرانى تؤماري وردبيني ثَيداضوونةوةء
لةسةر طومان كة ثارَيزطايانةي ئةو كةركوكء
ضاودَيرانى هاوكات هةية،  تؤمارةكانيان
بةكارَيكى ليذنةية ئةو  ثَيكهَينانى  سياسيى
هةنطاوة «ئةو ثَييانواية؛ وةسفدةكةنء قورس

دةكاتةوة». قووَلتر كَيشةكة
كَيشةى لة ثسثؤإ محةمةد، عومةر
كةركوك راطةياند:  رؤذنامةى بة  كــورد
تادَيت كَيشةكةش بةردةوامةو كَيشةيةكى
(٢٣)دا مادةى لة ضؤن وةك زياتردةبَيت،
لة كةركوك، بة  درا تايبةت  بارودؤخَيكى 
نوَينةرانيشدا ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ياساى
بةو درا تايبةت  بارودؤخَيكى ديسانةوة 
ليذنةيةكى ثةرلةمانيش ثارَيزطاية، ثَيكهَينانى

قووَلدةكاتةوة». كَيشةكة ديكة هَيندةى
توانييان توركمانةكان «عةرةبء وتيشى:
برديانةوة، ئةوان دواتر بكةنء هيالك كورد
بة درا تايبةت بارؤدؤخَيكى كة ــةوةى ب

كةركوك».
نوَينةرى كاكةيى، سيروان بــإواى بة 
عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى  لة كةركوك
ئةو ثَيكهَينانى عةمةلييةوة رووى لة
شَيوازى دةوَيــتء زؤرى كاتَيكى ليذنةية
ئةطةر دياريبكرَيت، دةبَيت  كاركردنةكةشى
ئةوا بكات، جَيبةجَي  كارةكانى  ليذنةية  ئةو

كارَيكى باش دةبَيت.
شةشةمى مادةى دووةمي بإطةي بةثَيي
نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ياساي
ئةو ثةسةندكرا، (٢٠٠٩/١١/٨) كة عَيراق،
تؤمارةكانيان لةسةر طومان كة ثارَيزطايانةي،
ساآلنةي زيادبووني رَيذةي كة ئةوانةن، هةية
تَيثةإيكردووة، (٪٥) دانيشتوواني رَيذةي
(٥٠) لةاليةن كة ــةك، داواي بةثَيي ئةويش

دواتر ثَيشكةشدةكرَيتء ثةرلةمان ئةندامي
ئةنداماني دةنطي  ــادةي  س زؤريــنــةي بة 
ثةسةند داوايــة ئةو نوَينةران ئةنجومةني 

دةكرَيت.
هةمان  بإطةي سَييةمي بةثَيي   هةروةك
لة ثَيكدةهَينرَيت تايبةت ليذنةيةكي مادة
ئةنجومةنى لة  ثارَيزطاية، ئةو نوَينةراني 
ئةندامَيتي بة ثَيكهاتةكاني، هةموو لة نوَينةران
بازرطانيء ناوخؤو ثالندانانء وةزارةتــي
بة هاوكاري هةَلبذاردنةكان، باآلي كؤمسيؤني
ثَيداضوونةوةء بؤ نةتةوةيةكطرتووةكان
دةنطدةراندا ئةو هةآلنةي لة تؤماري وردبيني

ثَيوةرانةي ئةو رةسمييةكانء داتا بةثَيي هةية،
يةك ماوةي دةستنيشانكراون، ياساكةدا لة

دانراوة. ليذنةكة كاري بؤ ساَليش
ياسايى ليذنةى ئةنوةر، ئةندامى  ئةحمةد
رؤذنامة بؤ عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى لة
كارَيكى ليذنةية ئــةو «ثَيكهَينانى ــى: وت
عــةرةبء ئةطةر ضونكة زةحمةتة، زؤر
تؤمارى وردبينى داواى توركمانةكان
وردبينى داواى كورديش بكةن، كةركوك
دةكات، سةآلحةدين ديالةء موسألء تؤمارى
كةربةال داواى وردبينى نةجةفء سوننةكان
ساَلَيكى ضةند كارة ئةم بــةوةش دةكــةن،

دةوَيت.
لةحاَلةتي ديكة ليذنةيةكي ثَيكهَيناني
دةنطدةران، تؤماري  لةسةر طومان  بووني

ياساييء  ــادةي م  ٣ ــةوةي ــوون ــارةب دووب
ساَلي   ٦ لــةمــاوةي ديكةية دةستووريي
،١٤٠ ،٥٨) مادةكاني ئةوانيش  ــردوودا،  راب
زؤري كاتَيكي ئــةوةي  ــةرةِراي س كة   (٢٣
ئاَلؤزتر كــةركــوك كَيشةي بــةفــيــِرؤداء
بؤ نةناوة ئيجابي هةنطاوَيكي هيض كرد،

كَيشةكة. ضارةسةركردني
جَيطرى تاَلةبانى، ــبــوار رَي هــاوكــات
كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكى

بؤ ــردوودا راب لة راطةياند: رؤذنامةى بة 
ليذنةيةكى كةركوك كَيشةى ضارةسةركردنى
مادةى ليذنةى دواترينيان دروستكراوةو زؤر
ئةنجام، نةطةيشتة شكستيهَيناو كة بوو، (٢٣)
ئاراستةى بة ليذنةية ئةم هيوادارين ئَيمة
بتوانَيت نةضَيتء (٢٣)دا مــادةى ليذنةى

جَيبةجَيبكات. كارةكانى
شةشي ــادةي م ضــوارةمــي بإطةي لة 
هاتووة، هةَلبذاردنيشدا ياساي هةمواري
ثارَيزطاي هةَلبذاردني ئةنجامي بة ثشت
لةسةر طومان ثارَيزطايانةي ئةو كةركوكء
وةك نابةسترَيت، هةية، تؤمارةكانيان
هةَلبذاردن ثرؤسةيةكي  هيض بؤ  بنةمايةك
سياسييء بارودؤخَيكي هيض بؤ داهاتوودا لة
وردبيني كاري  تةواوبووني  ثَيش  ئيداريي، 

ليذنةكةوة. دةنطدةران، لةاليةن تؤماري
لة كــورد نوَينةرانى ثَيشتر هةرضةند
بؤ تايبةتمةندييةكيان جــؤرة هةر بةغدا 
ياساى بةثَيى  بةآلم رةتدةكردةوة، كةركوك
جؤرَيك نوَينةران ئةنجومةنى هةَلبذاردنى
كاتَيكدا لة دراوة بة كةركوك، تايبةتمةندى لة
ليستى يةكطرتوو،  فراكسيؤنى  لة  جطة

دا. بؤ ياساكة هاوثةيمانى دةنطى
ئةنجومةنى ئةندامى حسَين، ئةسمةر
بة يةكطرتوو ليستى لة عَيراق نوَينةرانى
دةنطنةدانى هؤكارَيكى راطةياند: رؤذنامةى
جؤرة ئةو ياساكة  بة يةكطرتوو فراكسيؤنى 
ثارَيزطاى بة دراوة كة تايبةتمةندييةية
ضوارجار مادةدا دوو لة نموونة بؤ كةركوك،
خاَلةى بةتايبةتى ئةو كةركوك هاتووة، ناوى
ئةنجومةنى ليذنةيةكى ثَيكهَينانى باسى كة
بة ليذنةية ئةو ثَيكهَينانى دةكات، نوَينةران
طرفتى (٢٣) مادةى ليذنةى هةمانشَيوةى
ضونكة دروســتــدةكــات، كــورد بؤ  ــةورة  ط
ثَي ثشتى كةركوك هةَلبذاردنى ئةنجامى
تا ديكة، هةَلبذاردنَيكى هيض بؤ نابةسترَيت
ئةمةش تةواونةكات، كارةكانى ليذنةية ئةو
ليذنةية ئــةو ثَيكهَينانى خؤيدا لة خــؤى
كارةكانيدا لة ثَيناضَيت  قورسةو  كارَيكى

سةركةوتووبَيت.
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نابيَتةوة كةركوك لة ليذنة) (مؤتةكةى

دروستدةكات» كورد بؤ طرفت (٢٣) مادةى بةهةمانشَيوةى ليذنة، «ثَيكهيَنانى

جيَناكؤكةكان ناوضة كةركوكء

قادر هةستيار

بةوة ئاماذة هةَلبذاردن ثسثؤإانى
كةركوك بة تايبةت بارَيكى ثَيدانى دةكةن؛
ئةنجومةنى هــةَلــبــذاردنــى يــاســاى  لــة 
لةسةر خراثى» «كاريطةريى نوَينةراندا،
دةبَيتء كةركوك ديموكراسى  رةوشى
سةبارةت كةركوكييةكان الي بةدطومانيى
دروستدةكات. دةنطدانيان دةرئةنجامى بة

هةندَيك كةركوكء بةتايبةتكردنى
هةَلبذاردنى ياساى لة ديكة ثارَيزطاى

بؤ  (  ٢٠٠٥) ــى ســاَل ــراوى  ــوارك ــةم ه
ئةنجومةنى (٢٠١٠)ى هــةَلــبــذاردنــى
لةوةى رووبةإووى جطة نوَينةرانى عَيراق،
ديموكراسىء هــةوادارانــى رةخــنــةى
مةترسيى بووةتةوة، مةندةنى كؤمةَلطةى
دةروونيشى كاريطةريى  دروستبوونى 
ئاراوة، هَيناوةتة كةركوكييةكان  لةسةر
ياسا (٦)ى ــادةى م بةثَيى  بةوثَييةى 
هةَلبذاردنى دةرئةنجامى هةمواركراوةكة،
ئةنجومةنىنوَينةرانلةكةركوكدانثَيدانراو
تؤمارى لة وردبينى كاتةى ئةو تا نابَيت
دةرئةنجامةش ئةو  نةكرَيت، دةنطدةرانيدا 
ديكة هةَلبذاردنَيكى هيض بؤ بنةما ناكرَيتة
ديكةى ئيداريى سياسيىء بارَيكى هيض يان

كةركوك.
بةإَيوةبةرى ضةتؤ، هؤطر بؤضوونى بة
ضــاودَيــريــكــردنــى ــؤ تـــؤإى شــةمــس ب
لةسةر كاريطةريى مادةية ئةو هةَلبذاردن؛
عةرةبء كوردء بة دةبَيت كةركوكييةكان
دةرئةنجامةكانى بةوثَييةى توركمانةوة،
هةَلثةسَيردراوى بة شارة ئةو هةَلبذاردنى
سياسيىء بةهايةكى هيض  دةمَينَيتةوةء
وتيشى: نابَيت،  مَيذوويى ياسايىء 

«كةركوكييةكانهةستدةكةنكةكَيشةكةيان
حةماسى لة ئةمةش دةبَيتء  ــةردةوام ب
هةَلبذاردنداء كاتى لة كةمدةكاتةوة خةَلك
الى بةتايبةت دروستدةكات، دَلةإاوكآ

كةركوك». هؤشيارى تاكى
سياسييةكان هَيزة ثَييواية، ضةتؤ هؤطر
كــؤك نــيــنء بــةرذةوةنــديــيــةكــانــيــان
ياسايةك كــة لـــةوةى  يةكناطرَيتةوة 
دةربضَيتء تةندروست بةشَيوةيةكى
بنةإةتييةكانى بنةما ــةوةى ــطــدان رةن
وتيشى: بَيت، ديموكراسي ثإؤسةى
وآلتانى لة هةندَيك «شوظَينيستةكانء
زؤرينةى لةوةى هةية مةترسييان دراوسآ
كورد دةربكةوَيتء كةركوك لة كورد
سةر بؤ بطةإَينَيتةوة كةركوك بتوانَيت

كوردستان». هةرَيمى
دةرضوونى ثَييانواية، ديكة هةندَيكى
بةتايبةتكردنى ئَيستاداء لة ياساية ئةو
بؤ بووة ئاسايى شتَيكى تيايدا، كةركوك

شارةكة. ئَيستاى واقيعى
ثةيمانطاى بةإَيوةبةرى جةمال، ئارام
دةكات بةوة ئاماذة هةَلبذاردن، بؤ كوردى
بة تايبةتمةنديى لة جؤرة  ئةو ثَيدانى كة
تةكتيكىء ضارةسةرَيكى لة كةركوك،
اليةنة خاوكردنةوةى بؤ دةضَيت كاتى
هةر ثارَيزطايةو ئةو  كَيبإكَيكارةكانى 
تؤمارةكانى لة طومان  كة ديكة  شوَينَيكى
طةشةى تَيكإاى كة بــةوةى بكرَيت،
(٪٥) ساآلنةى دانيشتووانى زيادبوونى
لةجةوهةردا طومانة «ئةم وتيشى: زياترة،
ناطرَيتةوة، بةآلم كةركوك تةنيا ثارَيزطاى
ختوكةدانى بؤ كةركوك نــاوى هَينانى
دةيانةوَيت كة اليةنانةية ئةو هةستى
ثارَيزطايةو ئةو بدةنة تايبةتمةندييةك
واقيع ئــةرزى لةسةر  ئةمة  لةوالشةوة

هَيزانةى ئةو لةبةردةم ئاستةنطَيك ببَيتة
كارى رَيكخراو بةشَيوةيةكى دةيانةوَيت
مادةية ئةم بوونى لةبةرئةوة ساختةبكةن،
لةكَيشةو ثإ واقيعَيكى بؤ ئاسايية شتَيكى
ثاشان كةركوك، وةك بطرةوبةردةى
ثارَيزطايةكي هةر بؤ مادةية ئةم دةتوانرَيت
سياسيي قةوارةيةكى هةر لةاليةن ديكةو
بة ياسايى سةنةدَيكى بكرَيتة ديكةشةوة
تةزويرو كارى لة رَيطةطرتن ئامانجى

ثَيشَيلكاريى».
ئاَلؤزى دؤخَيكى بؤ دةَلَيت: جةمال ئارام
لةوة «ضارةسةرى كةركوك، ئَيستاى وةك
ياساى هةموارى لة كة نادؤزرَيتةوة» باشتر
هةَلبذاردنى (٢٠٠٥)ى ساَلى (١٦)ى ذمارة

«ثَيويستة هاتووة، نوَينةراندا ئةنجومةنى
كةركوك كَيشةى بؤ ضارةسةرةى ئةو
لة خؤيداو سياقةكةى لة ــةوة، دؤزراوةت
ديموكراسييةوة طرنطى  بايةخء  روانطةى
ــةى ــط روان ــة ل ـــةك ن ــت، ــرَي ــك ــرب ســةي
مةزهةبء ئةتنيكء تاكة  بةرذةوةنديى
ئايديؤلؤذييةوة». سياسيىء  اليةنَيكى
ثَييواية، هةَلبذاردنيش ديكةى ثسثؤإَيكى
بة ثَيويست لة زياد كةركوك كَيشةى كة
هاوشَيوةى هةَلبذاردنى لة كراوةو سياسيى

ديكة جياكراوةتةوة. شارةوانيى
ئةنجومةنى ئةندامى جةبار، سةعد
بؤ ــن ــةي تــــؤإى ع بـــةإَيـــوةبـــردنـــى
راى بة دةَلَيت: هةَلبذاردن ضاودَيريكردنى

هةَلبذاردنء بوارى هةَلسوإاوانى زؤربةى
كَيشةى مةدةنى، كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
ثَيويستبةسياسىكراوةو لة كةركوكزياد
عَيراق شارةكانى ديكةى بوو لة ثَيويستيش
جيانةكرايةتةوةءبةهةمانشَيوةهةَلبذاردنى
«بوونى وتيشى ئةنجامبدرَيت، تيا
كاريطةريى بة كةركوك، تايبةت مادةيةكى
بةآلم كةركوك، دةنطدةرى لةسةر دةبَيت
رَيكخراوةكانى ثَيويستة قؤناغةدا لةم
رَيكخراوةكانى مــةدةنــىء كؤمةَلطةى
بؤ خةَلك بدةن ضاودَيرى هةَلبذاردن هانى
لة رَيطرتن هةَلبذاردنداء  لة بةشداريكردن 
كةركوك ساختةكاريى، تا دةنطدةرى كارى

هةَلبذاردنة». ثإؤسةى لةو بكةنةوة دَلنيا

هةلَبذاردنَيكى هةلَثةسَيردراو
دةنطدةدةن طومانةوة بة كةركوكييةكان

عةرةبء ئةطةر ضونكة زةحمةتة، كاريَكى زؤر ليذنةية ئةو «ثَيكهيَنانى

وردبينى داواى كورديش بكةن، كةركوك تؤمارى وردبينى داواى توركمانةكان

نةجةفء وردبينى داواى ديالةء سةآلحةدين دةكات، سوننةكان موسألء تؤمارى

دةكةن» كةربةال

حسَينئةحمةد ئةنوةر تاَلةبانىئةسمةر رَيبوار
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سةركيس ئاغاجان ميليشيايةكى (١٢٠٠) كةسيي دادةمةزريَنَيت بؤ كــــــؤنترؤَلى دةشتى نةينةوا

hewal.rozhnama@gmail.comبةدواداضوون

بةرثرسَيكي هيومان رايتس وؤض بؤ 
سياسةتى حكومةتى هةرَيم ئةوةبووة ئازارى ركابةرةكانى بدات، ئـــــةمة نةك بؤ كةمينة، بؤ ئؤثؤزسيؤنى ناوخؤش هةروا بووة

ئةشكةنجةدان. بةثَيي قسةي ضةند ئةندامَيكى 
كةمينةكان كة قسةيان بؤ هيومان رايتس وؤض 
ثشتيوانيى  ثاأل  لة  هةإةشانة  ئةم  كردووة، 
داراييدا زؤرَيك لة كةمينةكانى بة ملكةضيى 
حكومةتى  بةرثرسانى  هَيشتووةتةوة، 
نكؤَلى  تونديى  بة  خؤيانةوة  الى  هةرَيميش 
ثاَليانء  دةدرَينة  كة  دةكةن  بةهانانة  لةو 
ئةوان بة بةرثرس لة كردةوةكانى تؤقاندنء 

بة تةواويى  توندوتيذيى دادةنَين، طرفتةكان 
سوننة  عةرةبة  طروثة  ئةستؤى  دةخةنة 

توندإةوةكان.

بةناوى كوردةوة هةِرةشة 
دةكرَيت

سامر مةسقةتى، ئامادةكارى ئةم راثؤرتة 
بة رؤذنامةى راطةياند:  تايبةتدا  لَيداونَيكى  لة 
ئةطةرضى بةرثرسانى حكومةتى هةرَيم نكؤَلى 
لةوة دةكةن كة ئةوان هةإةشة لة كةمينةكان 
مةيدانييةى  مةسحة  ئةو  بةثَيي  بةآلم  بكةن، 
لةوة  ثارَيزطاريى  ناتوانرآ  كردومانة،  ئَيمة 
هةإةشانةى  ئةو  هةرةزؤرى  بةشى  بكرَيت 
لةاليةن  دةكرَيت  ناوضةية  ئةو  خةَلكى  لة 
ثَيشمةرطة  كة خؤيان وةك  ئةو كةسانةوةية 
كوردي  بة  دةناسَيننء  هةرَيم  ئاسايشى  يا 
«لةو  وتيشى:  مةسقةتى  سامر  قسةدةكةن، 
دةسةآلتَيكى   كوردييةكان  هَيزة  ناوضانةدا 
نةبآ  بيانويستاية هيض  ئةطةر  زؤريان هةيةو 
كة  دةستطيربكةن  كوردانة  ئةو  دةيانتوانى 

هةإةشة لة خةَلكى ناوضةكة دةكةن».
ــى  ــةت ــــــإواى ســـامـــر مــةســق ـــة ب ب
دةستطيرنةكردنى ئةو كةسانة لةاليةن هَيزى 
راستى  كوردييةوة،  ئاسايشى  ثَيشمةرطةو 
ئةو تؤمةتانة دةسةلمَينَيت كة لةاليةن بةشَيك 
دةكرَيت،  كورد  ئاراستةى  كةمينةكانةوة  لة 
هةإةشةو  ئةم  لةثشتى  ئــةوان  كة  بــةوةى 

توندوتيذييانةوةن.

كوردو 
ثارَيزطارىء كؤنتِرؤأل

ثارَيزطاكانى   هةَلبذاردنى  دؤإانــدنــى 
بةرضاو  نيشانةيةكى  نةينةوا،  لة   (٢٠٠٩)
كة  هةرَيم  حكومةتى  ثاشةكشةى  بؤ  بوو 
كةمينانة  ئةم  ثشتيوانى  بردنةوةى  بؤ  ثَيشتر 
هةَإلشتن،  بــةســةردا  زؤريــان  ثارةيةكى 
سةركيس ئاغاجان وةزيرى ثَيشووي دارايى 
خؤى  كة   ، كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
لة  دؤالرى  مليؤنةها  كلدانية  كاسؤليكَيكى 
ناوضةجَيناكؤكان خةرجكردووةو رشتنى ثارة 
جَيهَيشتووة،  ناضةية  لةو  خؤي  شوَينةوارى 
خانووةكانء  نــؤذةنــكــردنــةوةى  لةسةر 
يانة  بؤ  يارمةتى  دابةشكردنى  كةنيسةكانء 
دامةزراوةكانى  الوانء  دامةزراوةكانى  تازة 

لة  يارمةتييةكان  دةشتةكة،  طوندةكانى 
رَيطةى كؤميتةى كاروبارى مةسيحييةكانةوة 
سةركيس  خودى  لةاليةن  كة  دابةشدةكرَيت، 

ئاغا جانةوة دامةزرَينراوة.

  ميليشياكةي ئاغاجان 
هيومان  بة  مةسيحييةكان  نوَينةرَيكى 
حكومةتى  كة  راطةياندووة،  وؤضى  رايتس 
ميليشياى  دامةزراندنى  يارمةتى  هةرَيم 
بةهانةى  بة  دةدات  طوندةكان  بة  تايبةت 
ثارَيزطاريكردن لةو ناوضانة، بةآلم لة راستيدا 
زياتر  كوردي  كاريطةريى  ميليشيايانة  ئةو 
طروثى  دروستكردنى  بة  ئةويش  كــردووة، 
بة  تةواويى سةر  بة  كة  ناوخؤيي،  ضةكداري 

ثَيشمةرطةن.
ئةوة  وؤض  رايتس  هيومان  راثؤرتةكةى 
ئامرازَيكى  ميليشياكان  كة  رووندةكاتةوة 
كؤنتإؤَلكردنى  بؤ  هةرَيمن  ديكةى حكومةتى 
هةر  دةروازةى  لة  ناوضةجَيناكؤكةكانء 
نةينةوا،  دةشتى  لة  مةسيحيدا  طوندَيكى 
تَيثةإيوة  بةالياندا  وؤض  رايتس  هيومان  كة 
بة  كة  مةسيحيى،  ميليشياي  ضةكدارانى 
ثاسةوانيى  ناسراون،  كةنيسة  ثاسةوانى 
ميليشياية  ئةم  دةكةنء  ثشكنين  خاَلةكانى 
ثَيدةدرَيتء  ثارةيان  ئاغاجانةوة  لةاليةن 
قةرةقوشء  لة  هةيةء  ضةكدارى   (١٢٠٠)
دةسةآلتدارانى  بآلوبوونةتةوة.  دةرووبةرى 
كة  ــةن  دةك ئــةوة  لةسةر  ثَيداطريى  كــورد 
ئةطةر ميليشياى مةسيحىء هَيزى ثَيشمةرطة 
زامن  ناوضةجَيناكؤكان  ئاسايشى  نةبواية 
نةدةبوو، كةريم سنجارى، وةزيرى ناوخؤى 
هيومان  راثؤرتةكةى  لة  هةرَيم،  حكومةتى 
كة  خستووةتةإوو،  ــةوةى  ئ وؤض  رايتس 
عَيراقىء  داواى حكومةتى  لةسةر  ثَيشمةرطة 
ناوضانةء  ئةو  ضوونةتة  ئةمريكى  سوثاى 
مةسيحييةكةى  ميليشيا  لةبارةى  ناوبراو 
«ميليشيا  وتويةتى:  ئاغاجانةوة  سةركيس 
فةندكراوةكان لةاليةن حكومةتى هةرَيم لةثاأل 
ثؤليس  رؤَلي  كؤمةَلةكاندا  ثاسةوانيكردنى 
ناطَيإن، بةآلم واقيعةكة ئةوةية ئةو خةَلكانةى 

لةطةأل  ويستيان  دةذين  ناوضةجَيناكؤكان  لة 
داواى  كوردستاندايةو  هةرَيمى  حكومةتى 
ئةو  بؤية  كردووة  ئَيمة  لة  ثارَيزطاريكردنيان 
دةتوانن  مةسيحييةكان  ــداوة،  رووي حاَلةتة 
لةناو هةرَيمى كوردستاندا ئؤتؤنؤميى خؤيان 

هةبَيت».

كورد وةك مةزَلوم
راثؤرتة  ئامادةكارى  مةسقةتى  سامر 
ئةوةى  وؤض  رايتس  هيومان  مةيدانييةكةى 
وةك  كــورد  كة  خستةإوو،  رؤذنامة  بؤ 
ضةشتووة  زؤرى  موعاناتى  نةتةوةيةك 
يةكةكانى  ــةدواى  ل يةك  رذَيمة  بةدةست 
رابردوو  لة  ئةوةى  نةدةبوو  بؤية  عَيراق، 
خؤى  بَيت  ئَيستا  كراوة  بةخؤى  بةرامبةر 
كةمينةكانى  بةسةر  بكاتةوة  دووبــارةى 

ديكةدا.
كةسانةى  ئةو  مةسقةتى  وتةى  بةثَيي 
لةطةَلياندا  ضاوثَيكةوتنيان  ئــةوان  كة 
بؤ  ئاماذةيان  كةمينةكان  زؤري  كــردووة 
بؤ  كار  ئامادةنةبوون  ئةوان  كردووة؛  ئةوة 
ئةجَينداى كوردةكان بكةن، بؤية رووبةإووى 
ئةوةشى  ناوبراو  بوونةتةوة،  سةركوتكردن 
خستةإوو، كة ئةوان بةر لة بآلوكردنةوةى 
راثؤرتةكةيان سةردانى سةرؤكى حكومةتيان 
كردووة لة تةواوى زانيارييةكانى راثؤرتةكة 
ئاطاداركردووةتةوةو  حكومةتيان  سةرؤكى 
ثَيداون  ئةوةى  بةَلَينى  خؤيةوة  الى  ئةويش 
تةواوى  ضارةسةرى  بكاتء  لَيكؤَلينةوة  كة 

كَيشةكان بكات.
ــى ديـــكـــةوة دوابــــــةداوى  ــةك ــةالي ل
رايتس  هيومان  راثؤرتةكةى  بآلوبوونةوةى 
وؤض، حكومةتى هةرَيم لة روونكردنةوةيةكدا 
راثؤرتةي  ئةم  نَيو  زانيارييةكانى  تةواوى 
رةتكردةوةء لة روونكردنةوةكةى حكومةتدا 
بوونةتة  ــةوان  ئ كة  ــةإوو،  ــراوةت خ ئــةوة 
ناوضانة  ئةو  كةمينةكانى  بؤ  ئارام  النةيةكى 
توندوتيذيىء  رووبةإووبوونةوةو  لةكاتى 

بوونى كارةسات.

عَيراق  ــةدات،  روون هيوادةخوازم   *
زؤرى ضةشتووة بةدةست جةنطةكانةوة 
بةهؤى  ــوورء  ــاك ب بةشى  بةتايبةت 
بؤية  بــةعــةرةبــكــردنــةوة.  ــرؤســةى  ث
ئةطةر  بــةآلم  ـــةدات،  روون هيواخوازم 
جةنط  روودانـــى  كَيشةكان  بإوانينة 
كوردبوونء  سؤزى  واقيعيية،  بةتةواوى 
خواستَيكى  هيض  هةيةو  بوون  عةرةب 
لةاليةن  نةدراوة  ثيشان  سازشكردنيش 
بةآلم  جياوازةكانةوة،  ئيتنيية  طرووثة 
لة  كَيشةكان  ضارةسةركردنى  ثَيمواية؛ 
يةكةميان  بة دوو شَيوةية،  دنيادا  هةموو 
دبلؤماسى  بةشَيوةيةكى  ئةوةية  يان 
رَيطةى  لة  يان  دةكةيت،  ضارةسةرى 

سةربازييةوة.
كؤتايى  دبلؤماسى  رَيطةى  ثَيمواية؛   
لةسةر  سازشي  نةتوانرا  ثَيهاتووةو 
ئَيستا  بؤية  بكرَيت،  ناوضةجَيناكؤكةكان 

نؤرةى ضارةسةرى سةربازيية. 
رؤذنامة: كآ ئةم جةنطة ضاوةإوانكراوة 

دةدؤإَينَيت؟
زةرةرمةند  اليةك  هةموو  ثَيمواية   *
دةبن، روودانى هةر ملمالنَييةك لة نَيوان 
هــةردووال  لة  زةرةر  عةرةبدا  كــوردو 
سةرنجة،  جَيطةى  ئةوةى  بةآلم  دةدات، 
كةمينةكان  ملمالنَييةكدا  هةر  روودانى  لة 
بةردةكةوَيتء  ــان  زةرةري طةورةترين 

دةبنة قوربانيى ملمالنَيكان. 
سياسيى  رةفتارى  ثَيتواية  رؤذنامة: 
ــورد بــووةتــة هؤى  ــى ك ــداران دةســةآلت
ثَيكهاتةكانى  توإةيى  رقء  جوآلندنى 

لة  وةك  بةتايبةت  نةينةوا،  ديكةى 
ئاآلى  كوردةكان  هاتووة،  راثؤرتةكاندا 
عَيراق  ئــاآلى  هةَلدةكةنء  كوردستان 

هةَلناكةن؟
ئَيمة كةمتر تةركيزمان كردووةتة سةر 
كَيشةى كوردو عةرةب لة نةينةواو زياتر 
كَيشةى  سةر  خستووةتة  تةركيزمان 
ثَيموانيية؛  بؤية  نةينةوا،  كةمينةكانى 
ببَيتة هؤى  ديكة  ئاآلو رةمزى  هةَلكردنى 
مةبةستم  كةمينانة،  ئةو  توإةكردنى 
ضةندين  شَيخانء  بضينة  ئةطةر  ئةوةية 
نيشتمانيى  رةمزى  ئةوا  ديكة،  ناوضةى 
بآلوكردنةوةى  هؤى  نةبووةتة  دةبينينء 
لَيرةدا  طرنط  خاَلى  بةآلم  توندوتيذيى، 
ئَيمة تةركيزمان خستووةتة سةر  ئةوةية 
كوردو  نةك  راثؤرتةدا،  لةم  كةمينةكان 

عةرةب.
هاتووة؛  راثؤرتةكةتاندا  لة  رؤذنامة: 
هةإةشةو  ــورد  ك دةســةآلتــدارانــى  كة 
ئايا  داوة،  كةمينةكانيان  سزاى  تةنانةت 

ئةمة تاضةند راستة؟
* ضةند نموونةيةكمان هةية بؤ ئةوة، 
كة  هةية  دؤكيؤمَينتَيكمان  ضةند  ئَيمة 
دةبَيت  بةآلم  دةكــات،  ســزادان  لة  باس 
كَيشةى  تةنيا  ئةمة  كة  بزانين  ــةوة  ئ
كَيشةى  ئةمة  نيية،  ناوضةجَيناكؤكةكان 

ناوخؤى كوردستانيشة.
 دةمةوَيت روونيبكةمةوة، كة سياسةتى 
دذايةتيكردن تةنيا دذ بة كةمينةكان نيية، 
كةمينة  طرووثى  ضةندين  كوردستاندا  لة 
كاتَيك  بةآلم  دةذيــن،  بةخؤشى  هةنء 

دروستدةبَيت  بةرةنطاريى  ئؤثؤزسيؤنء 
بؤ دةسةآلتى هةرَيم ئةم سياسةتانة ثيادة 
كوردمان  طرووثى  تةنانةت  دةكرَين،  
هاتوون  دذايةتيكردن  تووشى  كة  هةية، 
لةبةر  هةرَيمةوة  دةسةآلتدارانى  لةاليةن 
ئةوة نا، كة كةمينةن، بةَلكو لةبةر ئةوةى 
حكومةتى  سياسةتةكانى  ئؤثؤزسيؤنى 

هةرَيمى كوردستانن.
كة  نيية،  ئةوة  كَيشةكة  ئةوة  لةبةر   
بكاتء  جياكاريى  هةرَيم  حكومةتى 
ئةوانى ديكة وةك كةمةنةتةوة حساب بؤ 
بكات، بةَلكو كَيشةكة ئةوةية، كة حكومةت 

بكاتء  ناوضة  ئةو  كؤنترؤَلى  دةيةوَيت 
كؤمةَلطةية  ئةو  هةموو  كة  دَلنيابَيت، 

بةثَيى خواستى ئةوان دةجوَلَيتةوة. 
وةآلمى  لة  هةرَيم  رؤذنامة: حكومةتى 
شَيواندنَيكى  دةنووسَيت،  راثؤرتةكةتاندا 
ئَيستاى  بارودؤخى  لةبارةى  سيستماتيك 

موسأل كراوة، ئايا ئةمة راستة؟
نيية،  راســت  ئةمة  بةدَلنياييةوة   *
نوَينةرى  كة  الية،  نموونةمان  ضةندين 
ضةندين طرووث لة موسأل، كة دَلشاد نين 
لة  هةرَيم  حكومةتى  سياسةتةكانى  بة 
ناوضةكانيانء تَيإوانينى رةخنةييان بؤى 

هةيةء حةز ناكةن بةردةوام بَيت.
ئةم  نكؤَليكردني  ثَيتواية  رؤذنامة: 
بارودؤخةكة  يارمةتى  راثؤرتانة  جؤرة 
بؤ  جديى  ــارى  ك دةبَيت  يــان  دةدات، 

بكرَيت؟
جديى  كارى  بةنيازبن  ثَيدةضَيت   *
بارودؤخى  لةسةر  لَيكؤَلينةوة  بكةنء 
بةجديى  ثَيدةضَيت  بؤية  بكةن،  نةينةوا 
بةآلم   بضن،  بةدوايدا  وةريانطرتبَيتء 
كَيشةكان  ئــةوةى  بؤ  بةدَلنياييةوة 
بة  دان  دةبَيت  سةرةتا  بكةن  ضارةسةر 

بنَيت.   كَيشةكاندا 
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راثؤرتى ئيبراهيم عةلى

مرؤظ  مافى  ضــاودَيــرى  رَيكخراوى 
(هيومان رايتس وؤض) لة راثؤرتَيكى مةيدانيدا 
بةناونيشانى (عَيراق لةسةر زةمينةى مؤلةق)  
بة  دذ  كة  دةخاتةإوو،  توندوتيذييانة  ئةو 
كةمينةكان لة ناوضة جَيناكؤكةكانى ثارَيزطاى 
موسأل ئةنجامدةدرَيت، راثؤرتةكةى هيومان 
رايتس وؤض لةسةر بناغةى مةئمورييةتَيكى 
سآ هةفتةييء طةإان بةدواى راستييةكاندا 
هةولَير،  عَيراق،  باكووري  شارةكانى  لة 
سلَيمانى، هةروةها شارؤضكة يان طوندةكانى 
ئةلقوشء  تةلئةسقةفء  ــةو  ــةث ــةرةت ق
بةعشيقةو بةرتلة، لة شوباتى (٢٠٠٩)دا ئةم 
هيومان  ئةنجامدا.  مةيدانيةى  لَيكؤَلينةوة 
رايتس وؤض ديمانةى (٥٧) ذنء ثياوى كلدو 
كردووةو  شةبةكى  ئَيزدىء  ئاشوورىء 
تةلةفؤنيشى  ديمانةى  وؤض  رايتس  هيومان 
كردووةو راوَيذى دةربارةى ئةو بةَلطةنامة 
رةسميانة كردووة كة نوَينةرانى كةمينةكان 

خستوويانةتةإوو.
ئةمة جطة لةوةى لة راثؤرتةكةدا ديمانةى 
ضةند بةرثرسَيكى كوردء كةمينةكان كراوة 
سنجارى،  كةريم  طؤران،  (خةسرةو  وةك 
محةمةد  محةمةد،  يوسف  موفتى،  عةدنان 
قوسةي  ثيرة،  ئةحمةد  سةعدى  ئيحسان، 
عيدؤشي).  خةليفة  خــوديــدة  عــةبــاس، 
خؤى  وةك  راثؤرتة  ئةو  بةشَيكى  رؤذنامة 

دةخاتةإوو.

بانطةشةى خاوةندارَيتيي
لة  خاك  لةسةر  درَيذخايةن  ملمالنَيي 
باكوورى عَيراق لةنَيوان حكومةتى ناوةندى، 
حكومةتى  باآلدةستةو  تَييدا  عــةرةب  كة 
هةرَيم، كة زؤر الى جيهانى دةرةوة بةرضاو 
كة  لَيدةكرَيت  ئةوةى  مةترسيي  بةآلم  نيية، 
ديسان بهةذَيتةوةو كارةساتَيكى ديكة بةسةر 

مافةكانى مرؤظى طروثة كةمينةكاندا بهَينَيت. 
ناوضة جَيناكؤكةكان كة  مةسةلةى رةوشى 
بةرينةى  ناوضة  ئةو  عَيراق  رذَيمى  ثَيشتر 
هةزار  سةدان  كــردووةو  تةعريب  عَيراقى 
ماَلةكانيان  لة  ديكةى  كةمينةى  كــوردو 
طرتوونةتةوة،  جَيطةى  عةرةب  وةدةرناوةو 
سةدام  حكومةتةكةى  رووخاندنى  دواى 
جورئةتى  كوردةكان  سةركردة  حسَين، 
خاكة  ئةو  بكةن  داوا  كة  ثةيداكرد  ئةوةيان 
مَيذوودا  لة  كة  هةرَيمةى  لةو  بةشَيكة 
لة  خؤرئاواوة  لة  كة  ــاوة،  ذي لَي  كــوردى 
طوندى شةنطارى نزيك سنوورى سورياوة 
نزيك  لة  خانةقين  دةطاتة  تا  درَيذدةبَيتةوة 
كوردء  خؤرهةآلت.  لة  ئَيران  سنوورى 
ئةم  خاوةندارَيتيى  بانطةشةي  ــةرةب  ع
واقيعى  بةآلم  دةكةن،  مشتومإاويية  خاكة 
نةذادييانة،  طَيرانة  لةو  جياوازة  حاَلةكة 
لة رووى مَيذووييةوة  ناوضة جَيناكؤكةكان 
يةكَيكة لة فرةضةشنترين ناوضةكانى عَيراق 
ئايينييةوة،  كلتووريىء  نةذادء  رووى  لة 
عةرةبدا،  كوردء  ثاأل  لة  سةدةية  ضةندين 
مةسيحىء  كلدانىء  ئاشوورىء  توركمانء 
لَي  ديكةشى  كةمينةى  شةبةكء  ئَيزديء 

دةذى.

شةرِ لةثَيناو خاك
هةَلمةتى توندوتيذيى كة لةكؤتايي ساَلى 
كردة  موسَلي  مةسيحييةكانى  (٢٠٠٨)دا 
ئامانجء (٤٠) كةس تيايدا كوذراو (١٢٠٠٠) 
كةسيش ئاوارةبوون، دواى ساَلى (٢٠٠٧)و 
تايفيى  توندوتيذيي  هَيوربوونةوةى  دواى 
شيعة  سوننةو  سةركردةكانى  عَيراق،  لة 
بؤيان دةركةوت كة لةكاتَيكدا ئةوان شةإي 
كورد  سةركردايةتى  ــرد،  دةك يةكتريان 
زؤري  بةشَيكى  بةسةر  خؤي  كؤنتإؤَلى 
هيومان  سةثاندووةو  ناوضةجَيناكؤكان 
ئةوةى  خؤيدا  راثؤرتةكةى  لة  وؤض  رايتس 
خستووةتةإوو، كة سةركردايةتى سياسيي 
ريفراندؤمةوة،  رَيطةى  لة  دةيةوَيت  كورد 

دةســـتـــوورى  (١٤٠)ى  ــــادةى  م كــة 
دةستنيشانيكردووة  عَيراق  هةميشةيي 
سةر  بخاتة  ــةوا  ــن ــةي ن زؤرى  بــةشــى 
هةرَيمى  حكومةتى  كوردستان.  هةرَيمى 
سةرسةختانة  خؤيةوة  الى  كوردستان 
دةكات  ريفراندؤمَيك  جَيبةجَيكردنى  داواى 
ــارةى  دةرب رايسثاردووة  دةستوور  كة 
ئةنجامبدرَيت،  ناوضةجَيناكؤكان  ئايندةى 
بة  كــورد  بةرثرسانى  كة  ريفراندؤمَيك 
لةو  ئاسايشةوة  سياسيء  ئــامــادةيــي 
هةموو  دةدةنء  هةوَلَيك  هةموو  ناوضةيةدا 
دةخةنةإوو  مةبةستة  ئةم  بؤ  رَيطةيةكيش 
بةالى  ئةنجامةكة  كة  دَلنيابن  بؤئةوةى 
راثؤرتةكةى  بةثَيي  دةشكَيتةوة،  خؤياندا 
هيومان رايتس وؤض طرةوةكان بايةخدارنء 
كؤنتإؤَلى  لةبةردةمى  ناوةندى  حكومةتى 
لة   (١٠) نزيكةى  بةسةر  هةرَيم  حكومةتى 
بةرةو  عَيراقةوة  خاكى  ــةواوى  ت ســةدى 
بةزين دةضَيت، ئةمةش نزيكة لة دوو هَيندة 
كردنةوةى خاكى هةرَيمى كوردستان، ئةمة 
خاكةدا  ئةم  لةذَير  كة  ئةوةى  جطةلةوةى 
زياتر  هةيةو  بؤيان  زؤري  هةية سوودَيكى 
لة نيوةى نةوتى يةدةطى عَيراق لة باكووري 
عَيراقةو بةشي زؤرىء باشترين جؤريشى 
دامةزراندنى  جَيناكؤكةيةو  ناوضة  لةم 
فراوانكراو  ئؤتؤنؤميي  كوردستانَيكى 
نةوتييةكان،  كَيَلطة  بة  لةطةأل دةستطةيشتنى 
ئَيرانى  سوريا،  توركيا،  نيطةرانيى  مايةي 
دانيشتووانَيكى  خؤشيان  كة  دراوسَيية، 
خواستى  هــةيــةو  ــان  ــوردي ك طـــةورةى 

ناسيوناليستيانةشيان هةية.

كةمينة طةمارؤدراوةكان
بةهَيزكردنى  بؤ  كورد  دةسةآلتدارانى 
موسألء  ثــارَيــزطــاى  لة  خؤيان  ثَيطةى 
هةرَيمى  ــة  ب لكاندنى  ئــاســانــكــردنــى 
سةرةيان  دوو  ستراتيذَيكى  كوردستانةوة، 
دةخستة  تةماعيان  يةككاتدا  لة  ثيادةكرد 
لةهةمانكاتيشدا  كةمينةكانء  بـــةردةم 

ثيشاندةدان،  سةركوتكردنيشيان  ئاماذةى 
ئامانجى ئةو تاكتيكانة ئةوةبوو، كة كؤمةَلةى 
كورد  وةك  والَيبكةن  شةبةكةكان  ئَيزدىء 
مةسيحييةكانيش  هةروةها  بناسرَين،  نةذاد 
بؤ  ببن  وابةستةى ثالنى حكومةتى كوردي 
هةر  لة  كورد  سةركةوتوويى  زامنكردنى 
دةسةآلتى  جطةلةوةى  ئةمة  ريفراندؤمَيكدا، 
كوردي سياسةتَيكى دَإلةقانةى بةكاردةهَينا 

ئةو  لةناو  ئــةوانــةى  ــةوةى  ــدان وةآلم بؤ 
حكومةتى  كؤنتإؤَلى  تةحةداى  كةمينانةدا 
زؤريى  بة  كورد  هَيزةكانى  دةكةن،  هةرَيم 
هةإةشةكردنء  ترساندنء  بة  ثشتيان 
زيندانيكردن  هةإةمةكىء  دةستطيركردنى 
بةستووة، هيومان رايتس وؤض بينيويةتى كة 
لة ضةند حاَلةتَيكى ثةإطيردا هَيزة كوردييةكان 
توندوتيذيىء  ــةر  ــةب ــردووةت ب هانايان 

سةركيس ئاغاجان ميليشيايةكى (١٢٠٠) كةسيي دادةمةزريَنَيت بؤ كــــــؤنترؤَلى دةشتى نةينةوا
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شاآلو فةتاح

بةشى  لَيكؤَليارى  مةسقةتى  سامر 
هيومان  رَيكخراوى  ناوةإاستى  خؤرهةآلتى 
راثؤرتى  دوايين  لة  باس  وؤض،  رايتس 
كَيشةى  لةسةر  كة  دةكات،  رَيكخراوةكةى 
بآلويانكردؤتةوة  نةينةوا  كةمينةكانى 
لة  ــةوةى  ئ كة  دووثاتيدةكاتةوة؛  ئــةو 
سياسةتى  ـــارةى  دةرب راثؤرتةكةياندا 
جَيناكؤكةكان  ناوضة  لة  هةرَيم  حكومةتى 
دؤكيؤمَينتيان  نموونةو  راستةو  وتــراوة 

مةترسى  لة  ــةوةى  ل جطة  ئةمة  لةالية، 
كة  دةورووذَينَيت،  شةإَيك  هةَلطيرسانى 
بةهؤى نةبوونى سازش لةاليةن ثَيكهاتةكانى 
جَيناكؤكةكان  ناوضة  لةسةر  عَيراقةوة 

ئةطةرى روودانى هةية.
ئةو بةرثرسةى رَيكخراوى هيومان رايتس 
نةيويست  ئةمنى  هؤكارى  لةبةر  كة  وؤض،  
بةوةش  ئاماذة  بكرَيتةوة   بآلو  وَينةكةى 
سياسةتى  هةرَيم  حكومةتى  كة  دةكــات، 
كةمينةكان  بةرامبةر  تةنها  بة  جياكاريى 
ثةيإةو نةكردووة، بةَلكو هةإةشةو سزادانى 
لة سياقى سياسةتةكانيدا بووة، بؤ كثكردنى 
لة  «ئةمة  دةَلَيت:  ئؤثؤزسيؤنةكانىء  دةنطى 

ناوخؤشدا هةرواية». 
نووسةري  لة  ثَيشتر  وةك  رؤذنامة: 
راثؤرتَيكى طرووثى قةيرانى نَيودةوَلةتى 
تايبةت بة نةينةوام ثرسى، بوؤضى نةينةوا 
دةبينن،  شةإ  دةستثَيكى  مةترسى  وةك 
ناوضةجَيناكؤكةكانى  كةركوكء  نةك 

دى؟ 
* ثَيمواية تةركيزى زؤر خراوةتة سةر 
لة  كةسَيك  هةموو  كةركوكء  كَيشةكانى 
كةركوكةوة  كَيشةى  لةبارةى  جيهاندا 
دةزانَيت، نةينةواش كَيشةى زؤر طةورةى 
تَيداية، بةآلم دةبينين تةركيز زياتر لةسةر 
ديكةية،  ناوضةجَيناكؤكةكانى  كةركوكء 

نةينةوادا  لة  كةمينة  كؤمةَلطةى  ضةندين 
دةذينء شوَينَيكى فرةكلتوورة لة عَيراقدا، 
تةركيز  ئةمجارة  ثَيمانباشبوو  ئَيمة  بؤية 

بخةينة سةر نةينةوا. 
ــة: قــووربــانــيــى ســةرةكــى  ــام رؤذن
ناوضةجَيناكؤكةكان كَين؟ كورد، عةرةب، 

يان كةمينةكان؟ 
* قووربانى زؤر هةية، ئةطةر سةيرى 
مَيذوو بكةين دةبينين كوردةكان، شةبةكء 
تةنانةت  هةشتاو  حةفتاو  لة  ئَيزدييةكان 
ضةوسَينراونةتةوةء  نةوةدةكانيشدا 
حكومةتى  سياسةتةكانى  قووربانيى 
ثرسيارى  بؤية  بوون،  عَيراق  ثَيشووى 
ثَيويستى  قوربانى سةرةكيية  كآ  ئةوةى 
بة طةإانةوة هةية بؤ رابردوويةكى درَيذ، 
تةركيزى دةخةينة  لةمإؤدا  ئةوةى  بةآلم 
كةمينةكان  كؤمةَلطة  ئــةوةيــة،  ســةر 
اليةنَيكء  ضةند  ئامانجى  كراونةتة 
ئةوان  ئةوان،  بؤ  قوورسة  زؤر  ئةمةش 
كراونةتة  ثةإطيرةكانةوة  هَيزة  لةاليةن 
دذ  لة  تيرؤريستيان  كردةوةى  ئامانجء 

ئةنجامدةدرَيت. 
ناوضة  ثَيتواية خاوةندارَيتى  رؤذنامة: 
جَيناكؤكةكان بؤ اليةنَيك، يان طرووثَيكى 
ثَيويستة  يــان  بَيت،  تايبةتى  ئَيتنى 

هاوبةشى بكرَيت؟
ناوضةجَيناكؤكةكان  ثَيمواية   *
بةرزى  رَيذةيةكى  نةينةوا،  لة  بةتايبةت 
عةرةبء  كوردو  وةكو  هةية،  كةمينةى 
بؤية  ديكة،  نةتةوةى  كةمينةى  ضةندين 
نَيوان  لة  هةبَيت  ثرؤتؤكؤَلَيك  ثَيويستة 

ئةم طرووثة ئيتنيانةدا بؤ ثَيكةوةذيان. 
هةرَيمى  حكومةتى  ثَيتواية  رؤذنامة: 
كوردستان هةوَلى ضارةسةركردنى كَيشةى 
بةإَيطةيةكى  ناوضةجَيناكؤكةكانى 
مةبةستى  زياتر  يان  داوة،  دةستوورى 

بووة كة كؤنترؤَلى ئةو ناوضانة بكات؟
هةرَيمى  حكومةتى  ثَيمواية   *
كَيشةى  ويستوويةتى  كــوردســتــان 
ياسايى  بةشَيوةى  ناوضةجَيناكؤكةكان 
مادةى  كة  دةبينين  بكات،  ضارةسةر 
هةرَيميش  دةسةآلتدارانى  هةيةو   (١٤٠)
بةو  كار  كة  ــردووة،  ك ــان  زؤري داواى 
ثَيمواية  بةآلم  بكرَيت،  دةستووريية  مادة 
لة  نائومَيدبوون  هةرَيم  دةسةآلتدارانى 
ضارةسةركردنى ئةو كَيشةية بةشَيوةيةكى 
شتَيكيان  ثةيمانى  ضونكة  دةستووريى، 
هيض  بة  كة  ــدراوة،  ــَي ث دةســتــووردا  لة 
بؤية  نةطةيشتووة،  ئةنجام  بة  جؤرَيك 
رَيطةى  لةجياتى  بَيئومَيدبوونء  ئةوانيش 
ديكةيان  رَيطةيةكى  ضةند  دةستوورى 
ضارةسةركردنى  بؤ  بــةر  طرتووةتة 

كَيشةكان.
ثَيشمةرطةو  نــاوةوةى  بردنة  وةكو   
لةو  ثشكنين  خاَلى  ضةندين  دانــانــى 

ناوضانة. 
«بةئاطاهاتنةوةى  بــة   ــة:  ــام رؤذن
نةتوانينى  عَيراقييةكان»ء  سياسيية 
لةاليةن  كَيشةكان  ضارةسةركردنى 
نةتةوةيةكطرتووةكانةوة  ئةمريكاو 
شةإ  هةَلطيرسانى  ئةطةرى  تاضةندة 

هةية؟

بةرثرسَيكي هيومان رايتس وؤض بؤ 
سياسةتى حكومةتى هةرَيم ئةوةبووة ئازارى ركابةرةكانى بدات، ئـــــةمة نةك بؤ كةمينة، بؤ ئؤثؤزسيؤنى ناوخؤش هةروا بووة

راثؤرتي هيومان رايتس وؤض:
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ئارام شَيخ وةسانى

يةكةمى  كانوونى  مانطى  لة  وابإيارة 
ئَيرانى  دووةمـــى  ثَيشانطاى  ئةمساَلدا 
ئَيرانى  كؤمثانياى   ١٠٢ بــةشــدارى  بة 
بةإَيوةبضَيت، ثاش ئةوةى دةروازةى شارى 
ئَيرانييةكاندا  بازرطانة  ــةإووى  ب دهــؤك 
كرايةوة، كة ثَيشتر تةنيا كؤمثانياء بارزطانة 

توركييةكان روويان تَيدةكرد.
ــزطــاى  ـــــردوودا ثــارَي لــةمــاوةى راب
لةطةأل  هاوسنووربوونى  بةهؤى  دهؤك 
جوَلة  زؤرترين  توركيا،  لة  نزيكى  توركياء 
لةطةأل  تةنيا  طرَيبةستةكانى  بازرطانييةكانء 
توركةكان  بازرطانة  توركييةكانء  كؤمثانيا 
دةروازةى  كرانةوةى  ثاش  بةآلم  بــووة، 
بازرطانة  كؤمثانياء  ـــةإووى  ب ــؤك  ده
ئَيرانييةكاندا، كؤمارى ئيسالميى ئَيران  ساَلى 

دهؤك  لة  طةورةى  ثَيشانطايةكى  إابردوو 
ئَيرانييةكان  كؤمثانيا  بازرطانء  كردةوةء 

زياتر روويان كردووةتة ئةم شارة.
كردنةوةى  بؤ  ئامادةكارييةك  وةك 

دووةم ثَيشانطاى ئَيرانى لة دهؤك، شاندَيكى 
شــارى  ئــَيــرانــىء  بازرطانيى  ـــةورةى  ط
ئةسفةهان سةردانى شارى دهؤكيان كردء 
واذؤ  بازرطانيشيان  ثإؤتؤكؤَلَيكى  ضةند 

كردووة.
عةبدولحةكيم،  حةسةن  ئةياد  شَيخ 
سةرؤكى ذوورى ثيشةسازيىء بازرطانيى 
دهؤك بؤ رؤذنامة وتى «ئةمساأل ئامادةكاريى 
لةثَيشةنطاكةى  ثَيشانطاكة،  بؤ  باشتر كراوة 
رابردوودا تةنيا (٥٢)كؤمثانيا بةشداربوون، 
(١٢٠)كؤمثانيا  بإيارة  ئةمجارة  ــةآلم  ب

بةشداريى بكةن».
دهؤك  لة  ئَيرانى  ثَيشانطاى  دووةم 
بكرَيتةوة،  مانطةدا  ئةم  (١٨)ى  لة  بإياربوو 
لة  بةشَيك  نةبوونى  تةواو  بةهؤى  بةآلم 
ثَيشانطاكة  كردنةوةى  ئامادةكارييةكانى 

دواخرا بؤ مانطى دوانزة.
ناوةندى  كة  راطــةيــةنــراوَيــك  بةثَيى 
ئَيرانى  ــى  ــووري ــاب ئ بـــةدواداضـــوونـــى 
بـــآلويـــكـــردووةتـــةوة، ســـةبـــارةت بة 
ثَينج  «ثَيشانطاكة  هــاتــووة  ثَيشانطاكة 
كؤمثانيا   (١٢٠) دةبَيتء  ــةردةوام  ب رؤذ 
 ٦٠٠٠ رووبةرى  دةكةن،  بةشداريى  تَييدا 

ثَيشانطاكة،  بؤ  ئامادةكراوة  دووجا  مةتر 
لةبوارى  بةشداربووةكانيش  بةرهةمة 
كشتوكاَلى،  ثيشةسازيى،  (كةرةستةى 
جؤرةكانى  خؤراكء  ثالستيكى،  هونةريى، 

شيرةمةنى)دان».
ــة ســـةردانـــى شــانــدى  ســـةبـــارةت ب
ذوورى  سةرؤكى  ئةسفةهان،  بازرطانيى 
وتى  ــؤك  ده بازرطانيى  ثيشةسازيىء 
بازرطانانى  شــانــدى  ــةى  ــةردان س ــةم  «ئ
ضةند  توانيمان  بوو،  طرنط  زؤر  ئةسفةهان 
بةشداريى  بكةين،  واذؤ  ثإؤتؤكؤَلَيك 
بكةينء  يةكتر  بازرطانييةكانى  ثَيشانطا 
وةك  بكةين».  بةهَيزتر  ثةيوةندييةكانمان 
ديارة ذوورى بازرطانيى ئةسفةهان طرنطيى 
(٧٠٪)ئاسنى  ضونكة  ئَيران،  لة  هةية  زؤرى 
هةروةها  بةرهةمدَيت،  ئةسفةهان  لة  ئَيران 
(٦٢٪)هةموو جؤرةكانى سيراميك لةو شارة 
ضةندين  وَيــإاى  ئةمة  بةرهةمدةهَينرَيت، 

هةزار كارطةو بةرهةمى جؤراوجؤر».

كةرتى بازرطانيى ئَيرانى لة دهؤك طةشة دةسيَنَيت

سيروان عةول 
ستارة عارف

سلَيمانى  فــرؤشــةكــانــى  مريشك 
بة  ئــةوةى  ثاش  داخست،  دوكانةكانيان 
بإيارَيكى بةإَيوةبةرَيتى سامانء دروستيى 
لة  مريشك  هَينانى  سلَيمانى،  لة  ئــاذةأل 
موسَلةوة  بةغداء  كــةركــوكء  رَيطةى 
قةدةغة كرا، ئةمةش بة ثاساوى رَيطرتن لة 
بآلوبوونةوةى نةخؤشيىء بةرزكردنةوةى 

ئاستى بةرهةمى ناوخؤيى.
يةكَيكة  كة  عةلى،  ســةردار  بإواى  بة 
ئةو  سلَيمانى،  مريشكفرؤشةكانى  لة 
هةرَيمى  داخَلى  بةغداءة  لة  مريشكةى 
لة  كة  مريشكة  هةمان  دةبَيت،  كوردستان 

باكوورى كوردستانةوة دَيتة ناوةوة.
سةردار عةلى بؤ رؤذنامة وتى: «ئةوة 
خةليلةوة  ئيبراهيم  لة  دةبَيت  كة  ناحةقية 
دؤالر   (٧٥٠٠) مريشك  لؤرييةك  هةر  بؤ 
نرخى  دةبَيت  ئَيمةش  بدةين،  طومرط 
زيادبكةين  دينارةوة   (٤٢٥٠) لة  مريشك 

بؤ(٠٠٠ ٦) دينار».
ناوخؤى  كوشتارطةكانى  لة  جطة 
مريشكء  بازرطانان  كوردستان،  هةرَيمى 
بةرازيلء  ــى  وآلت لة  بةستوو  طؤشتى 
ناوةوةء  دةهَيننة  ديكةوة  وآلتى  هةندَيك 
رَيطةكانى  لة  عَيراقيشدا  ناوخؤى  لة 
كةركوكء  ئَيرانء  سنوورةكانى  رةبيعةو 
موسَلةوة دَيتة ناو هةرَيمى كوردستانةوة، 
رَيطايانةى  ئةو  هةرَيم  حكومةتى  بةآلم 
قةدةغةكردووةء فرؤشياران دةتوانن تةنيا 
خةليلةوة  ئيبراهيم  طومرطى  رَيطةى  لة 

مريشك داغَلى هةرَيم بكةن.
كارطةي  كــة  ئيسماعيل،  ــدةر  حــةي
ثَييواية؛  هةية،  ئامادةكراوي  خواردني 
لة  بةإازيلييان  طؤشتي  ــاران  ج ــةوان  ئ
وةردةطرت،  دينار   (٣٥٠٠  ) بة  وةكيلةكان 
سلَيمانيدا  ظَيتَيرنةري  ضاودَيريي  لةذَير  كة 
دةكــراء  طؤشتةكة  بؤ  ثشكنين  ــوونء  ب
ئةوكاتة رَيطةي فرؤشتنيان ثَيدةدرا، بةآلم 
طؤإيوةء  بإيارةي  ئةم  ظَيتَيرنةري  ئَيستا 
رَيطة نادات طؤشتي بةإازيلي بَيتة ناوةوة، 
تةنيا لة رَيطةي ئيبراهيم خةليلةوة رَيطةيان 
ثَيدراوة، ئةوَيش تَيضوونَيكي زؤري دةبَيتء 
بازرطانَيك  بةضةند  رَيطةيان  ئةطةرضي 
دينار   (٦٥٠٠) بة  ئةوانيش  بيهَينن،  داوة 

دةيفرؤشن.
نرخى مريشكى بةستوو بة بةراورد بة 
نرخى طؤشتء مريشكى خؤماَليى، زياترةء 
بةستوو  مريشكى  هَينانى  لة  رَيطرتن 
بازاإةكانى  سةر  خستووةتة  كاريطةريى 
هةرَيمى كوردستان، ضونكة تةنيا لة شارى 
سلَيمانيدا رؤذانة  (٥٠ -٥٥) تةن مريشك 

سةرفدةكرَيت.
خاليد رةشيد تةمةن (٥٥) ساأل، يةكَيكة 

لة كإيارةكانى مريشكء بة نيطةرانييةوة لة 
يةكَيك لة بازاإةكانى سلَيمانى لة داخستنى 
ــىء  دةإوان مريشكفرؤشةكانى  دوكانى 
جةذن  بؤ  كة  نيشتبوو  لَي  ئةوةى  ترسى 
نةشتوانَيت  دةستنةكةوَيتء  مريشكى 

طؤشتى سوور بكإَيت.
خاليد رةشيد بؤ رؤذنامة وتى: «كإينى 
مريشك باشترة لة طؤشتى سوور، ضونكة 
كيلؤ   (٢) بة  دةيــدةم  هــةزارةى   (٢٨) ئةو 
ثَيدةكإم،  مريشكى   (٤) حةيوان،  طؤشتى 
خانةنشينى  هــةزارى   (١٥٠) من  ضونكة 
ــةدواى  ب بكرَيت  ثَيم  تــا  ــــرمء  وةردةط

هةرزانترين نرخدا دةطةإَيم».
لة  ئَيستادا  لــة  بـــةراز  ئةنفلؤنزاى 
بآلوبووةتةوةء  عَيراق  شارى  هةندَيك 
لة  كوردستانيش  هةرَيمى  حكومةتى 
كةلوثةلء  ئةو  لة  رَيطريكردنة  هةوَلى 
طواستنةوةى  مةترسيى  خواردةمةنيانةى 
هةرَيمى  بؤ  لَيدةكات  نةخؤشييةيان  ئةو 

كوردستان.
بةإَيوبةرى  عةبدى،  عةلى  د.عةباس 

سلَيمانى،  لة  ئاذةأل   دروستيى  سامانء 
طؤشتى  مريشكء  هَينانى  قةدةغةكردنى 
بةإَيوةبةرَيتييةكةيان  بةكارى  بةستوو 
تةنيا  ــات؛  ــةوةدةك ب ئــامــاذة  نــازانــَيــتء 
دةيانةوَيت بةرهةمَيكى تةندورست بَيتة ناو 

شارى سلَيمانييةوة.
وةزارةتى كشتوكاأل بةمةبةستى هَينانى 
خواردنى دروست بؤ هةرَيمى كوردستان 
ثشكنين)  (وَيستطةى  كةرنتينةيةكى  ضةند 
ئيبراهيم  طومرطى  باشماخء  مــةرزى  لة 
خةليل داناوة، كة ئةمانة رَيطةكانى بةغداء 

كةركوكء موسأل ناطرَيتةوة.
د.عةباس عةلى دةَلَيت: «توانيومانة رَيطة 
لةو كةسانة بطرين كة لة رَيطة قاضاغةكانى 
دةهَينن،  خواردن  كةركوك  موسألء  وةك 
بةسةر  دةستمانطرتووة  رووةشةوة  لةم 
جؤرى  مريشكى  سنطى  لة  تةن   (٢٥٠)
داغَلى  ئةطةر  كة  بةرازيلى،  ميراو سماباى 
سلَيمانى ببواية جؤرة ظايرؤسَيكى طرانةتاي 

كوشندةى بآلودةكردةوة».
سةبارةت بة دانانى طومرط لةسةر ئةو 

هةرَيمى  دةهَينرَيتة  دةرةوة  لة  طؤشتانةى 
مريشكى  فرؤشيارانى  كوردستانةوةء 
سامانء  بةإَيوبةرى  نيطةرانكردووة، 
دروستيى ئاذةأل  دةيطَيإَيتةوة بؤئةوةى كة 
ببَيتة هؤى هاندانى كةرتى تايبةتى خؤماَليى 

تا كَيَلطة ناوخؤييةكان بةرهةمبهَينن.
مريشكء  هَينانى  راطرتنى  لةطةأل 
كوردستان  هةرَيمى  بؤ  بةستوو  طؤشتى 
كةركوكةوة،  موسألء  بةغداء  رَيطةى  لة 
نزيكدةبنةوة،  قوربان  جةذنى  لة  خةَلكيى 
كة زؤرترين رَيذةى طؤشتء مريشكى تيا 

سةرفدةبَيت.
وتى:  بارةيةوة  لةم  عةلى  د.عةباس 
كؤبوونةوةمان  بــةإادةكــانــدا  «لــةطــةأل 
تةن   (٢٠٠) لة  زياتر  لةئَيستادا  كردووةء 
مريشك لة بةإادةكانياندا هةيةء ئةم جةذنة 

بةهيض شَيوةيةك ثةكمان ناكةوَيت».
عةلي،  فةيسةل  ديــكــةوة  لةاليةكى 
ئابووريناس، ثَييواية؛ ئةم كَيشةية ثَيويستي 
بة ضارةسةرةو حكومةتي هةرَيم ثَيويستة 
بؤ  بةإازيلي  طؤشتي  هاتني  سةرلةنوآ 

بةمةرجَيك  رَيكبخاتةوة،  كوردستان  ناو 
قازانجء  بةشَيك  ــةوةي  ئ هــؤي  نةبَيتة 
بةشَيكي ديكة زةرةر بكات، دةبَيت هةمان 
كة  بإةخسَينرَيت  بازرطانانة  ئةو  بؤ  بوار 
هةبَيت  بؤيان  دةهَينن،  بةإازيلي  طؤشتي 
لة سنوورةكاني ئَيرانء ئيبراهيم خةليلةوة 
ضاودَيريي  لــةذَيــر  بةإازيلي  طؤشتي 
مؤَلةتي  بهَيننء  جؤرييدا  كؤنترؤَلي 

مةنشةئيان ثَيبَيت.
لةبارةي بةرهةمي خؤماَلييةوة فةيسةأل 
عةلى ثَييواية؛ دةبَيت حكومةت بةرامبةر بةم 
ناوخؤ  هةَلهَينةرةكاني  بة  طرنطي  كَيشانة 
«دواجن» بدات، كة ماوةيةكة خاوةنةكانيان 
طلةييان لة حكومةت هةية، كة وةك ثَيويست 
بؤية دةبَيت جارَيكي  لَينادرَيتةوة،  ئاوإيان 
خؤيدا  سياسةتةكاني  بة  حكومةت  ديكة 
ئةمانة  سةرلةنوَي  بؤئةوةي  بضَيتةوة، 
ببووذَينةوة، لةبري ئةوةي هةر ثةنا بؤ ئةو 
هةَلهَينةرانة  ئةم  ببةين  دةرةوة  رَيطايانةي 
طؤشت،  لة  خةَلك  ثَيويستييةكاني  بتوانن 

لةناوخؤدا ثإبكةنةوة.

فرؤشياران دوكانةكانيان دادةخةن
رَيطةى هيَنانى مريشك لة بةغداوة بؤ ئيبراهيم خةليل دةطوازريَتةوة

ديمةنَيك لة شارى دهؤك

فؤتؤ: رؤذنامة  بةر لة هاتنى جةذنى قوربان، طؤشتى مريشك نزيكةى (٢) دوو هةزار دينار طرانتر دةبَيت   



ئةلةند مةحوى

لةسةر  نةيتوانى  عَيراق  ثةرلةمانى 
ــى  وةزارةت نةوتييةكانى  طرَيبةستة 
حسَين  ــة  ل لــَيــثــرســيــنــةوة  نــــةوت، 
رؤذى  تا  لةكاتَيكدا  بكات،  شةهرستانى 
ثةرلةمان،  بؤ  بانطهَيشتكردنى  ثَيش 
بوونى  بة  دةكرا  تؤمةتبار  شةهرستانى 
نةوتييةكانى  طرَيبةستة  لة  طةندةَليى 
متمانةى  دةكرا  داواش  وةزارةتةكةىء 

لَيبسةنرَيتةوة.
جابر،  خة ليفة   جابر  داواى  لةسةر 
طازى  ــةوتء  ن ليذنةى  ــاردةرى  ــِري ب
-١٠) رؤذانـــى  ــراق،  عــَي ثةرلةمانى 

عَيراق  ثةرلةمانى   (٢٠٠٩/١١/١١
بانطهَيشتى حسَين شةهرستانى، وةزيرى 
نةوتى عَيراقى كرد، بةآلم ثةرلةمانتاران 
سةبارةت  ثرسيارَيك  هيض  نةيانتوانى 
رووبةإووى  نةوتييةكان  طرَيبةستة  بة 

وةزيرى نةوت بكةنةوة.
ليذنةى  ئةندامى  حةسةن،  بايةزيد 
باس  عَيراق  ثةرلةمانى  طازى  نةوتء 
بانطهَيشتكردنةكةى  كة  لةوةدةكات، 
وةزيرى نةوت بةشَيوةيةك بوو كة تةنيا 
ثرسيارى  دةيتوانى  جابر  خة ليفة   جابر 
ثرسيار  نةبوو  بؤى  ئةويش  لَيبكات، 
لةبارةى طرَيبةستةكانةوة بكات، ضونكة 
ــرى  وةزي بانطكردنى  داواى  كاتَيك 
نةوت  وةزارةتى  هَيشتا  كرابوو،  نةوت 

نةكردبوو. طرَيبةستى 
بةبإواى ضاودَيرانى سياسيى، ليستى 

بانطكردنى  لة  كوردستان  هاوثةيمانيى 
لَيثرسينةوة،  بؤ  شةهرستانيدا  حسَين 
خؤى بةدوور طرتووة، لةكاتَيكدا ئاشتى 

هةرَيمء  نةوتى  ــرى  وةزي هةورامى، 
كــوردةكــان،  ثةرلةمانتارة  لة  زؤر 
بوونى  بة  وةزارةتةكةى  شةهرستانىء 

نةوتييةكاندا  طرَيبةستة  لة  طةندةَليى 
تؤمةتبار دةكةن.

بؤ  بارةيةوة  لةم  حةسةن  بايةزيد 
ثَيويست  «هةندَيكجار  وتى  رؤذنامة 
بكةين،  شةإةكة  خؤمان  ئَيمة  ناكات 
بة  شةإةكة  هةية،  طاز  نةوتء  ليذنةى 

ئةوان دةكةين».
ــى  ــان ــرةك وةزي ــة  ل لَيثرسينةوة 
طةمةيةكى  بووةتة  ماليكى  كابينةكةى 
بةرذةوةنديى  لة  ليستةكان  سياسىء 
وةزيرةكان  لة  لَيثرسينةوة  خؤيان 
بانط  وةزيرةكان  ناهَيَلن  يان  دةكةن، 

بكرَين بؤ ثةرلةمان.
ليستى  لةبارةى  حةسةن  بايةزيد 
دةَلَيت  كوردستانييةوة  هاوثةيمانيى 
بةرذةوةنديى  هةندَيك  بؤ  «حساب 
هةية  وا  جــارى  دةكــةيــن،  سياسيش 
نزيكن،  ئَيمةوة  لة  كة  هةن  ليست   (٢)
ناكرَيت ئَيمة بة بانطكردنى وةزيرَيكيان، 
لةطةَلياندا  سياسيمان  بةرذةوةنديى 

تَيكبدةين».
هةردوو  لة  عَيراق  نةوتى  وةزيرى 
ثةرلةمان،  لة  لَيثرسينةوةكةيدا  رؤذى 
وةآلمى  قةناعةتثَيكةر  بةشَيوةيةكى 
دايةوةء  ثةرلةمانتارانى  ثرسيارةكانى 
ثَيشتر  كة  ــرد  الوازك بإوايةشى  ئةو 
ثؤستةكةى  لة  البردنى  لة  باسيان 

دةكرد.
لَيثرسينةوةكةدا  لة  تؤمةتانةى  ئةو 
كرانةوة،  نةوت  وةزيرى  رووبةإووى 
تايبةت بوون بة هةندَيك بةَلَينى وةزارةتى 
جَيبةجَييان  نةيتوانيبوو  كة  نةوتةوة 
لة  (٦٠)بير  هةَلكةندنى  وةك  بكات، 

رام  كؤمثانياى  بةآلم  بةسرة،  كَيَلطةى 
جَيبةجَيى  نةيتوانيووة  (٢٠٠٦)ةوة  لة 
زيانَيكى  عَيراق  هؤيةشةوة  بةم  بكات، 

ماديى زؤرى كردووة.
هؤكارى  خةليفة  جابر  هةروةها 
كاتى  لة  نةوتى  بإَيكى  ديارنةمانى 
بؤ  كَيَلطةكانةوة  لة  نةوت  طواستنةوةى 
ثاَلَيوطةكان لة وةزيرى نةوت ثرسيوةء 
طةإاندووةتةوة  هؤكارةكةى  وةزيريش 
ثَيوةرةكانى  ئةمنيىء  بارودؤخى  بؤ 
كاريطةرييان  كة  ــان  وةرزةك نــةوتء 
نةوتةكة  رَيذةى  كةمبوونةوةى  لةسةر 

دةبَيت.
سةبارةت بة وةآلمى ئةو ثرسيارةى 
لة  ــك  مــوَل دوو  ــاثــؤى  ت بــؤضــى  كــة 
نةسةنراوة،  البيروت)  (ارض  كؤمثانياى 
طرَيبةستى   (٢٠٠٧) ساَلى  لة  لةكاتَيكدا 
لة  بةنزين  (٣٠)تانكةر  كة  كراوة  لةطةأل 
وةزيرى  بطوَيزَيتةوة،  بَيجيةوة  كَيَلطةى 
دايةوةء  ثةرلةمانتارانى  وةآلمى  نةوت 
وتى «ئةو كؤمثانياية (٥٠)مليؤن دينارى 

لة بانق خةواندبوو».
جابر  خة ليفة   جابر  خؤشييةوة  الى 
طرنط  ثرسياري   «ضة ندين  رايطة ياند 
بة رهة مهَيناني   ئاستي   دابة زيني   لة سة ر 
نة وت  كة رتي   باشتركردني   ــة وتء  ن
كــراوة و  شة هرستاني   ئــاإاســتــة ي  
ماوة ي   لة   كة   لَيطيرا  ئة وة شي   رة خنة ي  
ضوار ساَلي  رابردوودا هيض ثإؤژة ية كي  

جَيبة جَينة كردووة . ستراتيژيي  
وتيشى  ــر  ــاب ج خــة لــيــفــة   ــر  ــاب ج
كؤتايي   شةهرستاني   لة   «لَيثرسينة وة  

ثآ نةهاتووةء  بة ردة وامدة بَيت».

رؤذنامة

طرَيبة ستَيكى  عَيراق  نةوتى  وةزارةتى 
لة طة أل  رومَيلة   كَيَلطة ي  وة بة رهَيناني 
بة ريتانيء  (بي.بي)  كؤمثانياي  هة ردوو 
واذؤدة كــاتء  ضيني  (سي.ئَين.بي.سي) 
دةكات،  ئاشكراى  شةهرستانى  حسَين 
لة الية ن  نة وتيية كان  كَيَلطة   وة بة رهَيناني 
خولي  بيانيية كانة وة  لــة  كؤمثانيا 
بة شداردة بَيت  دووة ميدا  مؤَلة تثَيداني 
ية كة مين  بــة   ببَيت  ــراق  ــَي ع ـــة وة ي  ل
ئاستي  نــاوضــة كــة داء  لة   هــة نــاردة كــار 
بة رهة مهَيناني دة طاتة  (١٢) مليؤن بة رميل 

لة  رؤذَيكدا.
ــكــة لة  ــةشــَي ــة ب ــةســت ــب ـــةم طــرَي ئ
نزيكبوونةوةى كؤمثانيا بةريتانييةكان لة 
دةستةى  عَيراقء  لة  نةوت  وةبةرهَينانى 
عَيراقيش  نيشتمانى  وةبةرهَينانى 
ئارة زووي  وآلتةكةى  كة  ئاشكرايكرد، 
بة ريتانيا  كؤمثانياكانى  هَينانةناوة وة ي 
جَيطرتني  عَيراقء  بازاإةكاني  بؤ  دةكات 

رؤَليان لة  ئاوة دانكردنة وة ي عَيراق.
باشووري  دة كة وَيتة   رومَيلة   كَيَلطة ي 
نيشتماني   راطة ياندني  ناوة ندي  وآلتء 
ئاشكرايكرد  بةياننامةيةكدا  لة  عَيراقيش 
«رَيذة ي بة رهة مهَيناني كَيَلطة كة  لة  شة ش 
ية ك  لة   بة رزدة بَيتة وة   داهاتوودا  ساَلي 
 (٨٥٠) مليؤنء   (٢) بؤ  بة رميلةوة  مليؤن 

هة زار بة رميلي رؤذانة» . 
ئةو  ـــراو ى  واذؤك طرَيبة ستي  بإي 
دؤالرء  مليار   (٥٠) دة طاتة   ثإؤذةية 
«وآلتة كة ي  ثَييواية؛   شة هرستاني  حسَين 
مة زنترين  طرنطترينء  توانيوية تي 
تايبة تمة ندة كاني  جيهانيية   كؤمثانيا 
كَيَلطة  نة وتيية كانء  وة بة رهَيناني  بواري 
رابكَيشَيت،  خؤي  بة رة و  ثة رة ثَيدانيان 
بة رهة مهَيناني  ئاستي  بتوانَيت  بؤئة وة ي 

نة وتي بة رزبكاتة وة». 
عَيراق روونيكردة وة،   نةوتى  وةزيرى 
كَيَلطة   وة بة رهَيناني  لة ماوة ي  عَيراق  كة  
مؤَلة تثَيداني  خولي  لة   نة وتيية كانيدا 
مليؤن   (٧) نزيكة ي  دة توانَيت  ية كة مدا 
رَيذة ي  ئة وة ش  بة رهة مبهَينَيت،  بة رميل 
لة   دة توانرَيت  كة   بة رهة مهَيناني طة ورة ية 

رَيطة ي ئة و طرَيبة ستانة وة  ثَيي بطة ين.
«وة بة رهَيناني  بإواى شةهرستانى  بة 

كؤمثانيا  لة الية ن  نة وتيية كان  كَيَلطة  
مؤَلة تثَيداني  خولي  لة   بيانيية كانة وة  
عَيراق  لة وة ي  بة شداردة بَيت،  دووة مدا 
لة   ــاردة كــار  هــة ن ية كة مين  بــة   ببَيت 
بة رهة مهَيناني  ئاستي  نــاوضــة كــة داء 
لة  رؤذَيكدا».  بة رميل  دة طاتة  (١٢) مليؤن 
بة وة ي  متمانة ي خؤيشي دووثاتكردة وة ، 
ضإي  ثَيشوازيية كي  دووة م  كاية ي 
بة خؤوة   جيهانيية كان  نة وتيية   كؤمثانيا 
دة بَيتة هؤي  بَيطومان  ئة وة ش  ببينَيت، 
طة ورة تري  دارايي  داهاتَيكي  بة ديهَيناني 

كة رتي نة وتي لة  عَيراقء بة رزكردنة وة ي 
قة بارة ي بودجة .

بي)  (بي  كؤمثانياى  بةشداريكردنى 
كَيَلطةى  نةوتى  وةبةرهَينانى  لة  بة ريتاني 
هاتنةثَيشةوانةى  لةو  بةشَيكة  رومَيلة 
وةبةرهَينان  بؤ  بةريتانى  تايبةتى  كةرتى 
ذَيرخانى  قازانجى  بة  ئةمةش  عَيراق،  لة 

ئابووريى عَيراق دةشكَيتةوة.
بــة إَيــوة بــة ري  ــان،  ك ئــة نــدرؤ  سَير 
بازرطانيء  وة زارة تـــي  لة   راثــة إانــدن 
لة  بــة ريــتــانــي،  وة بــة رهــَيــنــانــي 

محة مة د  ساالر  لةطةأل  كؤبوونةوةيةكيدا 
دة ستة ي  ســة رؤكــي  جَيطري  ئة مين، 
رؤذى  عَيراق،  نيشتماني  وة بة رهيناني 
خؤى  خؤشحاَليى   (٢٠٠٩/١١/٣)
هة مواركردنة كاني  بةرامبةر  راطةياند 
وة بة رهَيناني  ياساي  دواييانةى   ئة م 
(٢٠٠٦)ء  ساَلي  (١٣)ي  ذمارة   عَيراقيي 
ــدة ري دانــا بؤ  ــان بــةســة رة تــايــة كــي ه
بة ريتانيء  وة بة رهَينانة   هاتنة ذوورة وة ي 

جيهانيية كان لة  عَيراقدا.
خؤي  بانطهَيشتني  لة هة مانكاتدا 

نيشتماني  دة ستة ي  سة رؤكي  ئاإاستة ي 
سة ردانكردني  بؤ  كــرد  وة بة رهَينان 
ســة رة تــاي  لــة   ية كطرتوو  شانشيني 
كانووني دووة مي داهاتوودا، بة مة بة ستي 
ثَيشكة شكردني دة رفة تة كاني وة بة رهَيناني 
دة ستة بة ر لة  عَيراقدا، بة مة ش خواستَيكي 
كة رتي  بة ريتانيية كانء  كؤمثانيا  زؤري 
تايبة تي شانشيني ية كطرتووي ثيشاندا بؤ 
عَيراقء  تايبة تي  كة رتي  لة طة أل  كاركردن 
ئابووريي  هاوبة شيية كي  ناو  ضوونة  

شَيوة  هة مة جؤر.

ذمــارة (556) سَيشةممة 142009/11/17
nawxo.rozhnama@yahoo.com

عَيراق دةبيَتة يةكةم هةناردةكارى نةوت لة ناوضةكةدا

ئــابـوورى

ليَثرسينةوة لة شةهرستانى، طريَبةستة نةوتييةكانى نةطرتةوة

هةناردةكردنى نةوتى عَيراق بةرزدةبَيتةوة

حسين شةهرستانى، وةزيري نةوتى عَيراق
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كةمئةندامان خزمةتكردنى بؤ ثَيشنيازَيك داواكاريىء ضةند
غةمطين هاشم

دووساأل ماوةى ئةوةى بةهؤى
كةسَيكم بــوومء  هؤَلةندا وآلتى لة
نيشتةجَيبووم، وآلتة لةو ساآلنَيك
لة خزمةتانةى لةو سةرنجدان بة
كةمئةندامان بة ثَيشكةش هؤَلةندا
زانى ثَيويستم بة بؤية دةكــرَيــت،
ضاككردنى ضةند ثَيشنيازَيك بؤ لَيرةدا
بخةمةإوو، كةمئةندامان رةوشــى
خواستةكانى داواكاريىء هةروةها
رووبــــةإووى كةمئةندامانيش
كوردستان ثةرلةمانى حكومةتء

بكةمةوة.
حكومةتى ثةرلةمانء ثَيويستة •
دةربكات ياسايةك بإيارو هةرَيم
ــةوة، ــردن ــك ــاودان ئ ــؤ وةزارةتــــى ب
ئةنجامدرا ثإؤذةيةك هةر بؤئةوةى
كةمئةندامان ـــى  وةزع ـــاوى رةض
دروستكردنى لة بةتايبةتى بكرَيت،
شؤستةو سؤثةرماركَيتء ــازاإء ب
بينا طشتييةكانء  شوَينة ــاركء  ث
ئةو بؤئةوةى ئةهلييةكان، حكومىء
كورسىء لةسةر كةمئةندامانةى 
هاوآلتييةكى وةك بتوانن عارةبانةن
شوَينانة بكةنء ئةو ئاسايى سةردانى
طؤشةطيريى دَلتةنطىء  خةمؤكىء  لة

. بَيت قوتاريان ماَلةوة
تووشى كةمئةندامانةى ئــةو  •
رؤيشتنيان تواناى بــوونء شةلةل
ثَيويستة عارةبانةن، لةسةر نييةء
كؤمةآليةتى كاروبارى وةزارةتــى
بؤ كارةباييان عارةبانةى هةوَلبدات
رَيذةى تووشبووان دابينبكات، رةنطة
بؤ نةبَيت،  زؤر هَيندة حاَلةتة بةو 
دارايى سةر  لة بارطرانيي كإينيشى 
ئةو بؤ ناكات، دروســت حكومةت 
بؤ بودجةى بيانةوَيت ئةطةر مةبةستة
وآلتانى لةطةأل دةتوانرَيت دابينبكرَيت،
بكرَيتء طرَيبةست طفتوطؤو ئةوروثا
كوردستان، بطاتة شَيوة ئاسانترين بة
ضةندين دةبينرَيت ئَيستا بةتايبةتى
هةية هةولَير لة كونسَلطةرييان وآلت
لة بكةن، طفتوطؤ لةوبارةيةوة دةتوانن
بةناوى هةية دةزطايةك هؤَلةندا وآلتى
دةتوانَيت خزمةت، ــة وات  (Zorg)
ثَيداويستييةكانى كةرةستةء سةرجةم
بة ئةنجامدانء كةمئةندامان دابينبكات،
لة كَيشة زؤر ئامَيرة ئةم دابينكردنى
دةتوانن دةكاتةوةء كةمئةندام كؤأل
شوَينَيك هةموو بؤ هاوكاريكردن بآ

دةبَيت حاَلةتةدا لةو بــةآلم بــإؤن،
شارةوانى ئاوةدانكردنةوةء وةزارةتى
ضاككردنةوةى بؤ بكات  هةَلمةتَيك
تائَيستا ضــونــكــة  شــؤســتــةكــان،
دروســتــكــراوةء شؤستانةى ــةو  ئ
شوَينة بازاإء  لة بةتايبةتى  دةكرَيت 
كةمئةندام تايبةتمةندَيتيى طشتييةكاندا
لَيكنةدراوةتةوة، رةضاونةكراوةو
شوَينَيك شؤستةكاندا  قةراغى  لة
بؤ عةرةبانةكةى ثانى  قةبارةء بة

دروستنةكراوة.
رووى لة ئةوروثييةكان لة وآلتة •
بايةخَيكى حكومةت نيشتةجَيبوونةوة
ئةو دةدات،  كةمئةندامان بة زؤر 
بة ثَيياندةدات خانوانانةى شوقةو
كةمئةندامان خواستى مواسةفاتء
كارئاسانييةكى هةموو دروستكراوةء
خؤى بتوانآ بــؤئــةوةى بــؤكــراوة، 
ئةوةشدا لةطةأل ئةنجامبدات، ئةوكارانة
نةخؤشخانةوة بازاإو لة خانوانة ئةو
ثَيويستة خؤشمان الى نزيكن،
هةمان خؤى  كارنامةى لة حكومةت 

ثةيإةوبكات. سيستم
•لةرووىراييكردنىئيشوكارةكانى
هةر بوونى لةطةأل كةمئةندامانةوة،
كؤنتاك كةمئةندامَيك هةر كَيشةيةكدا،
ئةو شارةوانى هةية لة خؤي ثَيرسنى
ثةيوةنديىء نيشتةجَيية، تيايدا شارةى
هةيةو لةنَيواندا هاتوضؤكردنيان
ثةيوةنديى لةوبارةيةوة دةتوانَيت
لةطةَلدا مةوعيدى ياخود  بكات، ثَيوة
لةمةإ وتووَيذكردن بؤ دروستبكات
ثاشان كَيشةكانى، دواكــاريــىء

بؤ بةدواداضوون جديى بة ئةويش
كات زووترين بة دةكاتء كَيشةكانى
ياخود لةإَيى ثةيوةنديكردن ثؤست بة
ثَيويستى روونكردنةوةى وةآلمء

دةدرَيتةوة. كةمئةندامةكة
وآلتى لة مووضةوة رووى لة •
كارناكةن كةمئةندامانةى ئةو هؤَلةندا
مانطانة دةداتء يارمةتييان سؤشيال
هةزارو دووسةد ئيرؤيان (١٢٠٠) بإى
ئةو زؤرى بةشَيكى بةآلم  ثَيدةدرَيت،
كارةباء ئاوو خانوو كرَيى بؤ ثارةية
تةندروستى زةمــانــى تــةلــةفــؤنء
ئيرؤيان (٤٠٠) بإى النيكةم دةإوات،
مةسروفاتى بــؤ دةمَينيتةوة بــؤ 
بةآلم هتد، جلوبةرطء خواردةمةنىء
لة جطة حكومةت كوردستان لة
مووضةيةكى سةنطةر،  كةمئةندامى 
كة كةمئةندامان،  بة دةدات كــةم 
ناكات، هةفتةيةكيان بذَيويى بةشى
ئةنجومةنى ثةرلةمانء ثَيويستة بؤية
بضَيتةوةء مووضةيةدا بةو وةزيران

زيادبكات. بؤيان
ساآلنة سؤشيال، ثــارةى جطة  •
بإَيك كةمئةندامانلةاليةنسؤشيالةوة
طةشتوطوزارو بؤ ثَيدةدرَيت ثارةيان
ئةو ئــةوةشــدا لةطةأل  ــةوة، ــةوان ح
قاضيان هـــةردوو كةمئةندامانةى
رؤيشتنيان تواناى لةدةستداوةء
عارةبانةن، كورسىء  لةسةر  نييةء
بؤ تةرخانكراوة  بؤ كةسيان دوو 
خزمةتكردنيانءسؤشيالمووضةيةكى
ئةو روانطةيةوة لةو ثَيدةداتء زؤريان
ثَيكراوةء راهَينانيان مةشقء كةسانة

لةسةر هةية تــةوايــان ــى شــارةزاي
كةمئةندامان. خزمةتكردنى ضؤنَيتيى

رَيساكانى  ياساو بةثَيى  •
لة هةية بؤى  كةمئةندام ئةوروثا، 
ئةطةر كاربكات، شوَينَيكدا  هةموو
هةبَيت، كاركردنى  تواناى بيةوَيتء 
كارى دؤزينةوةى هةوَلى  شارةوانى
كوردستان لة  ــةآلم ب دةدات، بؤ
كةمئةندامان بؤ  كــاركــردن  هةلى 

نةإةخساوة.
تاكسى ئؤتؤمبيلء هؤَلةندا لة •
ئةطةر هةية،  كةمئةندامان بة تايبةت 
يان هةبَيت كارَيكى كةمئةندامَيك هةر
كةسَيكى الى بؤ شوَينَيك بيةوَيت بؤ
ــإوات، ب ضَيشتخانةيةك بــؤ ــان  ي
بةو ثةيوةنديى تةلةفؤنةوة لةإَيى
ضوونء كاتى دةكاتء شةريكةيةوة
ثاشان دياريدةكات، بؤ هاتنةوةى
ئؤتؤمبيل وةردةطيرَيتء لَى ئةدرةسى
دةيباتة الىء دةطاتة  خؤيدا  لةكاتى

دةيةوَيت. كة شوَينانةى ئةو
ديكة شــتــى ــةو ــوون ــم ن زؤر 
ذيــانء بة بايةخدان لةمةإ هةية
رةنطة بةآلم كةمئةندامان، طوزةرانى
حكومةتةوة بةالى جَيبةجَيكردنيان 
بَيتء قــورس كارَيكى ئَيستادا لة 
جَيبةجَيبكرَيت، بةزوويى نةشتوانرَيت
ســةرةوة لة نموونانةى ئةم بؤية
بكرَيتء ديراسة  ئةطةر باسكراون 
ئةجَينداى بيكاتة ثةرلةمان حكومةتء
هةنطاوى خؤيةوةء كاركردنى ثالنء
بة كةمئةندامان ثَيمواية بنَيت، بؤ

دةكات. دَلخؤش طشتيى

ضات رؤذنامة nawxo.rozhnama@yahoo.com

ضــــــــــاتضــــــــــاتضــــــــــات

يةكيَتي هةلَةبجةى مةلَبةندى بؤ وةآلمَيك
مةَلبةندةكةتان راطةياندنى
(٥)ى ــةإة  الث (٥٠٢٤) ــارة ذم لة
نوَيدا، كوردستانى  ــةى  ــام رؤذن
ســةبــارةت روونــكــردنــةوةيــةكــى
رؤذنامة هةواَلَيكى راثؤرتة بة
لة ـــة ك بـــــآلوكـــــردووةتـــــةوة،
لةوةكردبوو باسمان هةواَلةكةماندا

هةَلةبجةي مةَلبةندى بةرثرسى
رَيطريى كوردستان نيشتماني يةكَيتي
سلَيمانى ثارَيزطاى ثإؤذةيةكى لة
راطةياندنى بةداخةوة بةآلم دةكات،
بةشَيوةيةكى مــةَلــبــةنــدةكــةتــان
لة هةر داوةتةوةء وةآلمى ناشرين 
جةختتان روونكردنةوةكةشتاندا

بةرثرسى كة ــةوة ــةوةكــردووةت ل
بؤ قسةى هةَلةبجة مةَلبةندى
زانياريى كردووةء رؤذنامةكةمان
داوة ــةوة ــإؤذةي ث ــةو ئ ــارةى ــةب ل

بةثةيامنَيرةكةمان.
ـــن ـــي دةزان ــى ــت ــس ــوي ــَي ــةث ب
بةإَيزى خوَينةرانى مةَلبةندةكةتانء

لةوة ئاطاداربكةينةوة، رؤذنامةكةمان
قسةي بآلوكراونةتةوة قسانةي ئةو
دةستكاري هيض مةَلبةندنء بةرثرسي
ثارَيزراوةء رؤذنامة  الى  نةكراوةء

ثَيويست بَيت دةيخةينةِروو. ئةطةر

رؤذنامة رؤذنامةى ناوخؤ: بةشى

خويَندنطاكان ناوى
مةطؤِرن،

يادطاريمان
هةية لةطةلَياندا

لةو يةكَيكة بنةإةتيي طؤيذةي قوتابخانةي
ضةندين كة سلَيماني شاري دَيرينانةي خوَيندنطة
ئةزمووني بة ضــاالكء خوَيندكاري «ثؤلة»
كار فةرمانطةكاندا لة ئَيستا ثَيطةياندووةء

دةكةن.
خوَيندنطةية ئةم ناوي كة خؤي كاتي ديارة
نةبووةء خــؤإا لة هةر ــاوةوة ن بةو ــراوة ن
طؤيذة شاخي  كة طرتووة لةوةوة سةرضاوةي
نزيك كة ســةربــةرزانــةي ضيا لــةو  يةكَيكة 
سةوزة، دايم دَإلفَينةو سةيرانطايةكي شارةو
بإؤنة ثَيشئةوةي تامةزرؤينء منداآلن طؤيذ
بؤية هةية، لةطةَليدا  ئاشنايةتيان خوَيندن  بةر
منداأل دةكرَيت طؤيذة خوَيندنطةي باسي كة
ثإة باخَيكةوة دةإواتة كة دةكات هةست وا
بةإَيوةبةرَيتيي نةدةبوو بؤية طؤيذة، دار لة
ناوي طؤإيني لة بيرى سلَيماني ثةروةردةي
بة بيكرداية  بكردايةتةوةو خوَيندنطةية ئةم 
ناوَيكي ناوة ئةم بؤخؤي هةر كة دمدم) (قةآلي
زمانةوانييةوة رووي لة قورسةء زؤر لَيكدراوء
درَيذانة دوورء ناوة ئةم سةردةمي نييةء تةواو
نايةتةوةء بنةإةتيدا خوَيندنطةي لةطةأل نةماوةء

بةتام). (ثينةضي لة نيية كةمتر هيض
ثةروةردة وةزارةتــي كة باشترة وا بؤية
بنةإةتيي قوتابخانةيةكي بؤ هةَلبذَيرَيت ناوَيك
نةك لةبةرضاو بطرَيت، منداآلن سايكؤلؤجي كة
ناوَيك خؤي ثيرانةي  ميزاجي بة بَيت  كةسَيك
ئةم خةَلكي هةر كةسة ئةو  رةنطة كة دابنَيت
ناوي طؤإيني كة  نةزانَيت ئةوة نةبَيتء  شارة
لة ناو مَيذووييةء بةرثرسيارَيتي قوتابخانةيةك
جَيطةيةي ثَيوةري ئةو جاردا ثَيناسةو هةندَيك
من كة نيية ئاسان هةروةها دةكرَيت، لةسةر
لة راوَيذكارن كة دةَلَيم بةإَيزانة بةو لَيرةدا

ضيية؟ كارتان ئَيوة ثةروةردة،
خوَيندنطةية ئةم كة بن ئةوة ئاطاداري نابَيت
وةك كة سلَيمانيية خوَيندنطةي دَيرينترين
لَيهاتووة، شاري مةعريفةي زانستء سمبولي
ناوةكةي خؤي ئــارةزووي  بة بَيتء كةسَيك

بطؤإَيت.
ناوي هةية  ناوةندييةك سلَيمانيدا لة راستة 
نيو نييةء تازة  ئةمة خؤ بةآلم (طؤيذة)ية،
بكراية دةكرا هةيةء قوتابخانةية ئةم سةدةية

دوو. طؤيذةي يةكء طؤيذةي بة
برادةراني رةنطة  بَلَيم، دةمةوَيت لةكؤتاييدا 
ئةرشيفة بةو بإوايان زؤر سلَيماني ثةروةردةي
ئاطايان نةبَيتء ئةرشيفيان هةر يان نةبَيت،
نةبَيت خوَيندنطةية ئةم جوانةي ئةرشيفة لةو
وةستاونء مامؤستايةك خوَيندكارو ضةند كة
قوتابخانةي نووسراوة سةريانةوة ثشت لة
دةيبينَيت ئينسان كاتَيك سةرةتاييء طؤيذةي
منداَلي يادطارييةكاني باكَيك فالش بة يةكسةر
دةكةوَيتة خؤيدا لةطةأل هزريدا دَينء دةضنء لة
لةم بارَيكدا هةر بة جا طفتوطؤ، ئاخافتنء
ثَيضةوانةي زؤر كة دةبينين بإوانين، دياردةية
فَيركارييةكانة. ثةروةردةييء ثرةنسيثة ياساو
بةرثرسةكان اليةنة كة واثَيويستة بؤية هةر
دابنَينء سنوورَيك ثــةروةردة وةزارةتــي  لة 
تا كارةكانيان، بؤ بكةن ورد بةدواضوونَيكي
ضاوطةشة منداَلة  جوانةكاني وَينة يادطاريء 
نةشَيوَيتء ــورد ك خَيرلةخؤنةديوةكاني 
دواجار نةكةنء دةستكاريي مَيذووةكةيان
ثياواني خوَيندكارانء  قوتابييانء زياني  بة

ئةم نةتةوةية بكةوَيتةوة. دواإؤذي

كةريم حاجي رزطاري

هةرَيم حكومةتى ناوخؤى وةزيرى بؤ
هاتووة، خوارةوة لة ناوم كة من
ناوخؤ ــــي وةزارةت ــة ل ــــارم داواك
بة بةرامبةر بكةن لَيكؤَلينةوة كة
ذمــارةي كة هاتوضؤ، ئةفسةرَيكي
رؤذي سةنيةء (١٢٦) ئوتومبَيلةكةيان
بةرواري (١١/٣٠) سةعات يةكشةممة
رةشيد بانقي سةرو لة (٢٠٠٩/١١/٨)

كردم. بةرامبةر ناهةقى سلَيماني لة
بؤ دايكم هَينا من وةستابووم كاتَيك
برايةكم)، + (باوكم وةرطرتني مووضة
ئةو شــةهــيــدن، ــان ــي ــةردووك كــة ه
وةسلَيكي سةرثَيضى بةبآ ئةفسةرة
لةطةأل قسةم ثَيشةوة ضوومة كردم، بؤ
وةستاوم دايكم لةبةر ثَيموت كردء

ـــرآ، وةردةط شةهيدانة مــووضــةى
شةهيد ضيية وتي: وةآلمدا  لة ئةويش
بؤ وتم: دةكةين. تةتبيق قانوون ئَيمة
ئَيمة وتي: ناطرَيت؟ شةهيد لة رَيز قانون
شةهيدةكةشت، نةك ناطرين، تؤ لة رَيز

نين. جاش ئَيمة خؤ ئةى
سةيارةيةكي ضةند هةمانكاتدا لة

سةيارةكةي ضونكة وةستابوو، ديكة
داية وةسلةكةي بــوو تةكسي من 

دةستم.
ــي وةزارةت لة ثرسيارة  ئةو من 
كةيةوة لة شةهيد ئايا دةكةم، ناوخؤ
ئةى بؤضي ناتوانن بَى إَيز بووة؟ ئاوا
يان جامإةش بةسةيارةي بةرامبةر
تةتبيق قانوون  دةوَلةمةند سةيارةى 

بكةن.

داواكار
عةزيز محةمةد رةزا بةرهةم

٠٧٧٠١٥٦٣١٧٢

بكةن: ناونيشانانةوة بةم ثةيوةندي ثةيامةكانتان بؤضوونء سكاآلء ناردني بؤ

e.mail: nawxo.rozhnama@yahoo.com        ٣١٩٢٠٠٥ تةلةفون:



جةمال سةنطةر

قوربانيىء هةزار (١٣) دواى زياتر لة
ساأل (١٨) تَيثةإبوونى بريندارو

ناوضة (٢٠٪)ى حوكمإانيى،
كوردستان مينإَيذكراوةكانى

ثةيوةنديدارةكانيش اليةنة ثاككراونةتةوةو
ساَلى (١٠) كة تا دةكةنةوة، جةخت لةوة

مين ثاكناكرَيتةوة. كوردستان لة ديكةش

بةإَيوةبةرَيتيى ئامارةكانى هةرضةندة
(دوو كة مين  دةزطــاى مينء كاروبارى
سلَيمانى)، لة هةولَيرو جياوازن فةرمانطةى
قوربانييانء كةمبوونةوةى بة ئاماذة
كة بةشَيوةيةك دةكــةن،  مين بريندارانى
قوربانيى (٢٨) نزيكةى تائَيستا ئةمساأل
ــردوو راب بةساآلنى ــةراورد ب بة هةيةء
(٨٤) رابـــردوو ساَلى ضونكة كةمترة،
ئةوانة بةآلم هةبووة، بريندار قوربانيىء
هؤشياركردنةوةى بة هةوَلةكان بؤ ئاماذةن
بةرضاوى كةمبوونةوةى نةك هاوآلتييان،

مين. رَيذةى

قوربانييةكان زؤريى
تائَيستا (١٩٩١)ةوة ــى ــاَل س ــة  ل
لة هةية مين قوربانيى نزيكةى(١٣٥٠٠)
لةو كوردستاندا، ناوضةكانى  سةرجةم
طيانيانلةدةستداوةو هةزاريان (٧) رَيذةيةش
كةمئةندامبوونء بريندارو ديكةشى ئةوةى

لةدةستداوة. جةستةيان بةشَيكى
ميروانئةحمةد،بةإَيوةبةرىراطةياندنء
بةإَيوةبةرَيتيى طشتييةكانى ثةيوةنديية
ئاماذة سلَيمانى، لة مين كاروبارى طشتيى
كارمةندَيكى رابردوو هةفتةى دةكات؛ بةوة
لةكاتى مين هةَلطرتنةوةى كؤمثانيايةكى
لةدةستداوة، قاضى برينداربووةو كاردا
ساآلنى بة بةراورد كة روونيدةكاتةوة بةآلم
كةميكردووةو قوربانييان رَيذةى رابردوو
طةرمياندا سلَيمانىء سنوورى «لة وتى:
(٣)يان كة  هةبووة، حاَلةت  (٢٠) لة كةمتر
ئةو كةمبوونةوةى طيانيانلةدةستداوة،
هاوآلتييان هؤشياركردنةوةى بؤ رَيذةيةش

تيمةكانمانةوة». لةاليةن دةطةإَيتةوة

ناوضةكان ٨٠٪ى
ثاكنةكراونةتةوة

و رَيكخراو ضةند ساَلة (١٨) هةرضةندة
هةرَيم حكومةتى دواتريش كؤمثانيايةكء
بةآلم كردووة، ميندا هةَلطرتنةوةى لة كارى
ثيسبووةكان رووبــةرة  (٨٠٪)ى تائَيستا

ثاكنةكراونةتةوة.
ضةند لة كة ناكات، لةوة  نكؤَلى ميروان
ناوضة كةمى رَيذةيةكى رابردوودا ساَلى
بةآلم ثاككراونةتةوة، مينإَيذكراوةكان
بودجةو كةميى كاديرو روونيدةكاتةوة، كة
وتى: هؤكاربوونء رَيطرييةكان ئامَيرو

(ئَيم رَيكخراوى تةنيا (١٩٩٥) «تاساَلى
ضةند ئةويش دواى كاريكردووة، جى) ئةى
ئيشيانكردووة، كؤمثانيايةك و رَيكخراو
–١٩٩٧) لةساَلى نةبووة، ثَيويست وةك كة
رَيكخراوى يوئَين لةإَيى يونَيثسةوة (٢٠٠٣
رَييةوة لةو كردووةء مينى ثاكسازيى كارى
باشى كوردى ثةروةردةبوونء زؤر ستافى
لةوة باس ئةو لَيوةرطرتن». سوودمان
و رَيكخراو ئةو سةرجةمى كة ــات، دةك
لةساَلى حكومةت هَيندةى كؤمثانيايانة
وتيشى: نةكردووة، كاريان (٢٠٠٥)ةوة
ساآلنة لةو زؤرَيك زؤربوو رؤتين «سةرةتا
حكومةتى كارنةكراوة، ثَيويست وةك
لةساَلى بةآلم نــةدةدا، رَيى زؤر عَيراقى
كارةكةى حكومةتى هةرَيم خؤى كة (٢٠٠٥)
طشتيى بةإَيوةبةرَيتيى لةإَيى ئةستؤ طرتة
مين دةزطاى سلَيمانىء لة مين كاروبارى
بكةين، كارةكان بــةراوردى هةولَير لة 
بة كردووة كارمان رابردوو هَيندةى ثَينج

كةمتر». زؤر بودجةيةكى
بةشَيكن كةموكوإييةكان  رَيطريىء 
بؤ ثةيوةنديدارةكان اليةنة ثاساوى لة 

خؤى. وةك ناوضانة ئةو مانةوةى
كاروبارى راطةياندنةكةى بةإَيوةبةرى
دةكــاتء رَيطرييةكان بة ئاماذة مين،
بودجةى يةكةمدا تشرينى «لةمانطى دةَلَيت:

ئةوةش تةسديقكراوة، بؤ ـــان (٢٠٠٩)م
لةإَيى ئَيمة ضونكة راطرتووة، ئيشةكانى
وادةيةوة لةو كاردةكةينء تةندةرينةوة
ناوضةكاندا، لة ــت دةكــرَي دةستبةكار
ئةوةش شاخاوين، ناوضةكان لةوة جطة
هةروةك هةندَيك كارةكانى قورسكردووة،
ديكةش رَيطريى شَيوَينراون، كَيَلطةكان لة
كةميى بــودجــةو كةميى وةك زؤرة،

كارمةندء ئامَير».

ئيدارةيية دوو هَيشتا
ئامَيرى دوو رابــــردوودا لــةمــاوةى
جياكردنةوةى دياريكردنء بؤ ثَيشكةوتوو
مينى دةزطاى بؤ تانك مرؤظء دذة مينى
بةآلم تةرخانكراوة، ــؤك ده هةولَيرو
سلَيمانى بؤ هاوشَيوة ئامَيرَيكى هيض
زؤرترين لةكاتَيكداية ئةوة نةكإدراوة،
ثارَيزطاى ســنــوورى  لــة مين ـــذةى  رَي
شارباذَيإ، بةتايبةت ثَينجوَينء سلَيمانيداية،
بؤ ئةوة بةإَيوةبةرَيتييةكةش بةرثرسانى
دةطةإَيننةوة، فةرمانطةكان يةكنةطرتنةوةى
كابينةى (٢٠٠٦)ةوة لةساَلى كة لةكاتَيكدا
سلَيمانى) هةولَيرو (ئيدارةى يةكطرتوو

ثَيكهَينراوة.

وتى: لةوبارةيةوة ئةحمةد، ميروان
كإيوة ئةَلمانيا لة وآلتى «ضةند ئامَيرَيكمان
كة دةستمان بطاتة بةمنزيكانة هيواين بة
هةولَيرو بؤ ئامَيرانةشى ئةو باشن، ئامَيرى
بةآلم ثَيشكةوتوون، زؤر كإدراون دهؤك
ئامَيرانةش ئةو جياوازيى طرانن. زؤر
زياترةو تواناى هةولَير  ئةوةى  كة ئةوةية
دةكاتةوة»، جيا ديكة كانزاكانى لة مين
كرد، ئامَيرةش ئةو  طرانيى نرخى لة باسى
(٥٠) بةو دةتوانن دةَلَيت، خؤى وةك كة
بكإن، ديكة ئامَيرى (٥) دؤالرة هــةزار
اليةنة حكومةتء «سوثاسى وتيشى: بةآلم
ئةوةشمان ثةيوةنديدارةكان دةكةين ئةطةر
نةكراوة تةقسيريى  هةرضةندة  بكإن،  بؤ
زؤر بؤ ئــةوةش بةآلم ئامَير، كإينى  لة
خودى كة  ثَينجوَين، وةك ثَيويستة ناوضة 

تَيداية». ئاسنى شاخةكانى
دةزطـــاو كــة ــى خــســتــةإوو ــةوةش ئ
هةولَيرو لة مين طشتيى بةإَيوةبةرَيتيى
كة نــةطــرتــووةتــةوة يةكيان سلَيمانى 
ناوضةكانء ثاكردنةوةى كةم هؤكارَيكى
«هةرضةندة وتى: ئامَيرةكانة، جياوازيى
دةزطا دةربإيوة خؤمان ئامادةيى ئَيمة
هةية ثرؤذةياسايةكيش يةكبطرَيتةوةء
لةطةأل مين دةزطـــاى كة ثةرلةمان لة 
مين كاروبارى طشتيى بةإَيوةبةرَيتيى

طشتطير دةزطايةكى بؤئةوةى يةكبطرَيتةوة
تائَيستا بةآلم بكات، كارةكان كوردستان لة
بؤ بَيت رةنطة هؤكارَيكيش نةكراوةء ئةوة
ئةو تائَيستا كة كوردستان، لة مين ثاكسازيى
نةطرتووةتةوة، يةكيان طةورةية دةزطا دوو
هةر كة ئةوةى هؤي بووةتة جطةلةوةش
سنوورى بؤ  بكات داواكارييةك اليةنةى 
ناشزانين نيية، كارةكانيان يةكسان  خؤيء

هؤكارى يةكنةطرتنةوةكة ضيية».

كوردستان  ديكةش (١٠) ساَلى
ثاكناكرَيتةوة

كة ــاوا، ــؤت ئ رَيكةوتننامةى بةثَيى
(١٥٦) نَيودةوَلةتييةو رَيكةوتننامةيةكى
دةكةنء كوردستانيش ئيمزاى لةسةر وآلت
(١٠) لةماوةى دةبَيت ــردووة، ك ئيمزاى
مين لة خاكةكةيان وآلتانةى ئةو ساَلدا 
عةمباركراوانةش مينة ئةو ثاكبكرَيتةوةء
بةثَيى بةآلم ببرَين، لةناو هةيانبَيت ئةطةر
كاتة ئةو تا كوردستان بةرثرسان وتةى
ترسى ــةوةش ئ ثاكناكرَيتةوةو مين لة 

كردووة. زياتر قوربانيدانى
كة روونــيــكــردةوة، ئةحمةد ميروان 
(٢٠٠٨)ةوة لةساَلى ئيمزاكردنةكةيان
جَيبةجَيكردنةوةو ــوارى ب كةوتووةتة
كوردستان (٢٠١٨) لةساَلى دةبَيت بةوثَيية
رايطةياند: بــةآلم ثاكبكرَيتةوة، مين لة
لة كوردستان ــةروارة ب «لةو ناتوانرَيت
كةميى بةهؤى ئةوةش ثاكبكرَيتةوة، مين
بةردةممان، رَيطرييةكانى زؤريى تواناكانء
داواى ــةدا ــك دي كــؤبــوونــةوةكــانــى ــة  ل

دةكةين». ماوةية ئةو درَيذكردنةوةى
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لَيكةوتووةتةوة بريندارى قوربانيىء هةزار (١٣) لة زياتر

ثاكنةكراونةتةوة كوردستان مينأَيذكراوةكاني ناوضة (٨٠٪)ى

كوردستان بؤ هةرَيمى دةنَيرنةوة دةرةوة تةرمةكانيان كوردةكانى
عارف ستارة

لة كوردةكاني دانيشتووي طروثَيك
سندووقي بةناوي سندووقَيك ئةوروثا

هاوبةشي دابينكردني خةرجيي
كوردستان، بؤ تةرم ناردنةوةي

هةتا رايدةطةيةنن دروستدةكةنء
ئةركة دةطرَيتة ئةم دةزطايةكي فةرميي
ئةركة ئةم هاوبةش سندووقي ئةستؤي،

بةإَيوةدةبات.

بةرثرسي سابير، عةلي هــاوذيــن
رؤذنامةي بة  سويسرا،  لة  سندووقةكة 
ــردوودا راب لة «لةبةرئةوةي راطةياند:

مردن حاَلةتي تاراوطةدا كورداني لةنَيو
ــةردةوام ب داهاتووشدا لة ـــداوةء رووي
ناردنةوةي بةمةبةستي طرنطة بؤية دةبَيت،
سندووقَيكي كوردستان  بؤ تةرمةكانيان 
كة ئــةوانــةش ثَيكبهَينرَيتء هاوبةش
ئابوونةوة رَيطةي لة لَيي دةبن سوودمةند

دةكةن». سندوقةكةدا لة بةشداريي
بةوتةىهاوذينعةلىئةركيسندوقةكة
رووفاتي ناردنةوةي خةرجيي دابينكردني
وآلتء هيض كؤضكردووة بؤ خاكي كةسي
دابينكردني كؤمةكَيكي ديكةي وةك ئةركء
كةسةي ئةو  رَيطاي سةفةرء خةرجيي 

دةطةإَيتةوة، ناكات. لةطةأل تةرمةكة
بةهؤى كوردستان  هةرَيمى خةَلكى 
زؤر بةسةريانةوة ئايين كاريطةريى

ئةمةش دةدةن، مردوو ناشتنى بة طرنطى
هةرَيمى شارةكانى لة كة وايــكــردووة
موَلكَيكى ناحيةكانياندا قةزاء كوردستانء

تةرخانكراوة. طؤإستان بؤ زؤر
كؤمةآليةتي توَيذةري رةشيد، شوان
لة رَيزطرتن خةَلكدا لةناو تائَيستا ثَييواية؛
بؤية ماوة،  مردوو  طؤإي ثرسةء  بؤنةي 
تةرمي هَينانةوةي توَيذةرة ئةو بإواي بة
لة هةرضةندة ئةوروثا، نيشتةجَيي كوردانى
بةآلم ثإبن، طؤإستانةكانيش كوردستان
كوردستان، دةهَيننةوة بؤ هةرَيمى تةرمةكة
مابَيت يان شوَين كة نابَيت كَيشة ئيدي ئةوة
بكإدرَيت، بؤ  زةويشي لةوانةية بةَلكو  نا،
لة زؤر رَيز ئيسالمدا  لةناو كة بةتايبةتي

دةطيرَيت. مردوو

كةس (٣) لة كة سندوقة ئةم دةستةي
حكومةتي دامودةزطاكاني ثَيكهاتووة،
ئاطاداردةكةنةوة هةرَيميش  عــَيــراقء
بكةنء سندووقة  بةم  ثَيويست  كؤمةكي 
ئةركة ئةم خؤى حكومةت ئايندةشدا لة

ئةستؤ. بطرَيتة
لة بةوةشكرد؛ ئاماذةى عةلى هاوذين
دةستةكة ويذدانييةوة ياساييء رووي
دةبنء بةرثرسيار سندووقةكة كاري لة
هةر ئةستؤء دةطرنة ئيشوكارةكاني
خةرجيء دةستى  جارَيك مانط  سآ
راطةياندنةكاندا لةبةردةم ثاشةكةوتي
دةزطايةكي ئةوكاتةي هةتا دةكات، ئاشكرا
دةطرَيتة ئةركة ئةم حكوميي فةرميي

ئةستؤ.

عَيراق ئــازاديــى  ثإؤسةى ثَيش تا 
كؤمةك وةك دةرةوة كوردانى مانطانة
هةَلةبجةء منداآلنى بؤ دةناردةوة ثارةيان
بؤ ئَيستادا ثارة لة بةآلم نةخؤش، خةَلكانى

تةرخاندةكةن. سندووقة ئةو
ئةو ذمارةي رةشيد شوان بإواى بة
بةراورد بةوانةي دةرةوةن بة كوردانةي لة
كةمن زؤر حاَلةتانةش ئةو كةمنء ناوخؤ،
وآلت، بؤ بهَينرَيتةوة  مردوو تةرمي  كة
لة طوزارشت لةوانةية كَيشةء نابَيتة بؤية

بكات. كةس زؤر خواستي بؤضوونء
باشى بة كؤمةآليةتيية توَيذةرة ئةو
بؤ سندووقة، كؤمةك ئةو لة شوَيني دةزانى
هةرَيمى لة كةمدةرامةت نةخؤشء منداَلي
كؤبكرايةتةوة. سندووقَيكدا لة كوردستان

وآلتةكةى يةكَيكة لة ثيَنج عَيراق
زؤرترين كة مين بة ثيسبوو
بةثَيى تَيداية، مينى ريَذةى

ثةيوةنديدارو داتاى اليةنة ئامارو
تايبةتمةندةكانيش ريَكخراوة

لةسةردةمى رذيَمى ثَيشوودا
ناوضةى  (٥) هةزار نزيكةى
(٣) هةزارو (١٠٠) كوردستان
كة تَيدابووة، مينى كيََلطةى

(٨٥٠)كم نزيكةى رووبةرةكةى
بةر شَير ثشكى دووجايةء

كوردستانء بةتايبةت سلَيمانى
(٧) مليؤن  نزيكةى كةوتووة،
ضيَنراوة، رووبةرةدا لةو مين

ئةو (٢٠٪)ى نزيكةى تائَيستا كة
ثاككراونةتةوة ريَذةية
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عةبدوإلةحمان شارا

لة داوا سلَيمانى ــي ــي ــارةوان ش
رةزامةنديي دةكات شارةوانى  وةزارةتى
حةوت ــةدةرةوةى ــاردن ن بؤ دةرببإَيت 
بةمةبةستى شارةوانى ستافى لة كةس
لةسةر راهَينان خولى لة بةشداريكردن
خاشاك. خؤألء ثاككردنةوةى كارطةى 
ئةنجومةنى ئةندامَيكي ئةوكةسانةدا لةناو
ئةندازيارَيكي مافناسَيكء شارةوانيء

هةن. كشتوكاَلي
سلَيمانى شارةوانيى نووسراوةدا، لةو
كة دةكات شارةوانييةكان وةزارةتى لة داوا
ئيفادكردنى لةسةر دةربإَيت رةزامةنديى
بةمةبةستى وآلتى ئيتاَليا، بؤ فةرمانبةر (٧)
ئةو لــةســةر راهــَيــنــان ــولء خ بينينى 

 W.B.G GLOBAL) كؤمثانياى كارطانةى
بؤ دةيهَينَيت، ئيتاَلى RECYCLINE)ى
شارى خاشاكى خؤألء  ضارةسةركردنى

رؤذة. (١٥) ئيفادةكة سلَيمانىء
هةريةك لة ثَيكهاتوون فةرمانبةرةكان
ئةندامى ئةحمةد، ئيسماعيل (ناميق لة
ئةحمةد رزطار شارةوانى، ئةنجومةنى
خزمةتطوزاريى، بةشى لَيثرسراوى حسَين،
ئةحمةد مافناس، رةفيق، ئةنوةر فوئاد

كشتوكاأل، ئةندازيارى عــارف، رةشيد
ئةندازيار، محةمةد، مةحمود سامان
ئاراس ئةندازيار،  محةمةد، جةميل رَيبين 

عةبدولمةجيد حسَين، ئةندازيار).
شارةوانيى لة تايبةت سةرضاوةيةكى
«ئةو راطةياند: رؤذنامةى بة سلَيمانى
كارطةى بة ثةيوةندييةكيان  هيض  كةسانة
خؤألء (ريسايكلين)ى بةكارهَينانةوة

نيية». خاشاكةوة
سةرؤكى مةحوى، عومةر بارةيةوة لةم
وتى: رؤذنامة بؤ سلَيمانى، شارةوانيى
ئيشة ئةو سةرثةرشتياريى ئةوانة «بةَلَي
خزمةتطوزاريية، ئةوةى كة دةكةن، ئةوةى
خةَلكَيكى ئيشيكردووة، ثرؤذةكاندا لة
ئةو نةبَيت بةسةر ثةيوةنديى نيية كة تَيدا

ثإؤذةيةوة».
مافناسةكةوة، ئيفادةكردنى لةبارةى
بةوةكرد؛ ئاماذةى شارةوانى سةرؤكى
ثةيوةنديى دةكرَيت ئيفاد لةبةرئةوة
لة لةكاتَيكدا هةية،  طرَيبةستةوة  بة
نةكراوةء طرَيبةست باسى نووسراوةكةدا
لةسةر كراوة راهَينان خولء بينينى باسى

كارطةكان.
شارةوانيش تايبةتةكةى سةرضاوة
شَيوةيةك بةهيض كة دةكــات، ئاشكراى

ثةيوةنديى شارةوانى ئةنجومةنى ئةندامى
ئةندازيار نييةء ريسايكلينةوة كارطةى بة
ئةمساَلدا تةنيا لة مةحمود محةمةد) (سامان

وآلت. دةرةوةى نَيردراوةتة سَيجار
ئةندازيارةكانةوة لةبارةى هةروةها
هؤكارى سلَيمانى شارةوانيى  سةرؤكى
بؤئةوةى دةطَيإَيتةوة ئيفادكردنةكةيان
راستةوخؤ مةدةنينء ــدازيــارى ــةن «ئ
دةكــةن». كارطةكة سةرثةرشتيارى
ــارف، ع رةشــيــد ئةحمةد لةكاتَيكدا
ئةندازيارى نةك كشتوكاَلة، ئةندازيارى

مةدةنى.
لــةوةدةكــات، بــاس  مةحوى عومةر 
ثإؤذةية ئةو بؤ زةوى شارةوانى كة
بؤ خاشاكيشى خــؤألء ديــاريــدةكــاتء
فةرمانبةرانةش ئــةو ــةوةء ــت ــوازَي دةط
لة ئاطاداربوون بؤ شارةوانينء كارمةندى

دةكةن. ثإؤذةكة سةرثةرشتى ئيشةكان
كؤمثانياكانى بوارى لة خاوةنى يةكَيك
خؤألء ثاككردنةوةى خزمةتطوزاريى
بهَينرَيت، ناوى نةيويست كة خاشاك،
«كارطةى كة ـــردةوة، ك ــةوة ل جةختى 
بة ثَيويستى خاشاك خؤألء ريسايكلينى
نةك هةية، كارةبا  ميكانيكء ئةندازيارى 

كشتوكاأل». مةدةنىء ئةندازيارى

كشتوكاَلي ئةندازيارى مافناسء ئةنجومةنء ئةندامى سلَيمانى، شارةوانيى

دةرةوة دةنَيريَتة خاشاك خؤألء ثاككردنةوةى خولى بؤ

مةجيد نيان

لة نَيودةوَلةتيى DBXى ثَيشانطاى
(٥) دواى   (١١/١٤) رؤذى كة سلَيمانى
بة كؤتايى  كاآلكانى، نمايشى لة رؤذ
كةمى بةشداريى بةهؤى هَينا، كارةكانى
ببَيتة نةيتوانى طةورةكانةوة، كؤمثانيا
ئامادةبووانىء رؤَلى جَيطةى رةزامةنديى

دةبينى. ناوخؤيى بازاإَيكى
كؤمثانيا لـــة زؤر ــكــى ــةشــَي ب
طرَيبةستيان ثَيشانطاكة بةشداربووةكانى
ثَيشانطاي نةكردء  اليةنَيكدا هيض لةطةأل
بيني، ئاسايي بازاإَيكي وةك ئةمساَليان
تَيدةكاتء رووي ئاسايي خةَلكى هةر كة
خــاوةنــكــارةكــان شـــارةزاو كةساني 

ثَيشانطاكة. بؤ نةإؤيشتوون
كارمةندَيكى كــة  محةمةد ئـــارام
لةبارةى بوو، كؤمؤنيكةيشن كؤمثانياى

«ئةم وتى رؤذنامة بؤ ثَيشةنطاكةوة
لةدةستداوةء خؤي رؤَلــي  ثَيشانطاية
وةك نــةك ئاسايية، بازاإَيكي وةك

نَيودةوَلةتيي». ثَيشانطايةكي
بة تايبةتة كؤمؤنيكةيشن كؤمثانياي
ثةيوةنديية نوآء تةكنؤلؤذياى ئامَيرى
تةلةفؤنء ئينتةرنَيتء طشتييةكانء
تةكنةلؤذياية ئةم بــةآلم تةلةفزيؤن،
يان ناوخؤيي كؤمثانيايةكي هيض سةرنجي
رَيككةوتنء هيض رانةكَيشاء حكومةتي

ئيمزا اليةنَيكدا هيض لةطةأل طرَيبةستَيكى
نةكرد.

فوئاد، ميشَيل ماجد لةبةرامبةردا
رَيطةثَيدراوي بــةإَيــوبــةري جَيطري 
بؤ عَيراق لة نَيودةوَلةتييةكان كؤمثانيا
بة ثَيشانطاكان كؤنطرةو رَيكخستني
ئةمساأل ثَيشانطاي راطةياند، رؤذنامةي
بةَلَيندةرايةتىء بيناسازييء بواري لة
كارةباييء ئامَيرة وةك ديكةي بوارةكاني
ديكةي ــواري ب زؤر  ناوماَلييةكانء 

بووةء ثَيشكةوتووةكاندا ئامَيرة خوَيندنء
ئيمزاكردووة. طرَيبةستيان كؤمثانيا (٨٥)
لة نَيودةوَلةتيى DBXى ثَيشانطاى لة
بةشداربوون (٢٢٢)كؤمثانيا سلَيمانى،
نــاوخــؤيــىء ــيــايــان (٧٠)كــؤمــثــان ــة ك
(٥٠)كؤمثانيايان ئَيرانىء (٧٥)كؤمثانيايان
بوون، عةرةبى (٢٥)كؤمثانيايان عَيراقىء
ديكةى وآلتانى لة كؤمثانيايةكيش ضةند
هؤَلةنداء يابانء سويدء ئةمريكاء وةك

توركياوة هاتبوون.

دةأوات ناوخؤيى بازاأَيكى بةرةء نَيودةولَةتيى (DBX)ى ثَيشانطاى
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عةبدوإلةحمان شارا

كورسييةكانى ــادكــراوى زي ــذةى رَي
ثارَيزطاكانى بؤ عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى
ثارَيزطاكانى لةضاو كوردستان هةرَيمى
هةرسآ بؤ كةمةء زؤر عَيراقدا ديكةى
كورسى (٣) تةنيا هةرَيم ثارَيزطاكةى
(١٥) بؤ كة لةكاتَيكدا ئةمة زيــادكــراوة،
كورسى (٧٤) عَيراق ديكةى ثارَيزطاكةى

زيادكراوة.
هةَلبذاردنةكانى بــاآلى كؤمسيؤنى
كورسييةكانى ذمارةى ئاشكرايكرد عَيراق
عَيراق نوَينةرانى داهاتووى  ئةنجومةنى
هةزار هةر (١٠٠) بؤ دةبَيتء (٣٢٣) كورسى
لة ثةرلةماندا نوَينةرَيك هاوآلتييةكى عَيراقى
كورسييةكانيش زيادكردنى  بؤ  دادةنرَيتء
دانيشتووان خؤراكى فؤرمى بة ثشت

دةبةسترَيت.
ــراوى ــةن ــةي راط دواهــةمــيــن بةثَيى 
عَيراق هةَلبذاردنةكانى باآلى كؤمسيؤنى
ئةنجومةنى كورسييةكانى زيادكردنى لة
ذمارةى بةغدا ثارَيزطاى عَيراقدا، نوَينةرانى
دةبَيتة كورسييةوة (٥٩) لة كورسييةكانى
لة بــةســرة ثــارَيــزطــاى كــورســىء   (٦٨)
كورسىء (٢٤) بووةتة  كورسييةوة  (١٦)
بووةتة كورسييةوة (١٩) لة ثارَيزطاى موسأل
ثارَيزطاكانى بؤ بةهةمانشَيوة كورسى، (٣١)

عَيراق. ناوةإاستء باشوورى ديكةي
هةرسآ لة تَيبينيية جَيطةى ئةوةى بةآلم
(٣) تةنيا كوردستاندا هةرَيمى ثارَيزطاكةى
لة هةولَير ثارَيزطاى زيادكراوةء كورسى
كورسىء (١٤) بووةتة  كورسييةوة  (١٣)
بووةتة كورسييةوة (٧) لة ثارَيزطاى دهؤك
وةك سلَيمانييش ثارَيزطاى كورسىء (٩)
ئةمة كة بةردةكةوَيت، كورسى (١٥) خؤى
رَيذةى سروشتى زيادكردنى بةثَيضةوانةى

هةرَيمدا. لة دانيشتووانة
بــةإَيــوةبــةرى عوسمان، مةحمود 
زيادكردنى بة سةبارةت سلَيمانى، ئامارى
كوردستانء هةرَيمى دانيشتووانى رَيذةى
بة سلَيمانى ثــارَيــزطــاى بةتايبةتبيش
(١٥) كة «سلَيمانى راطةياند: رؤذنامةى
(٥٠٠) مليؤنء   (١) بؤ دانراوة بؤ كورسى
دانيشتووانى لةكاتَيكدا دانراوة، كةس هةزار
(١٩٣) هةزارو   (٦٣٥) مليؤنء   (١) سلَيمانى
بة ثَيداضوونةوة ثَيويستة لةبةرئةوة كةسة،
بة بكرَيتء خؤراكةكاندا فؤرمى ذمارةى
هةرَيم دانيشتووانى رَيذةى بةثَيى وردييء

دياريبكرَيت. كورسييةكان
سةرذمَيرييةكى نةبوونى بةهؤى
رَيــذةى ناتوانرَيت عَيراقدا، لة دروســت
عَيراق ثارَيزطاكانى سةرجةم دانيشتووانى
وةكخؤىبزانرَيت،ئةمةشكؤمسيؤنىباآلى
ناضاردةكات هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
بؤ ببةستَيت  ــؤراك  خ فؤرمى بة ثشت

دانيشتووان. رَيذةى دياريكردنى
ئةوةشى سلَيمانى ئامارى بةإَيوةبةرى
كوردستاندا هةرَيمى لة كة خستةإوو
هاوآلتييان، طوزةرانى باشبوونى بةهؤى
خؤراك فؤرمى خَيزانةكان لة ذمارةيةك
وةرطرتنى بؤ ناضن يان  ناكةنةوة، نوآ
زيادكردنى لةكاتى ياخود خؤراكةكانيان،

منداَلبوون) (وةك خَيزانةكانيان ئةندامَيكى
وتيشى: دةرناكةن، بؤ خؤراكى فؤرمى
دروستدةكات، طــةورة كَيشةى «ئةمةش
شت زؤر بــؤ خـــؤراك فــؤرمــى ضونكة 
لةكاتى بةتايبةت ثَيدةبةسترَيت، ثشتى
بةردةوام ئَيمة هةرضةند هةَلبذاردنةكاندا،
لةو بةآلم هاوآلتييان، داوةتة هؤشداريمان

ناكةن». هاوكاريى رووةوة
ــود عــوســمــان ــم ــةح ـــات م ـــاوك ه
هةرَيم حكومةتى كة زانى بةثَيويستيشى
رَيـــذةى ــى ــردن ــادك زي كةميى ــةســةر  ل
زيادكردنى زؤريى هةرَيمء كورسييةكانى
عَيراق ديكةى ثارَيزطاكانى كورسى
وتى: هةبَيتء هةَلوَيستى نةبَيتء بَيدةنط
هةرَيم ثةيوةنديدارةكانى اليةنة «ثَيويستة
ساغ راستييةكان بكةنء بــةدواداضــوون
هةرَيم دانيشتووانى رَيذةى تاكو بكةنةوة،

خؤى». جَيطةى بضَيتةوة
خؤراكى كؤمثانياى ديكةوة لةاليةكى
لةضةند رؤذى هةرَيم هةرسآ ثارَيزطاكةى
خؤيان دانيشتووانى ذمارةى رابــردوودا
عَيراق، بازرطانى وةزارةتى وةفدى داوةتة
ــةوة وةزارةت لةو كة رَيذةيةى ئةو بةآلم
لةو كةمترة نييةو  دروست  ئاشكراكراوة 
ثَييداون. خؤراك كؤمثانياكانى كة رَيذةيةي
بةإَيوةبةرى محةمةد،  ئةحمةد  بةيان
بة سلَيمانى، خؤراكى ثسوَلةى رَيكخستني
كة رابردوو هةفتةى راطةياند:  رؤذنامةى
هاتن عَيراق  بازرطانى وةزارةتــى وةفدى
خؤراكى فؤرمى رَيــذةى دواهةمين ئَيمة
(١) مليؤنء (٦٣٥) كة دانآ، دانيشتووانمان
لةساَلى لةكاتَيكدا كةسة، (١٩٣) هةزارو
كةس هةزار (٥٠٠) مليؤنء   (١) (٢٠٠٥)دا
هةزار (٧٧) لةمساَلدا بةوثَييةش بووين،
وةزارةتى لة بةآلم زياديكردووة، كةسمان

ساَلى رَيذةكةى هةر  عَيراق  بازرطانى
هةذماركراوة». (٢٠٠٥)

ئاماذة عَيراق بازرطانى وةزارةتــى
دانيشتووانى رَيــذةى كة ــات؛ ــةوةدةك ب
ئةوةى وةك  خؤراك فؤرمى بةثَيى عَيراق 
رَيذةى دروستةو راطةيةنراوة لةئَيستادا
هةرَيمى كورسييةكانى زيادكردنى كةميى
خستنةوةى كةميى بةهؤى كوردستان

هةرَيمدا. ثارَيزطاكانى لة منداَلة
وةزارةتى بريكارى زةنطةنة، سوةيبة
بؤ رؤذنامة لةم بارةيةوة بازرطانى عَيراق،
رؤشنبيريى هؤشياريىء «بةهؤى وتى:
ساَلى لةضةند هةرَيمةوة، دانيشتووانى
رَيذةيةكى كوردةكان خَيزانة رابــردوودا
بة ئةمةش خستووةتةوة،  منداأل لة كةميان
ناوةإاستء ثارَيزطاكانى لةطةأل بةراورد
زياتر هةية وا خَيزانى كة عَيراق، باشوورى
(١٢) هةية  وا خَيزانى  هةيةو منداَلى   (٨) لة

كةسن».
لة خستنةوة وةضة كةميى  لةبةرامبةر
لةدواى كوردستاندا، هةرَيمى  خَيزانةكانى
تةقينةوةء عَيراقةوة ئازاديى ثإؤسةى
ثارَيزطاكانى لة تيرؤرستييةكان كردةوة
ثَيضةوانةى عَيراقدا، خوارووى ناوةإاستء
ئةنجومةنى كورسييةكانى بةرزةى رَيذة ئةو
ثارَيزطاكانى بؤ كة عَيراقة،  نوَينةرانى

عَيراق دانراوة. ناوةإاستء خوارووى
كؤمسيؤنی حه يدهری، سهرؤكی فهرهج
هــهَلــبــژاردنــهكــان، ــاآلی  ســه ربــهخــؤی ب

 ٢٠٠٧) تؤماری «كؤمسيؤن رايگهياند:
جياوازييةكی نوَيكردووةتهوهو ٢٠٠٨)ی –
(٢٠٠٩)دا، ساَلى تؤماری لهگهأل ههيه زؤری

نامهنتقين. ناسروشتیء ژمارهكانی كه
ذمارةى كرد، كة حهيدهری ئاشكراشي
مليؤنء (١) له موسأل ثارَيزطاى دانيشتووانى

(٣) بووةته  دهنــگــدهرهوه ــهزار ه  (٩٠٠)
ههرَيمی  شارهكانی ههزارء (٣٠٠) مليؤنء
ههولَير كورسیء دوو دهؤك كوردستانيش
سلَيمانيش ــادكــردووةء زي كورسييهكی
كؤمسيؤن (٢٠٠٧)ی ساَلى تؤماری  بهپَيی 
ههزار دهنگدهری ههيهء  (١) مليؤنء (٦٠٠)
بكرايه، تهرخان بؤ كورسی (١٦) دهبوايه

كهمكراوهتهوه. لَي كورسييهكی  بهآلم
دواى عَيراق  هةَلبذاردنةكانى ياساى 
ثةسةندكرا، ثةرلةمان لة زؤر طفتوطؤيةكى
ثةرلةمانى لة ــورد ك نوَينةرانى ــةآلم ب
ئةو لةبةرامبةر كةمتةرخةمبوون عَيراق
هةرَيمى ثارَيزطاكانى بؤ كة كورسيانةى

دياريدةكرَيت. كوردستان
بةغداوة لة ئاطادار  سةرضاوةيةكى 
ضةند ثَيش كة ئاشكراكرد، رؤذنامةى بؤ
راطةياندنىذمارةىكورسييةكان، رؤذَيكلة
عَيراق بازرطانى ـــى وةزارةت نوَينةرى
لة كوردستان هاوثةيمانى  ليستى  لةطةأل
كؤبووةتةوةو عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى
كورد كورسييةكانى كةميى مةترسيى لة
ــةوان ــةآلم ئ ب ــةتــةوة، ــادارى كــردون ــاط ئ

كةمتةرخةمبوون.
ئةو بةرثرسيارَيتيى سةرضاوةكة
هةرَيمى ــــةإووى  رووب كــة كَيشةيةى
ئةستؤى دةخاتة بووةتةوة كوردستان
«كَيشةكة وتى: بةغداء لة كورد نوَينةرانى
وةزارةتى كة طةورةترة لةوة سياسييةو

بكات». ضارةسةرى بازرطانى
ــارةى ذم كــةمــكــردنــةوةى كَيشةى 
هةرَيمى ثارَيزطاكانى كورسييةكانى
بة نةطةيشتووة هَيشتا كــوردســتــان
سةرؤكى بازنةى عةبودى، بنبةستء قاسم
ئاماذة باآل، كؤمسيؤنى هةَلبذاردنةكانى
سياسييةكان قةوارة  «ئةطةر  دةكات؛  بةوة

كَيشةيةك رووةوة لةو دةنطدةران يان
بة ثَيشكةش سكاآل دةتــوانــن دةبينن،
بة كؤمسيؤنى سةر ئةنجومةنى كؤمسيارانى
ئةنجومةنيش بكةنء هةَلبذاردنةكان باآلى
ئةوكاتةش تةنانةت دةدات،  خؤى بإيارى
ئاراستةى ظيتؤ دةتوانَيت دادوةريى دةزطاى
بكات». كؤمسياران ئةنجومةنى بإيارةكةى

(٢٠٠٩/١١/١٥) رؤذى ترةوة لةاليةكى
لةدانيشتنَيكى كوردستان ثةرلةمانى
ياساى ــارةى دةرب طفتوطؤى نائاساييدا
نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى
دةنطدةران ناسروشتيى زيادبوونى عيراقء
باآلى كؤمسيؤنى راطةياندنى بةثَيى
سةرؤكى كردء عَيراق هةَلبذاردنةكانى
ئاماذةى كةركوكى  كةمال د. ثةرلةمان 
جةالل ئاراستةى نامةيةكى كة بةوةكرد
كردووةو سةرؤك كؤمارى عَيراق تاَلةبانى
بؤئةوةى كاربكات كة لَيكردوة داواى تَييدا
دووبــارة عيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى
ثَيداضوونةوةبةمادةى(١)ىهةموارىياساى
لةوةدةكات هةَلبذاردنةكاندا بكةنةوة كةباس
كورسيةكة هاوآلتييةك (١٠٠)هةزار هةر بؤ
بازرطانىء ـــى وةزارةت ئــامــارى  بةثَيى 
بؤ كورسييةكان  ذمارةى (٥٪)ى  رَيذةى
كؤتاكان كورسى رَيذةيةش لةو قةرةبووةو
بؤ بكرَيت زياد رَيذةية كةئةم ــت، دةدرَي
بةهؤى هاوكات كورسييةكان، (١٨٪)ى
دانيشتوان طشتيى كةسةرذمَيريى ئةوةى
متمانةنين، جَيى ئامارةكان ئةنجامنةدراوةء
لةنَيوان دادةثةروةريى ثاراستنى بؤ بؤية
رَيــذةى عَيراقدا ثارَيزطاكةى ــةر(١٨)  ه
لةاليةن ثةسةندكراوة كةثَيوةرَيكى ٪٣
رَيذةى زيادبونى بؤ نةتةوةيةكطرتوةكانة
بؤ بةبنةمايةك بكرَيت لةعيراقدا دانيشتووان
كورسييةكان. دابةشكردنةوةى سةرلةنوَي

داهاتووى عَيراقدا لة هةلَبذاردنى يةكةمة سلَيمانى زةرةرمةندى

عومةر بةرهةم

ثةيوةنديي، بواري شارةزايةكي ضةند
عَيراق حكومةتي ثَيشكةشي داواكارييةكيان
كؤمثانياكاني ئةوةي داوابكات لة بؤ كردووة،
نرخي هةيني ــي  رؤذان كة مؤبايل تؤإي

بَيت. ثةيوةنديكردن بة خؤإايي
دةست وَينةيةكي كة  نووسراوَيكدا  لة
ضةند رابردوو هةفتةي كةوتووة، رؤذنامة
تؤإي ــواري ب شارةزايةكي ئةندازيارء
بةردةم خستووةتة  ثَيشنيازَيكيان مؤبايل، 
كَيشةء ئةو  لةبري كة عَيراقي حكومةتي 
هةيانة كؤمثانيايانة ئةو كةموكووإييانةي
تؤإةكانياندا، ضاككردنةوةي رؤذانــي لة 
ئةو قــةرةبــووكــردنــةوةي بؤ هــةروةهــا 

ثَيياندةطات، هاوآلتييان طةورانةي زيانة
هةيني ـــي «رؤذان دةزانـــن ثَيويستي بة 
مؤبايلء تــؤإي رَيــي  لة ثةيوةنديكردن 

بَيت». بة خؤإايي نؤرماَلةوة
«ئــةم ــووة: ــات ه ــةدا ــراوةك ــووس لــة ن
هةموو بؤ بةرزدةكةينةوة داواكاريية
لةسةر كاربكةن كة عَيراقدا لة بةرثرسان
تةلةفؤنييةكان، ثةيوةنديية بةخؤإاييكردني
بؤ ئةو كؤمثانياكان خةآلتي ئاسانترين وةكو
راستةوخؤي زةرةرمةندي كة هاوآلتييانةي
مؤبايل بوون». تؤإةكاني خراثيء ناجؤريي
ئةندازيارء بوترس، سةركيس نائيل
هَيَلي مؤبايلء تؤإةكاني بواري ثسثؤإي
هةيني «رؤذي رايطةياند عَيراق، لة نؤرماأل
ناكرَيتء فةرميي دةوامي دامودةزطاكاندا لة
كة بةشَيوةيةك دةدةن، ثشوو هاوآلتييان
كاري عَيراق بازرطانييةكاني  ناوضة  بازاإء

رؤذةدا لةو دةكرَيت بؤية هةر ناكرَيت، تَيدا
دياريكراو خةآلتَيكي كؤمثانيايانة ئةو
ثةيوةنديية بكةنء هاوآلتييان ثَيشكةشي

خؤإايي». بكةنة تةلةفؤنييةكانيان
ثَيشكةوتووةكاني وآلتة لة زؤرَيك لة
هةفتةدا ثشووي  رؤذانـــي لة  جيهاندا،
خؤإايية، بة مؤبايل  بة ثةيوةنديكردن 
فــةرةنــســا... بةريتانيا، وآلتــانــي ــو  وةك
هةَلة ئةو قةرةبووكردنَيكي  وةكو  ئةمةش
كؤمثانياكان تةكنةلؤذييانةي تةكنيكيء
بة طةورة زيانَيكي دةدةنء ئةنجامي رؤذانة

دةطةيةنن. هاوآلتييان
ثةيوةنديء وةزارةتي رابردوو ساَلي
تؤإي كؤمثانيايةكي ضةند عَيراقي طةياندني
لةبةرئةوةي ســزادا، تةلةفؤني مؤبايلء
طرَيبةستانةي ئةو بةثَيي نةيانتوانيوة
خزمةتطوزارييةكانيان كراوة لةطةَلياندا

لةسةرجةم بطةيةنن هاوآلتييان بــة
لةنَيوان طرفت  ضةندين رؤذانــة عَيراقداء
زؤرجار شارةكاندا لةنَيو هةيةء تؤإةكاندا
بؤ طرفت دةثــضــإَيــنء ثةيوةندييةكان

دةبَيت. دروست هاوآلتييان
ثةيوةندي تؤإي لة دةهــوةري، عةلي
دةيانةوَيت رايطةياند: بارةيةوة لةم زةين،
قةرةبوو خؤيان بةشدارةكاني هةموو
بةهؤي زيانانةي ئةو هةموو لة بكةنةوة
دةرةكييةوة تةشويشي لةناكاوء كَيشةي
دةرةوةي لة كة دةبَيت تؤإةكانيان توشي

ئةوانداية. تواناكاني
حكومةتي كة داواكراوة بةياننامةكةدا لة
بةسةر بسةثَينَيت خؤي داواكةي عَيراقي
بةبآ ثةيوةنديكردندا،  كؤمثانياكاني هةموو 
بكرَيتة هةيني  رؤذي ئةوةي بؤ جياوازي، 

نيشتمانيي». «ثةيوةنديي رؤذي

ئةندازيارء خاليد،  محةمةد  جاسم
«زؤرَيك وتي: (bss) بواري تايبةتمةندي
ناو هةفتةيان ثشووي رؤذاني وآلتان لة
جطة نيشتمانيي)،  ثةيوةنديي (رؤذي ناوة 
كارئاسانيي كؤمثانيا هةندَيك ــةوةي ل
وآلتاني بة ثةيوةنديكردن كردووةء زياتري
بؤ هاوآلتييان هةرزانتر بة نرخَيكي دةرةوةي

فةراهةمكردووة».
ــن- (زةي كؤمثانياكاني عَيراقدا لة
ئةمنيية، ئيتيساَلونا، ئاسياسَيل، عَيراق،
لةطةأل طرَيبةستيان كؤإةك) فؤن، فورات
ثَيشكةشكردني بؤ هةية عَيراقيدا حكومةتي
تةلةفؤن، مؤبايلء تؤإي  خزمةتطوزاريي
لة تر كؤمثانياي ضةندين ئَيستا لةكاتَيكدا
مؤَلةتي ئايندةدا لة ئةوةي بؤ ئامادةسازيدان
سةرتاسةري لة بةدةستبهَينن كاركردن

عَيراقدا.

بة خؤأايي  مؤبايل ثةيوةنديي  رؤذاني هةيني



ذاذَلةيي ساَلح مامؤستا

وشةي طوَيبيستي زؤرجار
لةكاتي كة دةبين تةكنؤكرات
بةكاردةهَينرَيتء قسةكردندا
وةكو دةكــرَيــت، لَيوة باسي 
كةسَيكي كةس فآلنة ئــةوةي
دةَلــَيــيــن يــان تــةكــنــؤكــراتــة
بةرهةم دكتؤر كابينةكةي
ضونكة دةبَيت، سةركةوتوو
تةكنؤكراتةو كةسَيكي خؤي
دةكاتة تةكنؤكراتيش كةساني

ثلةبةرز. فةرمانبةري وةزيرو
بةكارهَيناني ــذووي ــَي م
هــةرَيــمــي ــة ل ــة ــةي ئـــةم وش
نييةو كؤن زؤر  كوردستاندا 
بةربآلو بةشَيوةيةكي  تازة  وا
زياتريش بةكاردةهَينرَيتء
خةَلةتاندن بؤ مؤدَيلء وةكو

لَي وةردةطرن. سوودي
بــدةيــن ــج ــةرن ــةر س ــةط ئ
حيزبء بةرثرساني ئةوةندةي
ديموكراسيء باسي  حكوميي
عــةدالــةتــي مــافــي مــــرؤظء
خةَلكاني دةكةن، كؤمةآليةتي
لة ناكةنء ئــةوة باسي ديكة
دذي خؤيان ئةوانة راستيشدا

مرؤظن. مافي ديموكراسيء
تائَيستا بإوايةدام لةو من
تةنانةت هةن، زؤر  كةسانَيكي
يان حيزبيي باآلي ثؤستي كة
بة خؤشيان هةيةو حكومييان
دةزاننء تةكنؤكرات كةساني
ضيية. ماناي تةكنؤكرات نازانن
دةَلَين كآ بة بزانين با
تةكنؤكرات كةسي  تةكنؤكرات؟ 
ئةوانةن تةكنؤكرات كةساني يان
تةمةنيان زؤري  ساآلني  كة
بوارَيكي ضةند يان  بوارَيك لة
تَييدا بةسةربردووةو كاركردندا
قاَلبوونةتةوة، تةواو شارةزانء
كاركردنة ئــةو ئةنجامي لة 
خاوةني بوونة بــةردةوامــةدا
توانايةكي زؤرو ئةزموونَيكي
لة ــةك ــاي دةري بــآ ســنــوورو
لة شارةزاييةكي زانيارييء
ئةوانة دواجــار رادةبــــةدةر،
خــاوةنــي ــةرو ــن ــَي ــة داه ــن دةب
و ثَيشكةوتوو ثالني نةخشةو
بةرةوثَيشةوةبردني بؤ طونجاو
جياجياكاندا. بوارة لة كؤمةَلطة
كة ئةوانةن تةكنؤكرات كةساني
زانيارييء سةرضاوةي دةبنة
كاريان كة ئةوانةي بؤ مةرجةع
هةميشة ـــةنء دةك لــةطــةَلــدا
ثَيدةكرَيتء رايـــان ــرسء ث
ثَيشنيازةكانيان راوبؤضوونء

وةردةطيرَيت. هةند بة
كةساني ــي ــوون ب بــةبــآ 
هةرطيز تةكنؤكرات  شــارةزاو 
ثَيشةوة ـــةرةو  ب كؤمةَلطة

ناضَيت.
دةردةكةوَيت بؤمان لَيرةوة
باآل ثؤستي ــة  ك ئــةوانــةي
دامودةزطاكاني لة وةردةطرن
خاوةني دةبنة حكومةتداو
لةسةر ــار ــإي ب ــــةآلتء دةس
بةو تةكنؤكراتيي، بنةماي
ثؤستةي ئةو كة  دَيت  ماناية
بنةماي لةسةر وةريدةطرن كة
شارةزاييء لَيهاتووييء تواناو
ساَلةيانةو ضةندين ئةزمووني
ماندووبووني رةنجء بةري بة
ئةو طةيشتوونةتة خــؤيــان
بنةماي لةسةر  نةك شوَينة، 

حيزبَيكي بة ثابةندبوونيانةوة
كرابَيت. ثآ خَيريان سياسيء

مةرج ديكةشةوة اليةكي لة
بإوانامةي هةركةسآ نيية
ثآ ثؤستَيكي هةبوو ئةكاديمي
تةكنؤكراتة، كةسَيكي ئةوة درا
ئةزمووني كاركردنء بواري
بوون بؤ بنةمان باشترين زؤر،

تةكنؤكرات. بة
ـــك ـــرَي وةزي دةكـــرَيـــت
ضونكة نةبَيت، تةكنؤكرات
زؤر بةآلم سياسيية، ثؤستةكة
كة ثَيويستة ــش زؤري طرنطة 
هةية باآليان ثؤستي ئةوانةي
تةكنؤكرات وةزارةتــةكــةدا لة 
وةزارةتةكة ئةوانة ضونكة بن،
نةخشةو بـــةإَيـــوةدةبـــةنء
بؤ دادةنَين بؤ تايبةتي ثالني

بةإَيوةبردني كاروبارةكان.
ساآلني يادمة  لة خؤم  من
مةعاوني فآلنة دةيانوت ثَيشوو
مةسلةكيية، كةسَيكي ثؤليس
ثؤليسي لة كةسة ئــةو ــة وات
بةرز ثلة ثلة مفةوةزييةوة يان
مةعاون، بووةتة  تا بووةتةوة 

تةكنؤكراتة. كةسة ئةو واتة
بووة لةوة طوَيم زؤرجــار
بةرهةم دكتؤر بةإَيز دةَلَين كة

تةكنؤكراتة. كةسَيكي
ثَيوةرَيك ض بة  بزانين با
دةزانين هةموومان تةكنؤكراتة؟
وآلت دةرةوةي لة  بةإَيزيان
تاَلةباني بإياري بة ــوونء ب
بة كرا يةكسةر هَينرايةوةو
وةزيراني ئةنجومةني سةرؤكي

سلَيماني. ثَيشووي ئيدارةي
طرنطةكاني كارة بزانين با
تةكنؤكراتيمان كة بوون ضي
سةردةمي لة دياربووبَيت. ثَيوة
بــازاإي بة درا طةشة ــةودا ئ
ياساي بازاإيش  بةآلم ئازاد،

هةية. خؤي تايبةتي
ئَيمة الي  ئــازاد بـــازاإي
بةرةآلييء بــازاإي ماناي بة
خواردني دةرمـــانء هَيناني
بة طَلؤث هَيناني  بةسةرضوو، 
سةعات (١٠) ئةوةي مةرجي
كةس هةندآ ماناي بة كاربكات،
هةندَيكي مليؤنَيرو ببنة خَيرا

هةذار. ببنة ديكة
حــكــومــةت تــائــَيــســتــاش
ــوورةداو ــن س ــةم ل كرَيضيية
دةوامي سآ قوتابخانة سةدان
سةدان لةوكاتةوة بةآلم تَيداية،
ناوجةرطةي لة زةويي ثارضة
رةمــزيــي ــة نــرخــي ـــاردا ب ش
حيزب بة سةر كةساني دةدراية

ناوي جوانكردني شارةوة. بة
شوَيني لة تايبةتيش كةرتي
حيزب ــاو  م قةتيس  خــؤيــدا
هةموو بةسةر طرت دةستي
بواري كاركردنء بوارةكاني

هاوردةكردن.
تةكنؤكراتييةكةي كةواتة
كام كوَيدايةو لة بةرهةم دكتؤر
كة خولقاندووة موعجيزةي

نةبووة. ثَيشتر
بةإَيز ئَيستادا  لــة  ئايا
خؤي دةتوانآ بةرهةم  دكتؤر
يان دياريبكات وةزيــرةكــان
وةزير دةدات. بإيار حيزب
ثَيشوودا كابينةي  لة  كة هةن
طومانيان ــردووة ــك ــان ــاري ك
نةبوون، شةفاف ــةرة س لة 
دكتؤر كابينةكةي لة ئَيستاش
ئةمة ئايا دانراونةوة، بةرهةمدا
تةكنؤكراتيية بنةماي لةسةر

حيزبة؟ بإياري لةسةر يان
ئةم ــي وةآلم هةموومان

دةزانين. ثرسيارانة
ــــةروةردةدا ث لــة بـــواري
قوتابخانةيةك بةإَيوةبةري
لةسةر نةبَيتء حيزبيي هةية
زيــاتــر بــنــةمــاي بـــؤئـــةوةي
بسةلمَينم خؤم بؤضوونةكاني
بؤ دةهَينمةوة  نموونة دوو 

تَيبطةن. هةمووان ئةوةي
ــدارةي ــي ئ ــووري ــن ــة س ل
ئةطةر سلَيماني، ثَيشووي
قوتابخانة بةإَيوةبةرَيكي
ثؤستةكةي لة نةبَيت يةكَيتي
نموونةية ــةوة ئ ــت، ــرَي الدةب
بواري بوارةكاني هةموو بؤ
باآلو خوَيندني ـــةروةردةو ث
فةرمانطةكاني زانــكــؤكــانء
وةزارةتـــي هـــةردوو  ديكةي 

باآل. خوَيندني ثةروةردةو
لة بةهةمانشَيوةش  هةر 
كة ــةوةي ئ ثارتي سنووري
نابَيتة نةبَيت ثارتي بة سةر
كةواتة قوتابخانة، بةإَيوةبةري
تةكنؤكراتيي باسي ئةطةر
لة فَيأل ــة واي ماناي بكةيت،
خؤمان ــنء ــةي دةك خــؤمــان

دةخةَلةتَينين.
سنووري لة خــؤي كاتي
سلَيماني ثَيشووي ئيدارةي
ناوي بة هةبوو وةزارةتــَيــك
ثيشةسازيي، ـــــي وةزارةت
بة وةزارةتــة ئةم مةسرةفي
فةرمانبةرو بريكارو وةزيرو
دامودةزطاكانيةوة هةموو
هةزاران سةدانء بة مانطانة
بوو، خةرجيان  دينار مليؤن 
نةيانتواني ئةمانة هةموو بة
تاسَلوجة ضيمةنتؤي كارطةي
سةرثةرشتي بةإَيوةبةرنء
تةن هةزار دة رؤذانــة بكةن،
دراية دوايي هةبوو، بةرهةمي
ئيجار بة  مستةفا مةال فاروقي
تةن ــةزار ه يــةك بة ــة رؤذان
حكومةت، بيداتة كة ضيمةنتؤ
ئَيستا رؤذانةي بةرهةمي بةآلم
ضيمةنتؤ تةن ــةزار ه  (٦) لة

زياترة.
وةزارةتَيك ئةطةر دةثرسم
ــرات ــؤك ــن ــةك ــي ت ــان ــك ــةَل خ
ناتوانن ضؤن  ببةن، بةإَيوةي 
كارطةيةكي ســةرثــةرشــتــي
لةوةداية سةير بكةن؟ ضيمةنتؤ
وةزارةتة ئةو وةزيري  ئَيستا
شوَينَيكي لة كراوةو خانةنشين
شارةزا ثسثؤإي وةكو ديكة

دراوة. ثآ ديكةي كارَيكي
مستةفا مـــةال ــي ــاروق ف
بازيانيشي ضيمةنتؤي كارطةي
كؤمثانياي دامـــةزرانـــدو 
خاوةني دامةزراندو ئاسياسَيَلي
ديكةي ثــــرؤذةي  ضــةنــديــن

طةورةية.
ــاوا ئ ــة كــةســانــي ــةوات ك
تةكنؤكراتء ثَيياندةوترَيت
ــي ــري وةزي ثؤستي  ــت ــَي دةب
ـــاواو ئ ــي ــان ــةس ــة ك ــت ــدرَي ب
خؤيان هةر ثَيبدرَيت رَيطاشيان
وةزارةتةكة فةرمانبةرةكاني
ئةوانةي بة هةموو بكةن. دياري
لة هــةبــووة بــاآليــان ثؤستي 
سلَيماني ثَيشووي ئيدارةي
مستةفا مةال فاروقي قةدةر بة

نةبووة. تةكنؤكراتييان عةقَلي
هةمانشَيوة بة ئَيستاش
ـــرو وةزي ــي دانــانــي ــةكــات ل
حيزبء ــاآلدا ب فةرمانبةري
دةبنة حيزب ناو تةكةتوالني

خاوةني بإيار.
دؤالر مليار بة  تائَيستا
نــيــوةنــاضــألء ــــرؤذةي ــة ث ل
وةهميي ثرؤذةي لة سةقةتداو
هةرَيمةدا لةم بةرهةمدا بآ

دراوة. بةفيإؤ خةرجكراوةو
ونبووني نموونة باشترين
ناوي بة دؤالر مليؤن  (١٧)
ــوو، ــان خ دروســتــكــردنــي
ناوي بة دؤالر مليؤن  (١٨)
وَيستطةي دروســتــكــردنــي
طةندةَليي سةدان  بة  كارةباو
تائَيستا كـــة ـــؤرة ـــةوج ل
ــدا ــي ــةدواي ل شــــاراوةتــــةوة.
بةرهةمي ئةمةية ئا ــَيــم دةَل
هةرَيمي تةكنؤكراتةكاني

كوردستان؟
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ئامَيدى بؤتان

ثةيمانطاى لة توَيذةر رؤبنى مايكأل نؤظةمبةر (١٢)ى رؤذى
لة باس ريظيو» «ناشناأل لة نووسينَيكدا لة ئةمريكى ئينتةرثرايزى

دةكات. عَيراق لة مةترسيدار كارَيكى
بارةطاى  ضاودَيريكردنى تةقينةوةء  مادةى  دةنووسَيت: رؤبن  
مةترسيدارة، كارَيكى  نةجةف  لة كهول فرؤشتنى  ياخود  ثؤليس،
رؤذنامةنووس بة بوون عَيراق كوردستانى لة ثَيدةضَيت وا «بةآلم

بَيت.» مةترسيدارةوة ليستى سةرووى لة
هةرَيمى لة رؤذنامةنووس  بة  بوون دةكات،  راست رؤبن  مايكأل
ئةو بةهؤى بةتايبةتى مةترسيدار كارَيكى بووةتة كوردستان
تةمموزى (٢٥)ى هةَلبذاردنةكانى لة ثارتى يةكَيتىء الوازةى ئةدا

عَيراق. كوردستانى
بَيدةنط  ئؤثؤزسيؤن طةر  مةترسيدارترة زياتر  بارودؤخةكةش  
لة بإؤن كشانةوة بةرةو ئةمريكا هَيزةكانى لةوالشةوة بَيتء

.(٢٠١١) ساَلى كؤتايى
سةر بةربةرييةى لَيدانة ئةو ثاش دةركةوت زياتر مةترسييةكةش
طؤظارى سةرنووسةرى طؤران) (نةبةز تةحقيقى رؤذنامةنووسى

جيهان.
مافةكانى  ئازاديىء بة سووكايةتيية بةربةريانة هَيرشة، ئةو  

مرؤظ.
بآلوكردنةوةى  بةدواى ئازايانة كة رؤذنامةنووسَيكة، نةبةز

رؤيشتووة. دةسةآلت بةكارهَينانى خراث خزمايةتىء طةندةَليىء
كاغةزةكةيةتى. قةَلةمء تةنيا هةيةتى نةبةز ئةوةى

نيية. دؤالر مليؤنةها خاوةنى نييةء سةربازى هَيزى ئةو خاوةنى
حيزبةكانى دةسةآلت،  بؤ نيية رَيكخراو هيض هةإةشةيةكى ئةو

درا. ثةالمار ئةمشةدا لةطةأل بةآلم
نووسينانةى  لَيدوانء ئةو دةكات، نيطةران زياتر ئَيمةى ئةوةى  
خاوةنى » بة كوردستان هةرَيمى  هةميشة كة  تاَلةبانيية، قوباد
مةدةنى كؤمةَلطةى  ليبراألء رؤذنامةطةرى ياساى باشترين

دةكات. ثَيشكةوتوو» وةسف
لة (١٩٩٢)ةوة هةَلبذاردنةكانى ثارتى لة دواى يةكَيتىء جةماوةى

كزبوونداية.
بةآلم هاتبوونةوة، هةندةران لة تازة ثارت هةردوو سةركردةكانى
طشت بكإنء دةنط دةيانتوانى زؤربوو ئةوةندة مادييان تواناى

دابخةن. جياواز هةناسةى ذوورةكانى
بةدةست دةنطةكانيان (٨٠٪)ى يةكَيتى ثارتىء ئةمة سةرةإاى

دةهَينا.
مليارةها طيرفانَيكى هاوبةشء  ليستى  بوونى لةطةأل (٢٠٠٩) لة

برد. دةنطةكانيان (٦٠٪)ى سةربازى مليشياى دؤالرء
لة  بوو ئاشكرا ذَير دةسةآلتى ثارتى لة دةنطدان راستييةكةشى

كراوة. ئةنجام طؤإينى تةزويرء ضةند كة دهؤك، هةولَيرء
لة تـــةواوة هةإةشةيةكى طـــؤران، نةبةز ســةر بؤ  هَيرش 
ثَيشخستنى لة هةبوو رؤَلــى كة سةربةخؤ،  رؤذنامةطةريى 

هةرَيم. هةَلبذاردنةكانى دواين لة ئؤثؤزسيؤن
هةرَيمى  حكومةتى  وَينةى جوانكردنةوةى بؤ ضارةسةر   
دةبينَيتةوة: خؤى خياردا دوو لة طشتيى راى الى كوردستان
لَييان، خةَلكى بَيزارييةى سكاآلو ئةو  لةبةرضاوطرتنى ريفؤرمء 

ترساندن. هةَلمةتى يان
كة  سةلماند، راستييةى ئةو طؤران نةبةز سةر هَيرشةكةى  
خيارى ريفؤرمء لة هَيناوة شكستيان دةسةآلتدار حيزبةكانى
شتَيك هةموو ئةوان خةَلكة. ترساندنى كة هةَلبذاردووة، دووةميان
رَيطةطرتن بؤ ترساندنى رؤذنامةطةريىء دةيكةن بَيت لةدةستيان
نيشتمانييةكانى هةَلبذاردنة لة سيناريؤكان دووبارةبوونةوةى لة

.(٢٠١٠) لة عَيراق
ئةمريكا كوردستانء نَيوان ستراتيذيى بةستنى ثَيكةوة خاَلى تةنيا

ديموكراسى. لة بريتيية،
دةسةآلتى  مسداقيةتى ئازاد ميدياى سةر بؤ بةربةريانة هَيرشة ئةو

مةترسييةوة. دةخاتة واشنتؤن الى كوردى
بةسةر  هةرطيز لةم هَيرشة، بةآلم ئةمريكا بَيدةنط بَيت ثَيدةضَيت
اليةنى لةطةأل قسةى دةكاتء تؤمارى تَيناثةإَيتء واشنتؤنةوة

كردووة. ثةيوةنيدارى
بةجَيدةهَيَلن. عَيراق (٢٠١١) كؤتايى لة ئةمريكا هَيزةكانى

دةنط  ئؤثؤزسيؤن ثارتةكانى كة ئــةوةيــة، كاتى ئَيستا  
بكةن. رؤذنامةطةرى ئازادى  ثاراستنى داواى  بةرزبكةنةوةو
وةك دةكــات ثارتى يةكَيتىء لةطةأل مامةَلة ئةمريكا راستة 
بةآلم كوردستان، هةرَيمى حكومةتى دةسةآلتداريى دووحيزبى
بةها لة بةرطريى كة تةندروستة، ئؤثؤزسيؤنَيكى ثاَلثشتى هةميشة

بكات. ثيرؤزةكان

ثاراستنى ئازاديى
رؤذنامةنووسان

كردارة بة ثَيويستى
ثؤستي ئةوانةيكة

لة وةردةطرن باآل

دامودةزطاكاني

حكومةتداو

خاوةني دةبنة

بِريار دةسةآلتء

بنةماي لةسةر

تةكنؤكراتيي،

دَيت ماناية بةو

ثؤستةي ئةو كة

وةريدةطرن كة

بنةماي لةسةر

لَيهاتووييء تواناو

شارةزاييء

ئةزموونيضةندين

بة سالَةيانةو

رةنجء بةري

ماندووبووني

خؤيان

طةيشتوونةتة

نةك شويَنة، ئةو

بنةماي لةسةر

ثابةندبوونيانةوة

بةحيزبَيكي

خَيريان سياسيء

ثآكرابَيت

تةكنؤكرات؟!! دةلََين كآ بة
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١-٢

ــةك ــاي ــؤذي ــؤل ــدي ــاي ــض ئ ــي ه
بة ثَيويستي ناسيؤناليزم هَيندةى
ريوايةتي لة مَيذوو  نيية.  مَيذوو
مةفهوميي دروستةى رؤمانتيكيء
ناسيؤناليزمء جةوهةرطةرايانةى
(ئةم وَيــرانــكــارانــةى بانطةشةى 
جيا حةقيقةت بؤ ئايديؤلؤذياية)
ناسيؤناليستي طوتاري ناكرَيتةوة.
ئةم مَيذووطةرايانةيةء طوتارَيكي
دةستةبةركردني لةثَيناو طوتارة
ــةى ــرؤك ــي ب ــي ــةت ــي ــي ــروع ــةش م
ناسيؤناليستيثشت بةرةضةَلةكناسي
سةلماندني بؤ  هةروةها دةبةستَيت، 
ئةويتر ــةوةى ــردن ــك رةت خـــودء 
ئةسَلي بةمَيذووييكردني  بؤ  ثةنا
خاَلي مَيذوو بةآلم دةبات، نةتةوةيي
طوتاري ناسيؤناليزميشةء الوازي
بةردةوامي بة ناسيؤناليزم مَيذوويي
ميذوونووسةكانةوة اليــةن لــة
حةقيقةت بةوةى  دةكرَيت تاوانبار 
تؤمةتبار هةروةها دةشَيوَينَيت،
مَيذوويي حةقيقةتي بةوةى دةكرَيت
دةوَلةت-نةتةوة نةتةوةء ثَيكهَينانى
مَيذوونووسة دةنوَينَيتء هةَلة بة
ناسيؤناليستةكانبةسابجَيكتيظبوون،
دةمارطيرء ئايديؤلؤذيبوون تؤمةتبار
اليةن لة تؤمةتانةش  ئةم دةكرَين، 
«ئؤبجَيكتيظ»ةكانء مَيذوونووسة
دةدرَيتة نا-ئايديؤلؤذييةكان قسة بة
ناسيؤناليستةكان، مَيذوونووسة ثاأل
رَيطةى لة خؤيشيان كاتَيكدا لة
داهَيناني هةندَيكجار بذاركردنء
مَيذووييكردني بة مَيذووييء بابةتي
روايةتي خؤيان بؤضووني بيرء
ئةو هةموو دةخوَلقَينن. مَيذوويي
تؤمةتانةىدةدرَينةثاألمَيذوونووسي

 Nationalist) ناسيؤناليستي
بة ثةيوةستن (Historiography
(Epistemology)مةعةريفةناسي
ئةزموونطةرايانة مَيذوونووسي ى
،(Empiricist Historiography)
هةر بَيطومان تــرةوة} اليةكي {لة
بة ثةيوةستة كة مَيذوونووسييةك
لةكؤمةَلَيك حةقيقةت دةرهَينانى
ئةو بنةماى لةسةر دياريكراو، فاكتي
ئةو فاكتانة لةطةأل ئةم طريمانةيةي كة
ثَيدةدةن ئاماذةى ئةوان راستييةى
ئةمةش ئةزموونطةراية. خؤي يةكن،
مَيذوونووسي هةَلةكانى هَيندةى

راستة. ناسيؤناليستي
ــيــةكــان ــةي رةخــن تَيبينيية 
لة مَيذوو دروستكردني لةسةر
دوو ناسيؤناليستةكانةوة، اليــةن
يةكةم، خؤدةطرَيت: لة بةرطريمانة
خؤيان مَيذووي ناسيؤناليستةكان
دووةم تَيبيني هةَلةدةنوَينن، بة
مَيذووي بةهةَلةنواندنى كة ئةوةية
جةوهةرى ثَيويستييةكي نةتةوة
ئَيرنَيست ئايديؤلؤذيايناسيؤناليزمة.
كة وتةكانيدا، لة يةكَيك لة رينان
يةكةمين بة دةهَينرَيتةوةء بةزؤري
سروشتي بة ســةبــارةت وتةكان
دادةنرَيت، ناسيؤناليزم نةتةوةء
كورتدةكاتةوة خاآلنة ئةو هةموو
هةَلة بة خؤ  مَيذووي «وةرطرتني 
وتة ئةم نةتةوةبوون». لةوة، بةشَيكة
لة لةسةرةتاوة، هةر  رينان وردةى
لَيكدانةوةي لة بةرضاو زنجيرةيةكي
رةنطدانةوةى سياسيدا مَيذووييء
هةبووةءشَيواندنيمَيذوويثَيكهَينانى
اليةن لة دةوَلةت-نةتةوة نةتةوةء
بة ناسيؤناليستييةوة مَيذوونووسي
ناسيؤناليزم ئاديؤلؤذياي سروشتي
رةنطدانةوةشي دوايين دةبةستنةوة.

دةردةكةوَيت هؤبزباوم ئَيريك الي لة
لةلَيكؤَلينةوةىنةتةوةءنةتةوةخوازي
«من دةَلــَيــت:  كة   ،١٨٧٠ ساَلي لة
جطة سةر، بخةمة تري هيضي ناتوانم
مَيذوونووسَيكي هيض (بَلَيم) لةوةى
ناسيؤناليزم، ــةوةء ــةت ن جيدي 
لة ناسيؤناليستَيكي ناتوانَيت
بَيت، ثابةند سياسييةوة رووي
بة بــاوةإداران وةك ئةوةى مةطةر 
كة ثيرؤز كتَيبي رةهاى حةقيقةتي
بةشداربوون لة بَيتواناييان هؤي بة
بةشدارى تيؤرَيكي تةكاموليدا، لة لة
زمانى فيلؤلؤذياي ئاركيؤلؤذياء لة

ناكرَين. بَيبةش ساميدا
ئيترئةمة زؤربةربآلوةكةطوتارى
طوتارَيكي ناسيؤناليزم مَيذوويي
ئةم ئايديؤلؤذيكة، سابجَيكتيظء
كاريطةريى بَيطومان تايبةتمةندييةش
ـــردوو راب ــةوةى ــدن ــوان ــةســةر ن ل
مَيذووي ناسيؤناليستةكان دةبَيت.
بؤ دةنووسنةوة خؤيان نةتةوةكةي
رةوايةتي(مةشروعييةت)ي ئةوةى
بسةلمَينن. خؤيان ئامانجةكةى
سةرنجةكةى لة مانايةي بةو كةواتة،
ــدراوة، ثــَي ئــامــاذةى هؤبزباومدا
بابةتي ناسيؤناليستي مَيذوونووسيي
بةآلم بَيت،  بابةتي ناشتوانَيت نييةء 
ثابةندبوونيسياسيءبةهةَلةنواندني
ميذوويي»ش «راستي ئايديؤلؤذيكي
كةسي تاواني تايبةت  شَيوةيةكي  بة
(هةَلبةت) نيية. تيادا ناسيؤناليستي
بة ثابةندةكان ليبراَلة سؤسياليستء
مَيذووي كة هةن ئازاديش بازاإى
دةوَلةتة سؤسياليستيء بزووتنةوةى
دةنــووســنــةوة: بــؤرذوازيــيــةكــان
ئةوانيشرووبةإوويرةخنةدةبنةوة،
رةوايةتي(مةشروعييةت)ى بةآلم
بة زؤر دامةزراوةكةيان  ئيرادةء 

ثرسيارةوة. ذَير دةضَيتة كةمي
ضيية ئـــةوة ـــةي ئ كـــةواتـــة 
رقء جَيي ناسيؤناليزمي كردووة بة
مؤدَيرندا؟ مَيذوونووسي لة قين
ئاماذة هةمان وةرطرتةدا لة هؤبزباوم
ناسيؤناليزم تايبةتمةندييةتييةكي بة
داواى «ناسيؤناليزم  دةَلَيت: دةداتء 
كة شتةى بةو دةكات زؤر باوةإَيكي
ئةمة .(١٢ ال: (ه.س. نيية.» وا راستيدا لة
ساختةبووني خةسَلةتي بة ئاماذة
ناسيؤناليستي، مَيذوونووسي بابةتي
هَيزيكي وةك كة دةدات نةتةوة واتة
بووني كة ثَيشيني ديــاريــكــراوى
ناسيؤناليزمء بووني ثَيش دةكةوَيتة
مَيذوونووسيي نةتةوةوة. دةوَلةتء
مَيذوونووسييةكي ناسيؤناليستي
هةَلخةَلَيتَينةرة كة بة ثَييبانطةشةكان،
بابةتَيكي ضاالكييةكاني ــانء داواك
هةية، ئةفسانةيي ئةسَلَيكي كة ساختة
بؤضووني ثَيي بة  نووسراوةتةوة. 
نين نةتةوةكان ــةوة  «ئ هؤبزباوم
ناسيؤناليزمةكان دةوَلةتةكانء كة
بة ــةواو ت بةَلكو ئــاراوة، دةهَيننة
دةوَلةتةكانء (ئــةوة ثَيضةوانةوة
نةتةوة كــة ناسيؤناليزمةكانن
سةبارةت طيلنةريش دةخوَلقَينن)».
بابةتي ساختةى سروشتي بــة
لةطةأل ناسيؤناليستي مَيذوونووسيي

هاوإاية: هؤبزباومدا
شــيــوازَيــكــي وةك نــةتــةوة 
ثؤلَينكردني مرؤظةكان بؤ  سروشتي
بةخشرابَيتء خــواوة اليةن لة كة
كة سياسي  ضارةنووسَيكي وةك 
تةنها دواكةوتبَيت زؤر (دةركةوتني)
هةندَيكجار ناسيؤناليزم، ئةفسانةية،
ئَيستا زةمةني ثَيش كلتوورةكاني
نةتةوة، بة دةيانكات دةهَينَيتء
كلتوور ــؤي خ هةندَيكجاريش
زؤري بة هةرضةندة دادةهَينَيت،
دةسإَيتةوة، ئَيستا ثَيش كلتوورةكانى
خؤش ثَيمان  جا راستييةكةية، ئةمة 

.(١٩٨٨ ث.ال، :٩-٤٨) نا... يان بَيت
سةرةكي ئامانجي ديارة وةك
هاوضةرخانةى رةخنة ئةو زؤربةى
مَيذوويي طوتارى  ـــةإووي  رووب
لةسةر دةكرَينةوة ناسيؤناليستي
مشتومإاوي ساختةء سروشتي
نةتةوة)ن. (واتة  طوتارة ئةم  بابةتي
ثرسيار نــامــةوَيــت مــن ــرةدا،  ــَي ل
دروستي راســتــيء ســةر بخةمة 
بايةخي باسي يان  رةخنةية،  ئةم

ــؤذي ئــةم ــؤدؤل ــت ــي ســيــاســيء م
ئةو ئةطةرضي بــكــةم. رةخنةية
كة نةتةوة بؤضوونة رةخنةهةَلنةطرة
مؤدَيرنة، سياسيي  دروستةيةكي 
سابجَيكتيظ، دَيرينةيةكي نــةك
دروستةى ئاشكراية، وةك بةآلم
طوتارى ريوايةتي مةفهووميء
قورسي بة ناسيؤناليستي مَيذوويي
بابةتة ئةم بة-مَيذووييكردني بة ثشت
مانايةش بةم دةبةستَيت. ساختةية
ناسيؤناليزم تةنها طوتارى مَيذوويي
بة- بةَلكو بة-هةَلة-نواندنى واقع نيية،

هةَلة-وَيناكردنيشييةتي.
رووي ــةم لــة ه ــةم طــوتــارة ئ
رووي لة هةميش مةفهووميء
هةَلةية ئةم بةآلم هةَلةية، واقيعييةوة
ستراتيذَيكي هةَلةية ئةم زةرووريية.
ئاوةذووكردنةوةى بؤ بةَلطةكارانة
-) ـــي ـــةت ـــؤي ه ثــــةيــــوةنــــدي 
نةتةوةء نَيوان causalityعليت)ى
كة دةكات دةستةبةر ناسيؤناليزم
ناسيؤناليستي بانطةشةي ثشتطيري

دةكات. دةسةآلت بؤ
مؤدَيرنيست- بيركردنةوةى 
نةتةوةء بؤ كؤنستراكشنيستى
توندء رةخنةيةكي ناسيؤناليزم
بيركردنةوةى شــَيــوازي لة رةق 
ئةتنييةكان ثرايمؤردياَلةكانء
بؤ ــــةوان ئ ـــتء مــةيــلــي ـــرَي دةط
طةإاندنةوةى بؤ دةسةآلتدارَيتي
دةسةآلتبؤمَيذووىناسيؤناليستيء
لةطةأل ئةويشداباوةإثَيكراوَيتي فيكري
رةخنةى هةَلدةوةشَينَيتةوة. ئةوان
رَيطةى لة كة كؤنستراكشنيستي
رووبةإووي مَيذووييةوة «فاكت»ي
ناسيؤناليستييةكان بانطةشة
زؤري كاريطةرييةكي دةبَيتةوة،
ــوارى ب توَيذينةوةكانى لةسةر
شوناسي ناسيؤناليزمء  ئةتنيكء 
لةوةى جيا ئةمة هةبووة: نةتةوةيي
(presupposition) بةرطريمانة
بةربآلو شَيوةيةكي بة تيؤرييةكانيان
شَيوازى تايبةتي بة  بةكاردةهَينرَين، 
باوةإثَيكراوَيتي لة توَيذينةوةيان
بةستنةوةى ناسيؤناليستي. طوتارى
بةو ناسيؤناليستي ــارى ــوت ط
بة سةريهةَلداوة تيايدا  بةستَينةى
نادروستي سةلماندني مةبةستي
لةطةأل نةطونجاني طــوتــارةء ئــةم 
شَيوةيةكي بة مَيذووييةكان فاكتة
ئةم بةآلم بةكاردةهَينرَيت، بةربآلو
بةهايضاوثؤشيكردن بة بةستنةوةية
تيؤريء (بابةتي) كؤمةَلَيك لة
لة شَيوازة ئةم ضونكة مةفهومي،
دروستي راستيء تاقيكردنةوةى
بة كاريطةريةتيشيدا، لةطةأل طوتار،
ضةمكي بة ثشت  رةها شَيوةيةكي 
دةبةستَيت ئةزموونطةرايانة بؤ فاكت
لةطةأل مامةَلة شَيوةيةك بة ئةويش كة
دياريكراو وةك ئةوةى دةكات فاكتدا
خؤي كة ئةو راستييةى لةطةأل بَيتء
شَيوازة بَيت. ئةم دةداتآ يةك ماناي
بةستَيني بة طوتار بةستنةوةى (واتة
بَيت بةردةوام ناتوانَيت مَيذووييةوة)
ئةطةربَيتوبنةمامةعةريفةناسييةكانى
لةطةأليةكديدانةطونجَينءبةمانايةكي
رةخنةكاندا لةهةمبةر ناكرَيت ديكة
ثــَيــوةرى لَيبكرَيت. بةرطرييان
باوةإثَيكراو ناتوانَيت مَيذوويي
لة ئةويش فاكتةكانى ئةطةر بَيت،
بةَلطةكارانةدا ئاَلؤزء دروستةيةكي
دروستي راستيء  بؤيةش هةر  بن،
مَيذوويي نوسيني بابةتي لة ئةوان

. نيية ناسيؤناليستي زياتر
ــــيء ــــزري ــــاى ه ــــةم ــــن ب
رةخــنــةى ــانــةى ــطــةراي ئــةزمــوون
لة ــرن ــؤدَي م كؤنسراتشنيستي
ناسيؤناليستي ديــســكــؤرســي
جةوهةرطةراييةكيديكةءلوغراوتري
لَيدةكةوَيتةوة،ئةويشجةوهةرطةرايي
ماناي كة مَيذوويية سابجَيكتيظيتةي
مؤدَيرنَيتة سةرمايةداريىء لة خؤي
بؤ طةإانةوة ضونكة وةردةطرَيت،
ئامرازي ئؤبجَيكتء  وةك  فاكت
دروستي راستيء هةَلسةنطاندني
طوتارة ئةم ناسيؤناليستي، طوتارى
رةنطدانةوةيةكي بؤ دةكاتةوة كورت
سةرمايةدارىء دةركةوتني رووتي
دةركةوتةيةكي واتة وةك مؤدَيرنَيتة،

مَيذوويية ثإؤسة  ئةم ئايديؤلؤذي 
بؤ هؤبزباوم، دةيبينن. دياريكراوة
كورتدةكاتةوة طوتارة ئةم نموونة،
رووت ئايديؤلؤذى ريتؤريكايةكي بؤ
بؤ بةَلطةهَينانةوةية ئامانجي تةنها كة
لة كة طشتي سةروةريى دؤكتريني
ديموكراتيكةكانى ضاالكيية ثإؤسةء
طرتووة شكلي نوَيدا كاثيتاليزمي
طيلنةريش، .(١٩٩٢ هؤبزباوم، (بإوانة
طوتارى ثَييواية هةمانشَيوة، بة
شتَيك لة هةموو بةر ناسيؤناليستي 
لةطةأل كة مةشروعييةتة دؤكتريني
فةرهةنطييانةدا سياسيء ثإؤسة ئةو
دةطونجَيت كةمؤدَيرنَيتةء ثيشةسازي
لة كاتَيكيش ـــاراوة، ئ هَيناويةتة
ئةو كة دَيتةئاراوة كؤمةَلطايةكدا
نييةيانيشمةرجةكان مةرجانةىتيادا
ئةوة ثةيدابوونياندان، سةرةتاي لة
دةكةونةوة. ثَيضةوانة ئةنجامةكان
(واتة ئارطومَينتةكان ــةردووك ه
كة طيلنةريش) هي هؤبزباومء هي
ماركيسيتي تيؤري  ناو لة  ريشةيان
بةرهةمهَينانء ئامرازةكانى  بؤ
مؤدَيرنيزاسيؤنداية، تيؤري لة
(reductionist) كورتكردنةوةخواز

.
لة طـــرنـــط ـــي هـــــةرة ـــاَل خ
كة ــة ــةوةي ئ مندا ئارطيؤمَينتي
ئةزموونطةرايانةى هزريي رةخنةى
كؤنستراكشنيستيمؤدَيرنلةطوتارى
دةخاتة كؤتايي خاَلي ناسيؤناليستي،
بؤيةش هةر  طوتارة،  ئةم  بــةردةم 
هةر لة رَيطة بةرضاو شَيوةيةكي بة
مَيذووخوازانةى ريوايةتَيكي شَيوة
دةطرَيت. ناسيؤناليستي طوتارى
ضةمكي دارشتني  ئةمة  بؤ نمونةش 
طوتاري لة كة نةتةوةيية شوناسي
مافء هةَلطري ناسيؤناليستيدا
ئةركةكانة.ضةمكيكؤنستراكشنيستي
ضةمكَيكي نــةتــةوة  شوناسي بؤ 
ضةمكة ئةم كورتكردنةوةخوازة:
كورت لــةوةدا نةتةوةيي شوناسي
بانطةشةي دةرةنجامي كة دةكاتةوة
بؤئةسَلَيكييةكدةست ناسيؤناليستية
ثَيكهاتةيةكي لة واتة (ئةفسانةيي)،
مؤدَيرنَيتة كاثيتاليزمء كة زةينيدا
شوناسَيكة كة دروستيانكردووة
مافء ئةم ئةركةء مافء هةَلطري
ناسيؤناليستي ثــإؤذةى  ئةركةش
ئاشكراية ــةوة ئ دةكـــةن. ثَيناسة
كؤنستراكشنيستةكان راي بة كة
ثإؤذةيةكي ناسيؤناليستي ثإؤذةى
ثــإؤذةيــة ــةم ئ تـــةواو مــؤدَيــرنــة:
ضاالكيية ثإؤسةء بةو وابةستةية
لة كــة كلتوورييانةى سياسيء
بة ثةيوةستن مَيذووييةوة رووي
خاَلي كاثيتاليزمء مؤدَيرنَيتةوة، بةآلم
الى كاتَيكدا بة لة كة بةرباس ئةوةية
نةتةوةيي ئةنتيكطةراكانةوة شوناسي
يةكدةستةوة ئةتني ئةسَلَيكي لة
دياريكراوةء كة دةطرَيت  سةرضاوة
ئامادةية، ضةمكي مَيذوودا هةميشة لة
شوناسي كؤنستراكشنيستةكان
ئةفسانةييدا ئةسَلَيكي لة نةتةوةيي
هؤي كاثيتاليزمء بة كورتدةكاتةوة كة
لة ــراوة. ــن دامــةزرَي مؤدَيرنَيتةوة
شوناسي حاَلةتةكةدا  دوو  هــةر
سةربةخؤييةكي هيض نةتةوةيي
دةرةنجام واتــة  نيية، هؤكارانةى
يان حةقيقي ئةمري طوزارشتي يان
طريمانةكراوة، نةتةوةيي ئةسَلَيكي
كورتكردنةوةخوازي بؤيةش) (هةر
كؤنستراكشنيستيش ضةمكي
شوناسء طوتارى تَيكهةَلكَيشاني
لَيدةكةوَيتةوة، ئةسَلي طوتاري
ئــةوان بيروبؤضووني ئةطةرضي
بنةإةتدا لة نةتةوة  ئةسَلي  لةسةر
ئةتنيكطةراكان كة لةوةى جياوازة

ثَييةتي. بإوايان
ئارطؤمَينتة ــةم ئ ــة، ــةوات ك
شَيوازي كة دةدات  بــةوة  ئاماذة
كؤنستراكشنيست بيركردنةوةى
ــش ــي ــةوةي ــةت ن ــي ــاس ــون ـــة ش ل
داإشتني لة ضونكة مَيذووطةراية،
بة نةتةوةييدا شوناسي ضةمكي
ئةوة طريمانةى بةرايي شَيوةيةكي
ناسيؤناليستي طوتارى كة دةكات
مَيذووييةكاني هةلومةرجة لة
كورت شوناسةدا ئةم شكَلطيري

كة مَيذووطةرايية ئةم دةبَيتةوة.
رووبةإووي ناسيؤناليستي طوتارى
لة دةكاتةوة، رةخنةكان توندترين
ئةزموونطةرايانةى ئَيثستمؤلؤذي
ناكرَيتةوة، جيا تَيطةيشتنة)  (ئةم
دوو بــةيــةكــةوة ــةم دووانـــةش ئ
جةوهةرطةرايي سةرةكي  ستووني
كة ثَيكدَينن كؤنستراكشنيستي
. شَيوازي ثَيدا لةسةرةوة ئاماذةمان
كؤنستراكشنيستي بيركردنةوةى
طوتارى وةك ناسيؤناليزم ناتوانَيت
طوتارى وةك ناسيؤناليزم لة ئةسأل
(ضونكة) بكاتةوة، جيا شوناس
شوناس طوتارى وةك ناسيؤناليزم
ئةسلَيكي طوزارشتكردني لة ناكرَيت
واتة بكرَيتةوة، كــورت ساختةدا 
نةتةوةيي ئةفسانةيةكي وةك ناكرَيت
بة ناسيؤناليستيدا طوتارى لة كة
بكرَيت. سةير  ــراوة ك مَيذوويي
نةتةوةيي شوناسي ئةطةرضي
لةخؤدةطرَيت، ئةسَليش بيرؤكةى
ناو لة بيرؤكةية ئةم  ثَيطةى بةآلم
كؤمةَلَيك هــؤي  بة طــوتــارةكــةدا
بة-مَيذووييكردن لة جيا ستراتيذةوة
بيرؤكةى ئةسأل واتة، دياري دةكرَيت.
دةكةوَيتة نةتةوةييدا شوناسي لة
طؤإاو ئاَلؤزء زؤر ثةيوةندييةكي
تر نةتةوةييةكانى شوناسة لةطةأل
لةسةر وةدةستهَيناني هةذموون كة
ثةيوةنديية ئةم دةكــةن. ركابةري
رؤَلي بة  ئاماذة «ئةويتر» لةطةأل 
بيناكردني لة «جياوازى» سةرةكي
كةواتة، . دةدات نةتةوةييدا شوناسي
شوناسي نةكرَيت ئةطةربَيتء
دياريكراوء ئةسَلَيكي  لة  نةتةوةيي
ثرايمؤرديال/ ســروشــتــي(واتــة
بة ئةوة بكرَيتةوة، كورت ئةتنيكي)دا
بة دةرةنجامي هةمانشَيوة ناشكرَيت
ثيشةسازيي ستراكتؤرةكانى بابةتي
مؤدَيرن كلتوورى كاثيتاليزمء

بزانرَيت.
طوتارى ناسيؤناليستي طوتارى
دياريكراو ئةسَلة ئةم جا نيية، ئةسأل
طــوتــارى بنياتنراو. ــان ي بــَيــت 
طوتارى لةبنةإةتدا ناسيؤناليستي
طشتي بانطةشةى تيايدا كة شوناسة
بؤسةروةرىدةخرَيتةإوو.شوناسي
لة ثةيوةندي «ئةو-بوون» نةتةوةيي
لةطةأل دةبَيت دروست (otherness)
ئةو ــارادانء ئ لة شوناسانةى ئةو
واتة دةركةوتندان، لة شوناسانةى
جياوازييةكان لة سيستمَيك ناو لة
يةكَيتيية لةوَيدا «ئةويتر»داء  لةطةأل
هةإةشةي دةرةوة لة ناوخؤييةكةى
ئةم ثَيناسةية الوازكردني لَيدةكرَيت.
وةك ناسيؤناليستي طوتارى بؤ
ســةروةريــى بانطةشةي  ضةقي 
مؤدَيرنَيتةء بايةخي بة ئاماذة طشتي
تايبةتيش بة دةدات، دةستكةوتةكانى
نةتةوةى ــةت- دةوَل دامـــةزراوةى 
لة دَيمؤكراتيك تيؤري مؤدَيرنء
نةتةوةيي شوناسي دامةزراندني
نةتةوةيي شوناسي مــؤدَيــرنــدا:
بة بةستراوةتةوة  خؤيدا لة خؤي 
كةواتة سياسييةوة. سةروةريى
طوتاري ناسيؤناليستي طوتارى
بنةما وةك سةروةرى تيايدا كة مافة
وةك دةدرَيت. ناسيؤناليزم، لةقةَلةم
نمونةيةكي زةمانى ماف، طوتارى
دةكات نةتةوة دةوَلةت- لة ئايدياأل
ئةندامي هاوآلتييان هةموو تيايدا كة
نةتةوة، دةوَلةت نةتةوةيين. كؤيةتي
وةديهاتني بؤ هةلومةرجَيكة خؤيدا لة
سنوورةكانى نةتةوايةتييةكانء مافة
ئةتنيكييةكانةوة ثةيوةنديية هؤي بة
ثةيوةندي راستيدا لة دياردةكرَين.
ـــوورة ســيــاســيء ـــوان ســـن ـــَي ن
ــي رؤَل ـــةت دةوَل ئةتنيكييةكانى
مةشروعييةتى لة دةبينن جةوهةرى
دةوَلةتي ناسيؤناليستيء بيرؤكة
طوتارى نَيوان ثةيوةندي نةتةوةيي.
ديموكراتيك تيؤري ناسيؤناليستيء
كؤمةَلَيك ــي ــوون ب ــة ب ــاذة  ــام ئ
بؤ دةدات بةرطريمانةكراو مةرجي
لة نةتةوةيي، شوناسي دامةزراندني
جياكردنةوةى هةمووشياندا نَيوان
دةركةوتني تايبةتء طشتيء ثانتايي
مةدةني كؤمةَلطاى  بة كة فةزايةك 

ناسراوة.

طوتارى

ناسيؤناليستي

ئةسأل طوتارى

ئةسَلة ئةم جا نيية،

يان دياريكراو بَيت

طوتارى بنياتنراو.

ناسيؤناليستي

طوتارى لةبنةِرةتدا

تيايدا كة شوناسة

طشتي بانطةشةى

سةروةرى بؤ

دةخريَتةِروو.

نةتةوةيي شوناسي

ثةيوةندي لة

«ئةو-بوون»

(otherness)

دةبَيت دروست

ئةو لةطةأل

لة شوناسانةى

ئةو ئارادانء

لة شوناسانةى

واتة دةركةوتندان،

سيستمَيك ناو لة

جياوازييةكان لة

«ئةويتر»داء لةطةأل

يةكيَتيية لةويَدا

لة ناوخؤييةكةى

هةِرةشةي دةرةوة

الوازكردني

لَيدةكرَيت

كوردي مَيذوويي نووسيني ناسيؤناليزمء
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى

سةرنووسةر:

عومةر شَيخ ئاودَير
 ٠٧٥٠١٥٨٧٧٧٧   -   ٠٥٣٣١٩٢٠٠٣  

awder.sh.omer@gmail.com

نووسين بةإَيوةبةرى
هيوا جةمال سيروان رةشيد             -          

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

٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩

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

٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨
serwan_rm@yahoo.com

٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦
hiwa.jamal@yahoo.com

ئاطادارى
info.rozhnama@gmail.com

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R١ ـ ٩٥ ئاشكرا بانطةوازي

بؤري درَيذكردنةوةي وة مةحمود مةليك شةقامي «لةسةر (١٤) ثرؤذة: دابةزاندني بؤري
سلَيماني. لة ضوارضرا كةنةسوورةو طةإةكةكاني بؤ ئاو طةياندني مةبةستي بة «(١٢)

تةندةري كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  ئاطاداري سةرجةم ثارَيزطاي سلَيماني *
(كارطَيريء فةرمانطةكةمان سةرداني كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةي
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمي عةلي حاجي جةمالي تةالري لة خؤجَييةتي)

وةرطرتني تةندةر. بة مةبةستي بكات
رؤذي (٢٠٠٩/١١/١٦) دةست ثآ دةكات تا رؤذي (٢٠٠٩/١١/١٩) لة تةندةر * وةرطرتني

نيوةإؤ. (١٢)ي تا بةياني لة سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةياني رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٩) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي
ثَيش تةندةر رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٩) كاتذمَير (١١)ي كردني ئاشكرا * رؤذي كردنةوةو

نيوةرؤ.
كردن: بةشداري مةرجةكاني

 ١) كردنيان ثؤلَين ثلةي دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ثَيويستة ـ ١
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (٨ تا

بَيت. ثآ
تؤماركردني  ثشتطيري ثَيويستة لة دةرةوةي هةرَيمن كة كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ٢ـ 

بازرطانيةوة). طشتي (بةإَيوةبةري لةاليةن بَيت ثآ
دادةخرَيت. تةندةر سندوقي وةرناطيرَيت و كراو كاتي دياري دواي تةندةرَيك هيض ـ ٣

بة  كراو دياري ثارةي  بري بة دةبَيت،  رَينماييةكان ياساو  بةثَيي تأمينات  بري ـ  ٤
هةشت مليؤن بإي (٨,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكي

بَيت. ئامادة تةندةر طةإانةوةي لةكاتي دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
كردنةوةي  ثرؤسةي ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ٥
تةندةرةكانيان ثَيضةوانةوة بة مةبةستة ئةو بؤ بكةن دياري نوَينةرَيك يان بن تةندةر

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة  بانطهَيشتةكةدا لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ـ  ٦

بَيت. ثآ ثَيناسةيان وة نوآ ساَلي بدرَيت بؤ ثآ دةرامةتيان باجي ئةستؤثاكي
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
كة ئةو كةسةي ئةستؤي دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي كرَيي خاوةنةكةي

تةندةرةكةي بؤ دةردةضَيت.
ئامادةبووني  بة بدرَيت ئةنجام هةية ثَيويست بؤي ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو ٨ ـ

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري  لةطةأل ثَيشكةشي بكات داوة ئةنجامي كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ـ ٩
لةكاتي العمل) تقدم ماوةكةي (جدول بةثَيي كاري وة لةطةأل بةرنامةي اليةني سوودمةند

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا تةندةر نةبووني
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي دةبَيت نووسراوي فةرمي كؤمثانيا نوَينةري ـ ١٠
مةرجةكاندا. نةبووني لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ ١١

بة  ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ١٢
ناكرَيتةوة. بة ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي وة بينووسن نووسينيش
سلَيماني ثارَيزطاري مةجيد/ ئةحمةد دانا

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R١ ـ ١١٩ ئاشكرا بانطةوازي

سلَيماني. لة ئةندامان كةم وةرزشي هؤَلي دروستكردني ثرؤذة:
تةندةري دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطاداري سةرجةم ثارَيزطاي سلَيماني *
(كارطَيريء فةرمانطةكةمان سةرداني كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةي
لةسةر شةقامي سةرةكي (١) نهؤمي عةلي حاجي جةمالي تةالري لة خؤجَييةتي)

تةندةر. وةرطرتني مةبةستي بة بكات سالم
رؤذي تا دةكــات ثآ دةست  (٢٠٠٩/١١/١٦) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *

نيوةإؤ. (١٢)ي تا بةياني لة سةر (٢٠٠٩/١١/١٩) كاتذمَير (٩)ي
سةرلةبةياني رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٩) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا
تةندةر رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٩) كاتذمَير (١١)ي كردني ئاشكرا * رؤذي كردنةوةو

نيوةرؤ. ثَيش
كردن: بةشداري مةرجةكاني

كردنيان  ثلةي ثؤلَين دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي ئةو كؤمثانياو ثَيويستة ١ ـ
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (٩ تا   ١)

بَيت. ثآ هةولَير)يان
ثشتطيري  ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةي لة  كة  كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ـ  ٢

(بةإَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة). لةاليةن بَيت ثآ تؤماركردني
تةندةر  سندوقي و وةرناطيرَيت  كراو دياري كاتي دواي تةندةرَيك  هيض ـ  ٣

دادةخرَيت.
بة  كراو ثارةي دياري بري دةبَيت، بة ياساو رَينماييةكان تأمينات بةثَيي بري ٤ ـ
ضوار مليؤن بإي (٤,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكي

بَيت. ئامادة تةندةر طةإانةوةي لةكاتي دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
كردنةوةي  ثرؤسةي ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ٥
تةندةرةكانيان ثَيضةوانةوة بة مةبةستة ئةو بؤ بكةن دياري نوَينةرَيك يان بن تةندةر

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة  بانطهَيشتةكةدا لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ـ  ٦

بَيت. ثآ ثَيناسةيان وة نوآ ساَلي بدرَيت بؤ ثآ دةرامةتيان باجي ئةستؤثاكي
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
كة ئةو كةسةي ئةستؤي دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي كرَيي خاوةنةكةي

تةندةرةكةي بؤ دةردةضَيت.
ئامادةبووني  بة بدرَيت ئةنجام هةية ثَيويست بؤي ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو ٨ـ 

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري  لةطةأل ثَيشكةشي بكات داوة ئةنجامي كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ـ ٩
العمل) تقدم ماوةكةي (جدول بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة اليةني سوودمةند

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني لةكاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي دةبَيت نووسراوي فةرمي كؤمثانيا نوَينةري ـ ١٠
مةرجةكاندا. نةبووني لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ ١١

بة  ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ١٢
ناكرَيتةوة. بة ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي وة بينووسن نووسينيش
سلَيماني ثارَيزطاري مةجيد/ ئةحمةد دانا

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R١ ـ ١١٧ ئاشكرا بانطةوازي

لة ئازادي شةهيداني طةإةكي لة  باخضةيةك  دروستكردني ثرؤذة:
سلَيماني.

كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطاداري سلَيماني ثارَيزطاي *
كردن سةرداني جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةي كة تةندةري دةكات
حاجي جةمالي تةالري لة خؤجَييةتي) (كارطَيريء فةرمانطةكةمان
مةبةستي بة بكات سةرةكي سالم شةقامي لةسةر (١) نهؤمي عةلي

تةندةر. وةرطرتني
دةكات ثآ  دةست  (٢٠٠٩/١١/١٦) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *
(١٢)ي تا بةياني لة سةر (٩)ي كاتذمَير   (٢٠٠٩/١١/١٩) رؤذي تا

نيوةإؤ.
رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٩) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا سةرلةبةياني
(٢٠٠٩/١١/٢٩) رؤذي  تةندةر  كردني ئاشكرا كردنةوةو رؤذي   *

ثَيش نيوةرؤ. (١١)ي كاتذمَير
كردن: بةشداري مةرجةكاني

ثلةي  بةشداري دةكةن كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ثَيويستة ئةو ١ ـ
كوردستان بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (١ تا ٩) كردنيان ثؤلَين

بَيت. ثآ هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و
ثَيويستة  هةرَيمن دةرةوةي لة كة كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ـ  ٢
طشتي (بةإَيوةبةري لةاليةن  بَيت ثآ تؤماركردني ثشتطيري

بازرطانيةوة).
سندوقي  و دواي كاتي دياري كراو وةرناطيرَيت تةندةرَيك هيض ٣ ـ

دادةخرَيت. تةندةر
ثارةي  بري  بة دةبَيت، رَينماييةكان  ياساو بةثَيي  تأمينات بري  ـ  ٤
بة (خطاب ضمان) (مصدق) يان كراو ثةسةند ضةكَيكي بة دياري كراو

كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن ضوار (٤,٠٠٠,٠٠٠) بإي
بَيت. ئامادة تةندةر طةإانةوةي لةكاتي دةبَيت

ثرؤسةي  ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ٥ ـ
بة مةبةستة بكةن بؤ ئةو دياري نوَينةرَيك تةندةر بن يان كردنةوةي

ثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
بانطهَيشتةكةدا  لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ٦ـ 
وة نوآ ساَلي بؤ ثآ بدرَيت باجي دةرامةتيان ئةستؤثاكي ثَيويستة

بَيت. ثآ ثَيناسةيان
كة دينار هةزار ثانزة (١٥,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي  كرَيي خاوةنةكةي بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةي كة كةسةي ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة
بدرَيت  ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو ٨ ـ

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني بة
بكات  ثَيشكةشي ئةنجامي داوة كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ٩ ـ
بةثَيي كاري لةطةأل بةرنامةي سوودمةند وة اليةني ثشتطيري لةطةأل
تةندةر مةرجةكاندا  نةبووني  لةكاتي العمل) تقدم  (جدول ماوةكةي 

ناكرَيتةوة.
ثآ  نوَينةرايةتي فةرمي نووسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري ـ  ١٠

بَيت.
نةبووني  لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ  ١١

مةرجةكاندا.
جطة  دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ١٢ ـ
تةندةرةكةي ثَيضةوانةوة  بة وة بينووسن نووسينيش بة  ذمارة لة

ناكرَيتةوة.
مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R١ ـ ١١٨ ئاشكرا بانطةوازي

سلَيماني. لة بابان رؤشنبيري سةنتةري دروستكردني ثرؤذة:
كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطاداري سلَيماني ثارَيزطاي *
جَيبةجآ كردن سةرداني فةرمانطةكةمان ثرؤذةي ناوبراو هةية بؤ تةندةري
لةسةر (١) نهؤمي عةلي حاجي جةمالي تةالري  لة خؤجَييةتي) (كارطَيريء

تةندةر. وةرطرتني مةبةستي بة بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذي تا دةكات ثآ دةست (٢٠٠٩/١١/١٦) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *

نيوةإؤ. (١٢)ي تا بةياني لة سةر (٢٠٠٩/١١/١٩) كاتذمَير (٩)ي
(٩)ي كاتذمَير   (٢٠٠٩/١١/٢٩) رؤذي  تةندةر طةإانةوةي دوارؤذي  *

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا سةرلةبةياني
كاتذمَير (٢٠٠٩/١١/٢٩) رؤذي  تةندةر  كردني ئاشكرا كردنةوةو رؤذي   *

ثَيش نيوةرؤ. (١١)ي
كردن: بةشداري مةرجةكاني

ثؤلَين  ثلةي دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ثَيويستة ـ  ١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (١ تا ٧) كردنيان

بَيت. ثآ هةولَير)يان ثالنداناني
ثشتطيري  ثَيويستة هةرَيمن لة دةرةوةي كة  كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ـ  ٢

(بةإَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة). لةاليةن بَيت ثآ تؤماركردني
تةندةر  سندوقي وةرناطيرَيت و كراو دياري كاتي دواي تةندةرَيك  هيض ـ  ٣

دادةخرَيت.
كراو  دياري ثارةي بة بري دةبَيت، رَينماييةكان بةثَيي ياساو تأمينات بري ٤ ـ
بإي (١٢,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكي بة

طةإانةوةي  لةكاتي دةبَيت كة رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن دوانزة
بَيت. ئامادة تةندةر

كردنةوةي  ثرؤسةي ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ٥ ـ
ثَيضةوانةوة بة مةبةستة ئةو بؤ بكةن  دياري  نوَينةرَيك يان بن تةندةر

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان
ثَيويستة  بانطهَيشتةكةدا لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ٦ـ 

بَيت. ثآ ثَيناسةيان وة نوآ ساَلي بدرَيت بؤ ثآ دةرامةتيان باجي ئةستؤثاكي
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
كةسةي ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي خاوةنةكةي كرَيي

دةردةضَيت. تةندةرةكةي بؤ كة
بة  بدرَيت ئةنجام بؤي  ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي  ئةو ـ  ٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني
لةطةأل  بكات ثَيشكةشي داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر ـ ٩
(جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني ثشتطيري

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة. العمل) لةكاتي نةبووني تقدم
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي دةبَيت نووسراوي فةرمي كؤمثانيا نوَينةري ـ ١٠
مةرجةكاندا. نةبووني لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ ١١

بة  ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ١٢ـ 
ناكرَيتةوة. بة ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي وة بينووسن نووسينيش

سلَيماني ثارَيزطاري مةجيد/ ئةحمةد دانا

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R١ ـ ٧٠٣ ئاشكرا بانطةوازي

.(١ (دووبارة سلَيماني لة (شَيَلتةر) ذنان داَلدةداني بيناي دروستكردني ثرؤذة:
تةندةري دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطاداري سةرجةم ثارَيزطاي سلَيماني *
(كارطَيريء فةرمانطةكةمان سةرداني كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةي
لةسةر شةقامي سةرةكي (١) نهؤمي عةلي حاجي جةمالي تةالري لة خؤجَييةتي)

تةندةر. وةرطرتني مةبةستي بة بكات سالم
رؤذي تا دةكــات ثآ دةست  (٢٠٠٩/١١/١٦) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *

نيوةإؤ. (١٢)ي تا بةياني لة سةر (٢٠٠٩/١١/١٩) كاتذمَير (٩)ي
سةرلةبةياني رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٩) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا
تةندةر رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٩) كاتذمَير (١١)ي كردني ئاشكرا * رؤذي كردنةوةو

نيوةرؤ. ثَيش
كردن: بةشداري مةرجةكاني

كردنيان  ثلةي ثؤلَين دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي ئةو كؤمثانياو ثَيويستة ١ ـ
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (٤ تا   ١)

بَيت. ثآ هةولَير)يان
ثشتطيري  ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةي لة  كة  كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ـ  ٢

(بةإَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة). لةاليةن بَيت ثآ تؤماركردني
تةندةر  سندوقي و وةرناطيرَيت  كراو دياري كاتي دواي تةندةرَيك  هيض ـ  ٣

دادةخرَيت.
بة  كراو ثارةي دياري بري دةبَيت، بة ياساو رَينماييةكان تأمينات بةثَيي بري ٤ ـ
ثَينج ضلء بإي (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكي

طةإانةوةي تةندةر ئامادة  كة دةبَيت لةكاتي ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن
بَيت.

كردنةوةي  ثرؤسةي ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ٥
تةندةرةكانيان ثَيضةوانةوة بة مةبةستة ئةو بؤ بكةن دياري نوَينةرَيك يان بن تةندةر

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة  بانطهَيشتةكةدا لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ـ  ٦

بَيت. ثآ ثَيناسةيان وة نوآ ساَلي بدرَيت بؤ ثآ دةرامةتيان باجي ئةستؤثاكي
كة دينار هةزار ثةنجا ضوارسةدو (٤٥٠,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
ئةستؤي دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم كرَيي بآلوكردنةوةي خاوةنةكةي بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةي كة كةسةي ئةو
ئامادةبووني  بة بدرَيت ئةنجام هةية ثَيويست بؤي ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو ٨ـ 

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري  لةطةأل ثَيشكةشي بكات داوة ئةنجامي كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ـ ٩
العمل) تقدم ماوةكةي (جدول بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة اليةني سوودمةند

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني لةكاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي دةبَيت نووسراوي فةرمي كؤمثانيا نوَينةري ـ ١٠
مةرجةكاندا. نةبووني لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ ١١

بة  ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ١٢
ناكرَيتةوة. بة ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي وة بينووسن نووسينيش
سلَيماني ثارَيزطاري مةجيد/ ئةحمةد دانا



دانيمارک ئةبوبةکر/ ئاري

٣-٣

بارةطا کردنةوةي
شارةکان دةرةوةي لة

خؤي طؤإان بزووتنةوةي ئةوةي بؤ
کة قَيزةونةي فةزا لةو  بطرَيت دوور بة
کوردستاني قوذبنَيکي کوضةء هةموو
ئيزعاج ثَي خةَلکي بارةطاو بة کردووة
دةتوانَيت تا طؤإان ثَيويستة دةکةن،
بةثَيي وة  هةبَيت، بارةطاي کةمترين 
نةکةنةوة، بارةطا نةبَيت ثَيويستي
شار لة دوور بتوانرَيت تا بارةطاکانيش
بارةطايةک هةر لة وة بن، بضووک بنء
ئيداريي نةبَيت، کارمةندي لة يةک زياتر
هةستَيت ببإدرَيتةوهء بؤ مووضةي کة
ضونکة ثراکتيکييةکان، ئيدارييء کارة بة
کار دةيانةوَيت کة کةسانةي ئةو کاتة ئةو
لة ضاويان بکةن، بزووتنةوةية ئةم بؤ
ذيانکردن بذَيويي  بؤ  نابَيتء  ئيمتيازات 
ئةم کة بزووتنةوةکة، بؤ ناکةن کار
کارَيکي زؤرجــار ذيانکردنه بذَيويي
کارمةنداني لة ــک زؤرَي وايــکــردووة،
حيزبء لةطةأل مةجبورن حيزبةکان
بذَيويي لةبةر بمَيننةوه رَيکخراوَيکدا
بووني بة  بؤية منداَليان، ماألء خؤيانء
مووضةخؤر کارمةندء لة رَيذة کةمترين
لة خؤي دةتوانَيت طؤإان بزووتنةوةي
جيا ديكة سياسييةکاني هَيزة هةموو

بکاتةوة.

رَيکخستنةکاني
وآلت دةرةوةي

ــي کــة کــوردان ــةهــؤي ئــــةوةي، ب
دةبيستينء (وةک وآلت دةرةوةي
زؤريــان بةشَيکي لَيدةبَيت) طوَيمان
بةهؤي طؤإانن، بزووتنةوةي اليةنطري
مؤدَيلي لة طةورةيةيان ناإةزايةتيية ئةو
ئةم ديسان بؤية کــوردي،  دةسةآلتي
دةرةوةي دانيشتووي کورداني شاآلوةي
ثَيويستي عَيراق دةرةوةي هةرَيمء
کة تايبةتي بة هةية،  رَيکخستنةوة  بة
کوردستان زلهَيزةکةي دوو مؤدَيلي
مؤدَيلة ناشايستةترين  بَلَيين دةتوانين 
رَيکخستنةوةي بؤ مؤدَيرندا دونياي لة
تةنانةت وآلت، دةرةوةي لة خةَلکي
نا حيزبة ديــکــتــاتــؤرةکــانء وآلتـــة 
ديکتاتؤري وآلتاني ديموکراتييةکاني
خؤرهةالتي عةرةبيء وآلتاني وةک،
بةمجؤرة هةَلنةستاون ناوةإاستيش
سثيکردنةي رةشء دابةشکردنء لة
تا خــؤيــان، ــاوارةکــانــي ئ هاوآلتيية 
کــردنــةوةي ثَيش کــة ــةک، ــدازةي ــةن ئ
کة کاتَيک کوردستاندا، لة فإؤکةخانة
ئةطةر دةهاتنةوة، هةندةران کوردةکاني
ناو بهاتنايةتةوة سورياوة  رَيطةي لة
ثارتييان تةزکييةي دةبواية کوردستان
بهاتنايةتةوة ئَيرانةوة لة ئةطةر بکراية، بؤ
بکراية، بؤ يةکَيتييان تةزکييةي دةبواية
لَيي زؤربةمان هةرضةندة ئةمةش کة
بةو ئةمة بــةآلم بووين، سوودمةند
ناشرين دياردةيةکي کة نيية، ماناية

بشارينةوة.
رَيکخستنةوةي بؤ واية بإوام بؤية
مــاديــةي لة ــةو هــَيــزة مــةعــنــةويء ئ
تايبةتي بة داية، کوردستان دةرةوةي
بزووتنةوةي بؤ زؤرةي اليةنطيريية ئةو

هةندَيک لة واز ثَيويستة هةيانة، طؤإان
تةقليدييةکان کورديية حيزبة کاري
خةَلک رادةي  هةندَيکجار کة بهَينن،
تةقليديية هــَيــزة  ــةم  ئ قةَلسکردني
خةَلک ئةوةي کة کوردييانة طةيشتووةتة
تاقةتي کوردييةکانيشدا ئاهةنطة لةناو
تةنيا ضونکة لَييان، نةماوة طوَيطرتني
ئاهةنطي لة کة  بــةوةي، بووة ئيشيان
هةندَيكيان يان بخوَيننةوة، وتار کورديدا
بؤ مووضةيان  ضةندان موضةء دوو 
زةوي يان کوردستان،  لة بإاوةتةوة 
ديكة، ئيمتيازاتي جؤرةها وةرطرتنء
ثَيويستة، طؤإان بزووتنةوةي بؤ بؤية
رَيکخستنةکاني لة کة من، بــإواي بة 
دروستکردني ــري ب لــة ــادا ــةوروث ئ
نةبوو، لةبارا  هيض بودةَلةء بةرثرسي 
کةساني کاراکردني بؤ بکةن کار بتوانن
ئةو کة ئةوةي بَي لَيهاتوو، بةتواناء
مادي سوودمةندي بتوانن کةسانة
بؤ هاتنةوةيان کاتي لة مةطةر ببن،
بوارةي، لةو دامةزراندنيان کوردستانء
سوود بؤ هةية لَيي  شارةزاييان  کة
تةنيا کارةش ئةم کؤمةَلطة، بة طةياندن
دامةزراوةکاني حکومةتء رَيطةي لة
طؤإان بزووتنةوةي  بکرَيتء حکومةت 
يان راستةوخؤ، تةدةخولَيکي هيض
هةروةها نةکات، تيادا ناإاستةوخؤي
بزووتنةوةي رَيکخستنةکاني هةستاني
کؤإو خــولء  کــردنــةوةي بة ــؤإان  ط
بؤ ـــوردي ک جالييةي ــؤ ب سيمنار
ضؤنَيتي رؤشنبيرکردنء  خؤ  زياتر
کؤمةَلطةيةي ئةو لةناو هةَلسوكةوتكردن
تؤإي دروستکردني وة دةذيــن، لَيي
کؤمةَلطةي رَيکخراوةکاني ثةيوةندي
إَيکخراوة بة ناحکوميي مــةدةنــيء
کارکردن کوردستان، ناو مةدةنييةکاني
کورد الواني طةنجانء کاراکردني بؤ
هةمووشي لة دةذين، لَيي وآلتانةي لةو
کةساني طةنجء کةساني  داناني  طرنطتر
لَيثرسراوييةتي بؤ لَيهاتوو ــاکء ث
دةرةوة وآلتاني لة طؤإان بزووتنةوةي
دةمــووضــاوةي، کؤمةَلة ئــةو لةبري 
حيزبةکاني ريزي لةناو ثَيشووتر کة
ئةنداماني (بةتايبةتي بــوون ديكةدا
ئَيستاش نيشتيمانيي)، يةکَيتيي کؤني
ــة دةمــووضــاوان ــةو ل زؤر بةشَيكي 
کة بزووتنةوةي طؤإانن، هةَلسووإاوي 
دنيا يةک (لةطةأل دةمووضاوانةش  ئةم
بَيزاربووةء لَييان  خةَلک بؤيان)  رَيزم
هةية تازة  خوَيني بة  ثَيويستي طؤإان 
جالييةي جارَيکيتر کة ئـــةوةي، بؤ 
نةکرَيتء بريندار دةرةوة لة کوردي
ثَينةکرَيت ياري نةتةوايةتييان هةستي
دوَيني تا کة کةسانةي، ئةو دةستي بة
سوودمةندي ديكةدا هَيزةکاني ناو لة

يةکةم بوون.

ئةندامَيتي لَيسةندنةوةي
ناشايستة کاري لةسةر

کةساني دةرکردني  لة نةترسان 
ويستي يان طةندةأل، يان مشةخؤر،
ناو سياسيي مةوقيعي بةکارهَيناني
هةر يــان تايبةتي، کــاري بؤ  ــؤإان ط
دَلنياين هةموو ضونکة خراث، کارَيکي
لة سياسيدا، هَيزَيکي هةموو لة کة
هةموو لةناو توَيذَيکدا، ضينء هةموو
هةلثةرست کةساني کؤمةَلطةيةکدا
کةس راستييةکة  ئةمة  دةشمَينن،  هةنء 
ئةم مادام البــدات، لَي خؤي ناتوانَيت
بزووتنةوةي کةواتة هةية، راستييةش
هةميشة هةية، بةوة ثَيويستي طؤإان
نةتوانَيت کةسَيک هيض کة بَيت ئاطادار
ببينَيت طؤإان بزووتنةوةي لة سوود
هةموو کات ئةو تايبةتي، کــاري بؤ 
ئةوة زاتي طؤإانيش هةَلسووإاوةکاني
سوودي بؤ  ثؤستةکانيان  کة  ناکةن، 
ترسة ئةو ضونکة بةکاربهَينن، تايبةتي
کة دةبَيت، دروســت لةال ثيرؤزةيان

باسمانکرد. لةسةرةوة
ــي  ــردن دةرک لــة  نةترسانة ــةم  ئ  
(لة مــشــةخــؤر ــدةألء ــةن ط ئــةنــدامــي 

طةندةَلييء ســاغــبــوونــةوةي کاتي 
ئةندامةکةدا) بةسةر مشةخؤرييةکة
ــات دةک واآل ميدياکانيش دةســتــي
تائَيستا ضونکة طشتييدا، راي لةبةردةم
کةسَيکء هةر ناوي سةربةخؤ ميدياي
سوودَيکي هَينابَيت، طةندةَلکارَيکي
کةمکردنةوةي بؤ نةبووة ئةوتؤي
هةندَيک ثَيضةوانةوة بة طةندةَليي،
ئةو کةسةء ئةو کة بينيوومانة، جار
طةندةَلييةکاني کة طةندةَلةي سةرکردة
لَيثرسراوَيتي ئيمتيازاتء بووة، ئاشکرا
وةآلمَيک وةک ــداوة، ثــَي بةرزتريان
ميدياي وةرنــةطــرتــنــي بةهةند بــؤ 
مةوداي خؤي بؤ ئةمةش کة طشتيي،
دةکاتةوة، بةرتةسکتر ديموکراسييةت
هةموو بة ئاشکرا بة  ثَيويستة بؤية
(بة طــؤإان بزووتنةوةي ئةندامَيکي
رابطةيةنرَيت، سةرکردايةتييةکةشييةوة)
لَي طةندةَلييةکي هــةر هةرکةس کة 
خؤي دةردةکرَيتء ئةوة  بوو، ئاشکرا
کارةکةي مةسئولييةتي  تةحةمولي 

خؤيةتي.
جارَيک ضةند بؤ هةية رةنط کارة بةم
جةماوةريشةوة لةاليةن بَيتء قورس
لة ــةآلم ب نةبَيت، سانا هةزمکردني
بزووتنةوةي دَلنياييةوة  بة  دواجــاردا
دةبَيتء يةکةم سوودمةندي طــؤإان
بةدةست زياتر  جــةمــاوةر متمانةي
هةموو وتمان وةک ضونکة  دةهَينَيت،
دونيادا هةموو لة سياسيي اليةنَيکي
بةرثرسياري نا طــةنــدةألء کةساني
زوو هــةر ــةآلم ب دةردةکــةوَيــت، تيا 

دةردةکرَينء دوور دةخرَينةوة.

بزووتنةوةي ميدياي
داهاتووي طؤِرانء
وشة کؤمثانياي

نالةبارةي بارة ئةو بةهؤي بةداخةوة
کوردستاندا لة  ميديا ئةتمؤسفَيري 
زؤربةي بَلَيين دةتوانين کةوتووة، تَيي
بــةدةســت قــةبــةکــان ميديا  زؤري 
دةخواست خؤزطةمان کة حيزبةوةن،
ثَيمواية؛ هةرحاأل بة  بةآلم  نةبواية، وا
حيزبي سايتَيکي طؤإان بزووتنةوةي کة
حيزبي مانطانةي طؤظارَيکي هةبَيتء
مانطانة هةبَيتء بزووتنةوةکةي سةربة
بآلو تيادا  بزووتنةوةکةي ضاالکي کارو
بيروبؤضوونَيکي ضةند  لةطةأل  بکاتةوة،
نةريتَيکي وةک  طــؤإان بزووتنةوةي
بودجةي رَيطةي ئةو طؤظارةوة مؤديرنلة
بزووتنةوةکة خةرجکراوي وةرطيراوء
لةطةأل طشتيي، راي بةرضاوي بخرَيتة
داإَيذةراني بؤضووني  بيرو  هةندَيک
ئةو طــؤإان، بزووتنةوةي سياسةتي
ئةندامان بؤ دةتوانرَيت طؤظارة ئةم کات
ئةطةر بفرؤشرَيت، بازاإيشدا لة بَيتء

بوو. لةسةر کإيني ويستي
راطةياندنةکاني هةمانکاتدا لة
سةر بطةإَينةوة وشةش کؤمثانياي
هةَلمةتي ثَيش ئــاراســتــةيــةي  ــةو  ئ
ببَيتة کوردستانء هةَلبذاردنةکاني
بيروإاکانء هةموو بؤ جَيطةکردنةوة
سةربةخؤ باش رادةيةکي  تا  بتوانرَيت
رووداء روماَلکردني  نيشاندانء لة  بَيت
کاتة ئةو ضونکة طؤإينةوةدا، بيروإا
دةتوانن، وشة  کؤمثانياي ميدياکاني 
خةَلکي زؤري ــةي زؤرب متمانةي کة 
بکةن، مسؤطةر خؤيان بؤ کوردستان
هةَلبذاردنةکاندا کاتي لة تةنيا مةطةر
(لة طؤإان  بزووتنةوةي بَلندطؤي ببنة 
نةبووني بةهؤي ئةويش ناضارييدا)،
بزووتنةوةي بة راطةياندني سةر کةناَلي

طؤإان.
هةموو بَياليةنکردني راستيدا لة
هةموو لة وشة  کؤمثانياي ميدياکاني 
هةموو بةشداريثَيکردني روويةکةوةء
تةلةفزيؤنيء.... بةرنامةکاني لة اليةنةکان
رؤذنامةدا، رؤذنامةي ريثؤرتاذةکاني
هةموو ثَيش سةرکةوتن طةورةترين
طؤإان فةراهةم بزووتنةوةي اليةنَيک بؤ

خةَلکي کــات ئــةو ضونکة دةهَينَيت،
بة لةو بَيزارن کة اليةنةکان، هةموو
ميدياي الوازيي سستيء حيزبيکردنةء
ميدياکاني ــة ــةن روودةک حيزبةکان،
نووسينةکاني قسةء وشةء کؤمثانياي

وةردةطرن. متمانةوة باوةإدارء بة

کؤتايي

خؤمن، تايبةتي  بيروإاي  ئةمانة 
لة ســةرضــاوةي زؤري بةشَيكي کة 
بــاشء بــة تــةجــروبــةي خــؤمــةوةيــة،
لَيي ئامانجيش تةنيا خراثييةوة، بة
کوردييةء کؤمةَلطةي بةرةوثَيشبردني
بــزووتــنــةوة هــةمــوو  ضونکة  بــةس، 
وةسيلةن حيزبةکان هةموو سياسييةکان
ئامانجيش ئامانج،  بة طةيشتن  بؤ
هةموو خؤشطوزةراني خؤشبةختيء
بؤية ئَيستادا، لة کؤمةَلطةية تاکةکاني
بزووتنةوةيةکي يان حيزبَيکيش هيض
بة سةرةتاکةيةوة لة  ئةطةر سياسيي،
مةيدان، نةيةتة ثتةوةوة بناغةيةکي
ناطاتة بَيت،  زؤر اليةنطريشي هةرضةند

ئامانج.

باسمانکرد، ســةرةوة لة ئةمانةي
هةرضةندة بتوانين، کة  ئةوةية بؤ تةنيا
لة رَي بَيت، کرضيش کاألء هةوَلَيکي
ئَيستا کة بطرين،  هيوايةک لةبارضووني 
بة هاتووةتةوة  نوَييةدا هةلومةرجة لةم 
ئةو ساآلنَيک  کة کورددا، تاکي رؤحي
رةنجاندنء ضونکة بوو،  تؤرا هيواية
لةناو طؤإانکاريي هيواي  لةباربردني
دةبَيتة کوردستاندا، خةَلکي ناخي
ضةندةها ثَيدةضَيت کة کارةساتَيک،
دووبارةکردنةوةي، بؤ بوَيت سةدةي
طؤإان بزوتنةوةي بؤ تةنيا هةوَلةش ئةم
ئيميَلَيک بة دةمانتواني ئةطينا نيية،
سةرکردةکاني ــت دةس بيطةيةنينة
ئةندازةي بة هةوَلَيکة بةَلکو طــؤإان،
هةموو هَيزة سياسييةکانمان کة ئةوةي
بطرنة مؤدَيرنة  رَيضکة ئــةو بتوانن
دووبارة ئؤرطانيزةکردنةوةي بؤ بةر
لةو دةرضوون بؤ هَيزةکانيان، حيزبء
حيزب حيزبايةتيء قَيزةونةي مؤدَيلة
لة فةرسةخ سةد  بة کة دروستکردن، 
ئومَيدي بة دوورة، ديموکراتييةتةوة
خزمةت بتوانَيت اليةک هةموو ئةوةي 

بکات. هيالکةکةمان ميللةتة بة

Arei1976@hotmail.com
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ئةوةي بةهؤي
کورداني کة

وآلت دةرةوةي
دةبيستينء (وةک
لَيدةبَيت) طويَمان

بةشَيکي زؤريان
اليةنطري

بزووتنةوةي
بةهؤي طؤِرانن،

ناِرةزايةتيية ئةو
لة طةورةيةيان

دةسةآلتي مؤديَلي
بؤية کوردي،
ئةم ديسان

کورداني شاآلوةي
دانيشتووي

هةريَمء دةرةوةي
دةرةوةي عَيراق

بة ثَيويستي
ريَکخستنةوة

بة تايبةتي هةية،
دوو مؤديَلي کة

زلهَيزةکةي
کوردستان

دةتوانين بلَيَين
ناشايستةترين

مؤديَلة لة دونياي
بؤ مؤديَرندا

ريَکخستنةوةي
لة خةلَکي

وآلت، دةرةوةي
وآلتة تةنانةت
ديکتاتؤرةکان

دؤستانة ثَيشنيازَيکي
مؤدَيرن بة شَيوةيةکي طؤأان، ئؤرطانيزةکردني بزووتنةوةي بؤ

طؤِران بزووتنةوةي

هةية، بةوة ثَيويستي

کة بَيت ئاطادار هةميشة

کةسَيک نةتوانَيت هيض

بزووتنةوةي لة سوود

کاري بؤ ببينَيت طؤِران

هةموو کات ئةو تايبةتي،

هةلَسووِراوةکاني

ئةوة زاتي طؤِرانيش

ثؤستةکانيان کة ناکةن،

سوودي تايبةتي بؤ

بةکاربهيَنن
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ـــؤى تــوركــيــا ـــاوخ وةزيــــــرى ن
تاكة «ديموكراسى كة  دووثاتيدةكاتةوة، 
كَيشةى بة كؤتاييهَينان بؤ ضارةسةرة
درَيذخايةنى كؤمةآليةتى ئابوورىء
خستنةإووى كــاتــى ــة ل ــا»، ــي ــورك ت
ثارتى ديموكراسى دةستثَيشخةريى
ضةند كَيشةى بؤ (ئةكةثة) دادوطةشة
بةهَيزكردنى كوردو ملمالنَيى ساَلةى

مرؤظ. مافى
ناوخؤى وةزيــرى ئةتةالى بةشير
٢٠٠٩/١١/١٣ى دانيشتنى لة  توركيا
بيرؤكةى ثوختةى وآلتةكةيدا ثةرلةمانى
ئاشكراكرد هةمووان بؤ حكومةتى ثالنى
بؤ حكومةتةوة دةستثَيشخةريى لةبارةى
كاردانةوةى ئةمة بةآلم كورد، كَيشةى
دروست نةكرد. ئؤثؤزسيؤن الى ئيجابى
وايدةبينين «ئَيمة دةَلَيت: ئةتةالى
كَيشة ضارةسةرى تاكة ديموكراسى
درَيذخايةنةكانة، ئابووريية كؤمةآليةتىء
سياسةتة بةثَيى هةنطاوَيكمان ضةند ئَيمة
سيستمَيكى كة ناوة، خؤمان مرؤظانةكانى
بؤ زياتر ئازاديى مافء شةرةفمةندانةى
ئةتةالى دواتر  دةخوازَيت.» هةمووان 
بةرمةبناى طشتطير، ستراتيذَيكى وتى:
ئابووريى كؤمةآليةتىء ضاكسازيى 
سةربازيى، ثَيوةرَيكى ضةند لةطةأل

بةديدَينَيت. ئامانجةكةمان 
ئابووريى- «كَيشة وتــى: ئةتةالى
كؤمةآليةتيءهةروةهاسياسييةكانيشمان
ــة، ــةوةي ــي ــةروةري ــادادث ــة ن ـــى ل رةط
لة تــةنــدروســت ــى ــةك ــي ــدي ــوةن ــةي ث
كاتَيك هاوآلتيياندا دةوَلــةتء نَيوان
هةبَيت، دادثةروةريى كة دروستدةبَيت،
هةستى هــةوَلــدةدةيــن ئَيمة هةربؤية

بكةين». بةهَيز دادثةروةريى

شةش هةنطاوى ثَيويست بؤ
ديموكراسى دةستثَيشخةريى

دةستثَيشخةريى وتـــى: ــةالى ــةت ئ
هةموو مافةكانى مةبةستييةتى ديموكراسى
ئايينء لةبةرضاوطرتنى بةبآ هاوآلتييةك
كؤمةآليةتى، سياسيىء ئيختيارو رةطةزو

بكات. فراوانى بثارَيزَيتء
شةش ــةو ئ خستنةإووى لةكاتى 
دةستثَيشخةريى لة بةشَيك وةك هةنطاوةدا
هةنطاوانة ئةم وتى: ئةتةالى ديموكراسى 
ئاستى دةخــاتــة ناوخؤمان سياسةتى
لةسةر مافةكانى ئةوروثا رَيكخراوى يةكَيتى

مرؤظ.
سةربةخؤى ليذنةيةكى ثَيكهَينانى -

مرؤظ. مافى
بؤ دذايةتيكردنى ثَيكهَينانى ليذنةيةك -

جياكاريى.
بؤ ثةرلةمانى متمانةثَيكردنى -
دذى لة نةتةوةيةكطرتووةكان بنةماكانى

نيشتمانى. ثاراستنى ميكانيزمى سزادانء
بؤ سةربةخؤ ليذنةيةكى ثَيكهَينانى -
دذى لة كة سكاآليانةى، لةو لَيكؤَلينةوة
دذى لة مامةَلةكردن  خــراث ســـزادانء

هَيزةكانى ئاسايش دةكرَين.
ناونانةوةىشوَينةكانىنيشتةجَيبوون -

داواى نيشتةجَيكان. بةثَيى
لة ـــازادن ئ سياسييةكان ثــارتــة  -
لةجياتى زمانَيك هةر بة ثةيوةنديكردن

توركى.
«ليستَيكى وتـــى: ــةالى  ــةت ئ ـــر  دوات
ئَيمة ئةوةى لةبةر  النيية، تةواوكراومان
وةك ديموكراسى كرانةوةى ثرؤسةى
دانةخراو دةبينينء ثرؤسةيةكى ديناميكىء
لةذَير هةنطاوانة بةم ثَيداضوونةوة بوارى

رؤشنايى ثَيشهاتةكاندا هةية».

ئَيستا دةستوورةى  ئةم وتى: ئةتةالى 
دةستوورَيكى ستانداردى  بة  ناتوانَيت
بطات، بيستويةكةم ســةدةى ديموكراتى
مةدةنىء دةستوورَيكى بة ثَيويستمان بؤية
هةندَيك ئــةو ــةآلم ب هةية،  ديموكراتى
بةندى سآ «يةكةمين وتى: داناو هةآلوَيردى
ئةوانيش، نين، طؤإان قابيلى دةستوورى
ســروودى ئــاآل، يةكطرتوو، دةوَلةتَيكى
هةر دةرةوةى زمانى فةرمى لة نيشتمانىء

دةمَيننةوة.» مشتومإَيك

برينةكان، ضارةسةرى
ثِرؤذة ستايشى لة

ئابوورييةكاندا

طةشةكردنة وتــى: ناوخؤ  ــرى وةزي
لة دةبينن سةرةكى رؤَلى ئابوورييةكان
«تيرؤريستى»ء رَيكخراوى مامةَلةكردنى
ئابوورييةكانى. سةرضاوة لةناوبردنى
كؤنيا، بة ثةيوةست ئابورييةكانى  ثإؤذة
رؤذهــةآلتــى ــاشــوورى ب (رؤذهــــةآلتء
تةواوببن. (٢٠١٣) ساَلى لة بإيارة ئةنادؤأل)
بؤ ــراوة ــطــاون هــةن ــةالى وتـــى: ــةت ئ
هةروةها دامةزراندن، هةلى دروستكردنى
خةرجكراوة توركيش ليرةى مليؤن يةك
«تيرؤريستييةكان»دا هَيرشة لة ئةوانةى بؤ
ثإؤذةكانى هةروةها بوون. زةرةرمةند
وآلتةدا ئةم هةرَيمى (١٤) لة ضاكسازيى

وةطةإخراون.
نراون هةنطاوانةى ئةم وتى: ئةتةالى
دةكةوين، ثالنةكة بةدواى ئَيمة نين،  بةس
دابيندةكةين، خةَلكى بؤ ديموكراسييةك تا

شايانيانة». كة
ثةشؤكان ــةوةى ئ بؤ  هةوَلَيكدا لة 
كرانةوةى كة وتى: ئةتةالى كةمبكاتةوة، 

لة تايبةتء طرووثَيكى بؤ ديموكراسى
نيية. وآلتدا

ـــة، ـــوومـــان وت ــر ــت ــش ــَي ث «وةك 
ئامانجى ديموكراسى دةستثَيشخةريى
دياريكراو، طرووثَيكى نةك وآلتة، طشت
بؤ زياتر  «سةربةستى طوتارى بؤية هةر 
ئةمة بةرزكردووةتةوة. هةمووان»مان
توركيا ثَيضةوانةوة، بة ناكات، توركيا الواز

بةهَيزتر دةكات».

ثشَيوييةكان زيادبوونى

سياسيى راوَيذكارى ضةليك، عومةر
ــةرؤك س ــةردؤغــانــى ئ تةيب رةجـــةب 
ثارتى ثةرلةمانى طروثى لةبرى وةزيران،
دواء بةمشَيوةية دةسةآلتدارى دادوطةشة،
زؤر طفتوطؤيةكى «ئَيمة دةستيثَيكرد؛
لةاليةن بةآلم ثَيدةدةين،» درَيــذة طرنط
ئؤثؤزسيؤنء ثةرلةمانَيكى  ئةندام  ضةند
ثَيبإدرا. قسةكةى ســةردانــكــةرانــةوة
ضةليك كاتَيك طةيشتنة لوتكة ثشَيوييةكان
راستطؤ بة كرد  تؤمةتبار ئؤثؤزسيؤنى 

سياسيياندا. هةَلوَيستى لة نةبوون
لة «سياسييةكان ثَييوابوو؛ ضةليك
نادزنةوة خؤيان سياسيى بةرثرسيارَيتى
سةر ثَيشَيلكارييةكانى فةرامؤشكردنى بة
سياسيى ديدَيكى وآلتدا، لة مرؤظ مافى
طةشةكردنى بة كة ئةوةية، دلَير راستء

بطات. ديموكراسى
هةموو ئةكةثة، وةكــو وتــى: ــر دوات
توركياى ــةوةى ئ بؤ دةكةين ريسكَيك

داهاتوو بنياد بنَيين.
لة رةخنة كة  ئــةوانــةى ــى وةآلم لة 
دةطــرن، ديموكراسى دةستثَيشخةريى
تةنيا ئةكةثة ئةطةر «تةنانةت  وتى: ضةليك
دةبَيت، ــةردةوام ب هةر ئةوا بمَينَيتةوة،

وآلتدا». لة فراوانةكةى تؤإة بؤ سوثاس

ديموكراسى دةستثَيشخةريى ثالنى

ئةتةالى: بةشير

ئابووريى- «كَيشة

كؤمةآليةتيء

هةروةها

سياسييةكانيشمان

لة رةطى

نادادثةروةرييةوةية،

ثةيوةندييةكى

تةندروست

دةولَةتء لةنَيوان

كاتَيك هاوآلتيياندا

دروستدةبَيت،

دادثةروةريى كة

هةربؤية هةبَيت،

هةولَدةدةين ئَيمة

دادثةروةريى هةستى

بةهَيز بكةين»

فةتاح شاآلو ئامادةكردنى:

هَيمنانة طؤإانكاريي توإةو ثةرلةمانى
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Financial Times

ســةرؤك ــان، ــةردؤغ ئ تةيب ــةب  رةج
توإةى ثةرلةمانى بة  توركيا،  وةزيرانى
نةهَيشتنى بؤ ضاكسازييةكان وت: توركياى
فراوانكردنى مــرؤظء  مافى ثَيشَيلكاريى
كورد هاوآلتييانى بؤ زمان بةكارهَينانى
ضارةسةركردنى بؤ مَيذوويي»ة «هةلَيكى
هيواى ثاشان توركيا. درَيذخايةنى كَيشةيةكى
ثارتى ياخييةكانى رؤيفؤرمةكان  خواست
رازيبكات (ثةكةكة) كوردستان كرَيكارانى
بَينن، ساَلة  (٢٥) ملمالنَيى بة كؤتايى بةوةى
طيانلةدةستدانى هؤى بووةتة وتــراوة كة 
هةذاريى بآلوبوونةوةى كةسء (٤٠,٠٠٠)
كوردى زؤرينة خؤرهةآلتى باشوورى لة
بةمة «هةَلةية وتــى: ئــةردؤغــان  توركيا.
كَيشةى يان  تيرؤريزم لةدذى جةنط بَلَيين 

نيشتمانىء يةكبوونى ثرؤذةى ئةمة كورد....
برايةتيية».

ثالنةكة ضوارضَيوةدانانى بة تةنيا بةآلم
كردنى رووى كةمينةكانداء بة كرانةوة وةك
خولى دووةم لة ناسراو كَيشةيةكى بة

دةكات. حكومةتةكةيدا ريسك
سةرةكيى ئؤثؤزسيؤنى جةهةثة،
زؤرةوة حةماسةتَيكى بة ثةرلةمان لة
وتى: ئــةردؤغــان كاتَيك  ــةدةرةوة ــوون ض
طــؤإى بــة سياسةت ركــابــةرةكــانــمــان
باخضةلى، ــةت دةوَل ــةن. دةك شةهيدانةوة
ئةردؤغانى سةرؤكىمةهةثةىناسيؤناليست،
ثالنَيكى بة شَيوةبةخشين  بة تؤمةتباركرد 
«ئةمة وتى: وآلتء بؤ دابةشكردنى ئةوروثى
(٨٩) ثإبايةخى مَيذووى رؤذى بةدبةختترين

توركيا بوو». ساَلةى ثةرلةمانى
وتى: ناوخؤ،  وةزيرى ئةتةالى، بةشير
بة سةربةخؤ دامــةزراوةيــةكــى حكومةت 
ثَيكدةهَينَيتء سزادان  كةيسى لة  لَيكؤَلينةوة

دةدات كوردةكان زؤرينة شارؤضكة بة رَيطة
بةكاربَيننةوةء كؤنةكان  كورديية  ناوة كة
زمانى بةكارهَينانى بةردةم بةندى كؤتء
ئةو الدةبات. كةمثةين ثةخشء بؤ كوردى
ئةو كة  خستبووةإوو، ياسايةكى دةقــى 
ضيتر دةطيرَين ئاذاوةكاندا لة منداآلنةى
رووبةإووى زيندانيكردنىماوةدرَيذ نةبنةوة،
كوردةكان اليةنطريى كةمتر ئةردؤغان بةآلم
زمانى بةكارهَينانى  «داواى  وتنى: بة  بوو
هةر خوَيندنطةكانداو  لة ثةروةردة بؤ دايك 
دةستوورى لة بةندى طرنطى طؤإانكارييةك
دةوَلةتى هَيماى زمانء  بة  تايبةت توركيا
سوثاى توركةكانء لة زؤرَيك بؤ توركيا،
ريسك ئةو ئَيستا قبووَلنةكراوة». بةهَيزيش
توركيا بةبآ لة دةنطدةرةكانييةوة دةكات بة

كوردةكان. رازيكردنى ضاالكوانة
ثارتى ــى  ــةرؤك س ـــورك، ت ئةحمةد 
تؤمةتباردةكرَيت كة ديموكرات،  كؤمةَلطةى
دةَلَيت: ثةكةكةوة، بة ثةيوةستبوون بة

كة روونــيــبــكــاتــةوة ــت ــَي «حــكــومــةت دةب
دةوَيت كَيشةكةى درَيذخايةنى ضارةسةرَيكى
ئاستَيكى بؤ  كَيشةكة دةيةوَيت تةنيا  يان
دةيةوَيت ئةمريكاش كةمبكاتةوة». طونجاو
هةإةشةية كة بَينَيت ملمالنَيية بةو كؤتايى
كوردستانى هةرَيمى سةقامطيريى سةر بؤ
ئةوروثا يةكَيتى لةكاتَيكدا عَيراق، باكوورى
ثةرةثَيدانى بؤ ئةوروثا  سةر  دةخاتة فشار
لة طرنط بةشَيكى وةك كةمينةكان مافى
رَيكخراوى ئةندامى  بوونة بؤ هةوَلةكانى 

ئةوروثا. يةكَيتى
كَيشة لة يةكَيك باسى ثةرلةماندا لة
دةتوانرَيت ضؤن نةكرا: هةستيارةكان هةرة
بهَينرَينة ضياكان لة ثةكةكة شةإكةرانى
تيرؤريزم. كَيشةى باسكردنى بةبآ خوارةوة
ضةكدارى طروثَيك ثَيشوو، مانطى
ئاسايش هَيزةكانى تةسليمى خؤيان ثةكةكة
دةيــةى ضةند لة –يةكةمجارة كـــردةوة
لة ئاهةنطةى ئــةو  ــةآلم  ب ، رابــــردوودا-

بةخَيرهاتنةوةيان بؤ خؤرهةآلت باشوورى
توركيا ديكةى بةشَيكى لة ناإةزايةتى كرا،
دةسةآلتداران هؤى ئةوةى بووة دروستكردء
رابطرن. ثةكةكة ضةكدارانى طةإانةوةى
دووةم طروثى  رؤيتةرز راثؤرتَيكى بةثَيى 
تةسليم خؤيان ئاذاوة دروستكردنى بةبآ
بةطةشتَيك خؤى ئةردؤغانيش كردووةتةوة.
بةدةستهَينانى بؤ ئامادةكردووة وآلتدا بة

دةنط.
بــاَلــيــؤزى ــؤن ئــةبــرامــؤيــتــز، ــؤرت م
يةكطرتووةكانى ويــاليــةتــة ثــَيــشــووى
ثةيوةنديية جؤرناَلى لة ئةنقةرة، لة ئةمريكا
«ئةكةثة وتى: مانطةدا لةم دةرةكييةكانداء
بة بةرامبةر سياسةتةكانييةوة بةهؤى
ئاماذةى دةذيةت».  يان دةمرَيت يان  كورد
ريفؤرمى كورد كَيشةى بةوةشكردووة؛
دةرةوةى سياسةتى الوازكردووة، سياسيى
خةرجييةكى كردووةو قةيدوبةند توركياى

بةفيإؤداوة. سوثادا لة زؤريشى

دةكةن شةهيدانةوة سياسةت بة طؤأى ركابةرةكانمان ئةردؤغان:

وةسانى شَيخ ئارام

طؤرِان ئةكةثةء

دادوطةشةثَيدان ثارتى ئةوةى دواى
كورسى ــةر  س هاتة  (٢٠٠٣) لةساَلى
جؤاروجؤر طؤإانكاريى ضةندين دةسةآلتء
طؤإانة لة يةكَيك هاتةكايةوة، توركيا لة
طؤإانى لة بريتيبوو سةرةكييةكان طرنطء
بةرامبةر توركيا هةَلسوكةوتى ئاراستةى
كة ــةى ــاوةي م ــةو  ل كـــورد، كَيشةى  بــة 
سياسيى دةسةآلتى حيزبةكةى ئةردؤغانء
كوردء كَيشةى دةست، طرتووةتة وآلتيان
بــارودؤخــى ئاشتييانةى ــةرى ــارةس ض
هةنطاوى ضةندين كوردةكان مافى كوردء
حيزبةكةى هةوآلنةى ئةو ناوة، طةورةى
وايكردووة هةنطاو بة هةنطاو ئةردؤغان
ــدإةوو ــون ــة ت ــارت ث كــة ئــؤثــؤزســيــؤنء
كة بكات ناضار توركيا نةتةوةثةرستةكانى
كة بن، ضةندين طؤإانكاريى بَيدةنط بةرامبةر
بووة، ياساغ ئةواندا دةسةآلتى سةردةمى لة
قسةكردن كوردىء بةشى كردنةوةى وةك
نووسينء مافى بة داننان  ــوردىء ك بة 
كورد، كَيشةى بوونى بة داننان قسةكردنء
كَيشةى كورد بينى اليةك هةموو وةك بةآلم
اليةنة هةموو توركياء ثةرلةمانى ضووة
ضاودَيريى توركيا خةَلكى سياسييةكانء
بارودؤخةكةوهةنطاوةكانىثةرلةمانيانكرد،
ئةردؤغان حكومةتةكةى دةستكةوتةى لةم
كَيشةى دةتوانَيت كة ئةوةية، شت طرنطترين
دةستوورةوة هةمواركردنى رَيطةى لة كورد
دانيشتنى يةكةم دواى ضارةسةربكات،
نووسةرانء رؤشنبيرانء توركيا ثةرلةمانى
بارودؤخةكةيان توركيا سياسيى ضاودَيرانى

ضوونى كة كرد، شرؤظة ئةوة ئاراستةى بة
طرنطييةكى ثةرلةمان بؤ كورد كَيشةى
ثةرلةمانة هةر ضونكة هةية، زؤرى ئَيجطار

بكات. هةموار دةستوور دةتوانَيت

سياسيى سةركَيشيى

هةنطاوةى ئةم توركيا ميدياكانى لة
سياسيى سةركَيشييةكى وةك ئةردؤغان
بة كرانةوة ثرسى  بابةتى باسدةكرَيت، 
لة ثةرلةمان لة باسكردنى كوردء رووى
سةركَيشيى بة توندإةوةكان بةرامبةر
هةينى رؤذى ئةوةى ثاش ئةذماردةكرَيت،
رؤذَيكى كؤبووةوة، توركيا ثةرلةمانى
ضةندين تؤماركرا، لةو دانيشتنةدا مَيذوويى

طفتوطؤ ثَيشكةشكران. وتارء
سةرؤكى ثةرلةماندا دانيشتنةكةى لة
لةوة باسى  ديموكرات كؤمةَلطةى ثارتى 
سياسةتى توركيا ــردوودا راب لة  كة كرد،
كــورد بــةرامــبــةر رةطــةزثــةرســتــانــةى
ــةإووى رووب ئةطةر ئَيمة بةكارهَيناوة،
رابردووى خؤمان نةبينةوةء ثةنجة نةخةينة
هةنطاو بؤ ناتوانين ئةوا سةر برينةكانمان،
«لة وتى: تورك ئةحمةد بنَيين، داهاتوو
زةوتكرابوو، كوردةكان مافى رابــردوودا
بةرامبةر راطةيةنرابوو كؤتايى بآ شةإَيكى
دَلنيا بةآلم من هةموو اليةك كوردةكان، بة
كَيشةى ضارةسةرى بةبآ  كة دةكةمةوة
خةونَيكى هيض ناتوانَيت توركيا كــورد،
ئاآلو كَيشةى كورد بَينَيتةدى، سياسيى
بؤية دةوَيت، ئاشتى كورد نيية، سنوورى
درَيــذة بةيةكةوة هةموومان ثَيويستة
ضيتر ئةوةى  بؤ ئاشتى كاروانى بة بدةين 
نةإوات». بةهةردةر رؤَلةكانمان  خوَينى

طةلى ثارتى  سةرؤكى  بايكاأل، دةنيز دواتر
وتى: ثَيشكةشكردو وتةيةكى كؤمارى،
ئاتاآلى بةشير دةســتــوورة»، «كَيشةكة
طؤإين بة ثَيويستى دةستوور وتويةتى
ثَيويستة دةَلَيت ئةردؤغان بــةآلم نيية،
وتيشى: بايكاأل  هةمواربكرَيت، دةستوور
ئاشتى شاندى وةك كة  شاندانةى «ئةو
نوَينةرى وةك توركيا هاتوونةتةوة
بةثَيى بؤية  ناساندووة، خؤيان ئؤجةالن 
دةستطير كةسانة ئةو دةبَيت بَيت، دةستوور
وآلت، لة ياساغة ثةكةكة ضونكة بكرَين،
دةكةين، تيرؤر دذايةتى ساَلة (٣٠) ئَيمة
ثَيشوازى ئةردؤغان كاربةدةستانى ئَيستا
ياساو دذى كة دةكةن، تيرؤريستانة لةو

وآلتن». دةستوورى
ثارتى سةرؤكى ديكةوة، لةاليةكى
باخضةلى دةوَلةت توركيا، نةتةوةثةرستى
توندى رةخنةى ثَيشكةشكردء وتارَيكى
رووى بة كرانةوة  ثرؤسةى ئاراستةى 
«ثرؤسةى وتــى: باخضةلى كــرد،  كــوردا
ثرؤسةى واتا  كوردا، رووى بة كرانةوة 
ئةو دذى ئةمةش توركيا، دابةشكردنى
بناغةى بؤداناوة، ئةتاتورك رابردووةية كة
نةتةوةية، يةك يةكثارضةو توركيا كة
كار ثةرلةمانةوة لة رَيطةنادةين  هةروةها
هةَلوةشاندنةوةى ثارضةكردنء ثارضة بؤ
(٣٠) هةروةها ئةوة بكرَيت، كؤمارى توركيا
دةدةن قوربانيى كةسوكارةكانمان ساَلة
خوَينى لةسةر سازش ئامادةنين ئَيستا

بكرَيت». قوربانييةكان
ئةكةثة كوتلةى  نوَينةرى هةروةها 
وتارَيكى ضةليك، عومةر ثةرلةمان لة
هةردوو لة توندى رةخنةى ثَيشكةشكردء
بَيبنةما كة ــرت، ط ئؤثؤزسيؤن ثارتى
ديموكراسىء ثرؤسةى ـــةإووى رووب
دةبنةوة، كوردا رووى بة كرانةوة ثرؤسةى

دادوطةشةثَيدان «ثارتى وتــى: عومةر
بةردةوام دةبَيت تاوةكو ثرؤسةى كرانةوة
هةروةها ئامانجةكانى، دةطاتة تةواويى بة
دةبينةوة». رَيطرييةكانيش ــةإووى رووب
ئةردؤغان تةيب رةجةب دانيشتنةدا لةو هةر
ضةندين لة  باسى ثَيشكةشكردء وتةيةكى 
كــؤإةوى لةوانة كــرد، جياواز ــةوةرى ت
عَيراقء كوردةكانى (١٩٩١)ى ساَلى
باسى ئةردؤغان هةَلةبجة، كيميابارانى
هةست رابردووةوة لة ئَيمة كة كرد، لةوة
ثَيش ئةوة ضونكة دةكةين، ئازارانة بةو
ثارتة بة سةبارةت مرؤظين، ئَيمة هةرشتَيك
بةرامبةر كاردانةوةكانيان توندإةوةكانء
وتى: ئةردؤغان  ديموكراسى، ثرؤسةى 
بةدةستةوة دةسةآلتتان ساأل ضةند «ئَيوة
ئَيمة كرد، توركيا ميللةتى بؤ ضيتان بوو
ديموكراسيمان ئاشتى  ثرؤسةى  ئَيستا
لة وآلت دةمانةوَيت دةســت، طرتووةتة
دةتوانَيت ديموكراسى تةنيا بَيت، ئاشتيدا
ثَيش ئَيمة ضارةسةربكات،  كَيشةكانمان 
لةو مرؤظين ئَيمة بين شتَيك هةر ئةوةى
يةكسانيى دةرفةتى ثَيويستة روانطةيةوة
ئَيمة اليةك، هةموو بؤ  دابينبكةين ذيان
تيرؤر كَيشةى كوردء كَيشةى ثَيويستة
جياوازن، بابةتة دوو ئةو نةكةين، تَيكةأل
لة طوَيمان رابردووشدا لة ئَيستاو لة ئَيمة

طرتووة». خةَلك ئازارةكانى

سياسييةكان شرؤظة

ثارتى دوو لة هةريةكة ئةوةى ثاش
تونديى بة رابردوودا لةماوةى ئؤثؤزسيؤن
روءى بة كرانةوة ثرؤسةى  روءبةإءوى
طوتارى ضةندين ئةوةبوو  بوونةوة،  كورد،

شةإى كة توركيا، ميدياكانى ناو هاتنة توند
ثاش دةردةخست، حكومةتى ئؤثؤزسيؤنء
هةريةكة دذ، لَيدوانى ملمالنآء ماوةيةك لة
دانيشتنَيك بإياربوو بايكاأل  ئةردؤغانء لة
مةرجدار دانيشتنة ئةو  بةآلم  ئةنجامبدةن،
طرنط ئةوةى ئةنجام، نةطةيشتة بؤية كرا،
ثةرلةمان لة هةينى  رؤذى بوو  ئةوة بوو
طرت، لةيةكتر  طوَييان اليةنةكان هةموو
نةيانتوانى ئؤثؤزسيؤنةكان اليةنة بةآلم
بايكاأل بمَيننةوة، دانشتنةكة كؤتايى تا
شرؤظةو جَيهَيشت. ثةرلةمانى هؤَلى
لةوة باس توركيا سياسييةكانى لَيكدانةوة
بة كرانةوة كةيسى ضوونى كة ــةن، دةك
سةركَيشييةكى ثةرلةمان بؤ كورد رووى
باجةكةشى هةية ئةوة ئةطةرى ئةردؤغانة،
تةنيا ديكة اليةنى  هةندَيك بــةآلم بــدات،
بابةتةكة، دةإواننة شانؤطةرييةك وةك
كَيشةى بةرامبةر ئةردؤغان ميانإةويى
نةتةوةثةرستء ثارتى توندإةويى كوردء
ثإوثاطةندةى بة ثةيوةنديى كؤماريى ثارتى
هةية، توركياوة داهاتووى  هةَلبذاردنةكانى 
شــارةزا، سياسيىء ضاودَيرى هةندَيك
ميرانى، هَيمن دووثاتدةكةنةوة. بابةتة ئةو
كاروبارى لة شارةزا زانكؤء مامؤستاى
بةريةككةوتنةى نَيوان ملمالنآء ئةو توركيا،
دةسةآلت ثارتى ئؤثؤزسيؤنةكانء ثارتة
دةبينَيت خؤئامادةكردن هةَلمةتء وةك
هَيمن توركيا. داهاتووى  هةَلبذاردنى  بؤ
توندإةوةكان ثارتة «مــَيــذووى دةَلــَيــت:
دةسةآلت كورسى لة ئَيستا كة ئةوان ديارة،
توركيا خةَلكى سؤزى دةيانةوَيت نةمان
وةدةســت هةنطاو ــمء دروش بةجؤرةها
كة ملمالنَييةى ئةو ثَيمواية بؤية بخةن،
هةية، ــةآلت دةس ئؤثؤزسيؤنء لةنَيوان
داهاتووى هةَلبذاردنى ثإوثاطةندةى بؤ

توركياية».

دةطةيةنَيت؟ بة كوآ كَيشةى كورد كرانةوة،
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ـــان ـــاروان ـــك ـــي ش
توركيا ثالنى ثَييانواية،
مافى فراوانكردنى بؤ
ــانء زم بةكارهَينانى
ناتوانَيت كوردةكان، لة دذى جياكاريى دذايةتيكردنى
جطةلةوةى دابنَين، ضةك رازيبكات ضةكدارةكان هَيزة
لة ناسيؤناليستةكان توإةيى زيادكردنى دةبَيتةهؤى

«تيرؤريستان». بؤ حكومةت ملكةضكردنى بةرامبةر
ثةرلةمانى كؤبوونةوةيةكى لة هةينىء رؤذى
ناوخؤ وةزيــرى ثالنى  ئةتةالى بةشير شَيواودا،
(١٢) بة زياتر مافى ثَيدانى بؤ حكومةتى ثرؤذةى
(٢٥) كَيشةى بة كؤتاييهَينان  وآلتء كوردى مليؤن
ثارتى جوداخوازةكانى  لةطةأل ملمالنآ ساَلةى
لةنَيو خستةإوو. (ثةكةكة)، كوردستان كرَيكارانى
كوردةكان زؤرينة شارؤضكة  بة رَيطة  ثالنةكةدا،
مافى ثَيدانى بةكاربهَيننةوة، كؤنةكان ناوة دةدرَيت
كةمثةينى هةَلبذاردنء كوردى لة بةكارهَينانى زمانى
كوردى بة قسةكردن بؤ تاوانباران رَيطةثَيدانى
ئةتةالى دةكــةن. سةردانيان خزمةكانيان كاتَيك
بؤ ثَيكدةهَينَيت ليذنةيةك حكومةت «هةروةها وتى:

سزادان». لَيكؤَلينةوة لة
لة سياسيى كؤمَينتارى يةتكين، مـــورات
ئةم نووسيويةتى: دةيليدا راديكاأل رؤذنــامــةى
ئةو لــةدذى حكومةتى هةنطاوةكانى راطةياندنة
مانطة ضةند حكومةت دةَلَيت كة سةلماند، ثَيشبينيية
دةكات. بوَيرانة»  «هةنطاوى لةسةر ئاَلؤز طفتوطؤى 
رايطةياندووة، ئةتةالى ئةوةى «ئةطةر وتى: دواتر
بن، ديموكراسيى طةشةكردنى هةنطاوى راستيدا لة
خوارآ نايةتة ضياكان لة ثةكةكة  بةآلم باشن، ئةوة
مافى سةربةخؤي  ليذنةيةكى لةبةرئةوةى تةنيا 
زمانى دةتوانن زينداندا لة خةَلكى هةيةو مرؤظ

بةكاربهَينن». خؤيان
حوكمى بؤ (١٩٨٤)ةوة ساَلى لة  كة  ثةكةكة، 
بةجؤرَيك دةجةنطَيت،  توركيا باشوورى لة  «خؤيي»
دةخةمَلَينرَيت، كةس (٤٥٠٠٠) بة كوذراوان ذمارةى
طرتء حكومةت لة ثالنةكةى رةخنةى رؤذى شةممة
برد، نــاوي ثــإوثــووض»  «قسةى «رووكـــةش»ء بة 
ثرؤ- فراتى هةواَلى  ئاذانسى لةإَيى طرووثة  ئةم
دانثَيدانانى بةبآ كورد «كَيشةى وتوويانة: كوردةوة
نوَينةرةكانياندا لةطةأل طفتوطؤكردن كوردء ئيرادةى
لةطةأل كة رةتيدةكاتةوة حكومةت ضارةسةرناكرَيت».
ناوياندةباتء تيرؤريست بة  كة بدوَيت طروثَيكدا
سةربازييةكانى هةَلمةتة لة دةبَيت بةردةواميش

ياخييةكان. لةدذي
بوونى ثَيويستى لة باس ئةتةالى هةرضةندة
لة طؤإان بةآلم دةكات، ليبراَلتر نوَيى دةستوورَيكى
كة رةتدةكاتةوة دةستووردا طرنطى بةندى هةندَيك
كة نيشاندةدات يةكطرتوو دةوَلةتَيكى وةك توركيا
ميلليةت لة  جيظائؤطلو طونةرى توركيية. زمانةكةى 
دةستَيشخةريى دةستثَيكى ئةمة دةَلَيت: دةيليدا
كورد «ضاالكوانةكانى دةَلَيت: ئةو دواتر حكومةتة.
طؤإينى نابيننء ثَيويست بةثَيى هةنطاوانة ئةو
بؤ دةوَيت لةإاستيدا دةستوورَيكى نوَييان دةستوور،

زياتر». بةدةستهَينانى
دةسةآلتدار دادوطــةشــةى ثارتى  هةرضةندة
لةكؤى دةنطى (٣٦٧) بةآلم ثةرلةماندا، لة زؤرينةية
طؤإينى لةسةر  دةنطدان بؤ نيية كورسى  (٥٥٠)
رازيبكات. بةمة ئؤثؤزسيؤن ناشتوانَيت دةستوورء
دةوَلــةت ثةرلةماندا، هةينى  رؤذى دانيشتنى لة 
كرد تؤمةتبار حكومةتى مةهةثة، سةرؤكى بةخضةلى،
دةكات، دانووستان «تيرؤريستان»دا لةطةأل بةوةى
ئؤثؤزسيؤنى ثارتى سةرؤكى ديكةوة لةاليةكى
ئةردؤغانى بايكاأل دةنيز جةهةثة، ســةرؤكــى
تَيكبشكَينَيتء وآلت دةيةوَيت بةوةى تؤمةتباركرد

دابةشبكات. توركيا
ـــةإووى رووب حكومةت ــى: وت جيظائؤغَلو
طرانة زؤر كة دةبَيتةوة، سايكؤلؤذى ديوارَيكى
جةماوةريى كاردانةوةى سةركةوَيت، بةسةريدا
مةهالى بةرزبوونةوةداية». حوسنو ثالنةكة لة لةدذى
حكومةتةكةى دةَلَيت: جةماوةرييدا دةيلي ئةكشام لة
كورديداو كرانةوةى لة ماوةتةوة بةتةنيا ئةردؤغان
ناسيؤناليستةكانيشدا دةنطى بةرزبوونةوةى لةطةأل
ريسكَيكى بة ئةو ثالنة بةرامبةر ثرؤذةكةى حكومةت
كوردةكان لةكاتَيكدا وتى: دواتر دادةنرَيت. طةورة
توركة حكومةت، ثالنةى بةم بن دَلشاد رةنطة 
توإة حكومةت ثالنةى لةم زؤر ناسيؤناليستةكان
لة هةية ئَيستا كة دةكةن  زياتر  ثشَيويية  ئةم دةبنء
ناضاردةكرَيت وةزيران  سةرؤك وتى: دواتر  وآلتدا.
يةكَيكيان ناسيؤناليستةكاندا دةنطدةرة كوردو لةنَيوان

هةَلبذَيرَيت.

ئةردؤغان
كوردو لةنَيوان

ناسيؤناليستةكاندا
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دا، ثةيمانى توركيا حكومةتى
درَيذخايةنى ملمالنَيى  بة كؤتايى كة
هةرضى ثَيدانى بة بَينَيت،  كوردةكان
هاوآلتييةكء طشت  بة مافة  زياترى
بؤ ــوآ ن دةســتــوورَيــكــى نووسينى 
رَيكخراوى كانديدى كة وآلتــةكــةى،

ئةوروثاية. يةكَيتى
ناوخؤى وةزيرى ئةتةالى بةشير
تةلةفزيؤنيداو لَيدوانَيكى لة توركيا
دووةم طفتوطؤى لة لةبةردةم ثةرلةمانء
ماوةى لة لةوبارةيةوةء  كة هاوشَيوة، 
زياتر «ئازاديى وتى: بكرَيت، رؤذدا سآ
بةَلكو ناكات، الواز توركيا هةمووان بؤ

دةكات. بةهَيزى
لة بوو يةكةمينجار وتةية «ئــةم
مشتومإى لــة مانط ضةندين  ــاش ث
توركيا ثالنى دةربـــارةى ناإةسميى
كورد كَيشةى ضارةسةركردنى بؤ
هؤى بووةتة كَيشةيةى ئةو خستيةإوو،
لة كةس هةزاران دةيانء دةستضوونى لة
دواىئةوةىياخييةكانىثارتىكرَيكارانى

ضةكيان (١٩٨٤)دا لة (ثةكةكة) كوردستان
سةنتةريى ثالنةكةى هةَلطرت. بيرؤكةى
بة زياتر ثَيدانى مافى بريتيية لة حكومةت
ثالنَيكى ضةند هاوبةشى بة كوردةكان،
لةسةر فشار بةردةوامبوونى ئابووريىء
كةمبوونةوةى هؤى دةبَيتة ثةكةكة،

بؤ ياخييةكان. ثشتطيريى
كؤتء لة ــك زؤرَي وتــى: ئةتةالى
زمانى بةكارهَينانى بةردةم بةندةكانى
نامَينَيت، جــةمــاوةردا  لةناو ــوردى ك
دةتوانن ديكة  ناوضةكانى شارؤضكةو 
لة بطةإَيندرَيتةوة، بؤ كوردييةكانيان ناوة
توركى، كران بة ئةوةى ناوةكانيان دواى
كودةتاى دواى ساآلنى لة  تايبةت بة

.(١٩٨٠) عةسكةريى
كوردى زمانى بة رَيطة هةروةها
هةَلبذاردندا كةمثةينى لة ـــت دةدرَي
بةتاَلكردنةوةى دةكاتة كة بةكاربَيت،
ـــك لة لــةســةر زؤرَي ــةى ــان ــةو داواي ئ
لة بةرزكرابوونةوة كوردةكان سياسيية
رابردووداو بوونة هؤى بردنى زؤرَيكيان

دادطا. بةردةم بؤ
ــــةوةى ئ ـــى ـــورك مـــيـــديـــاى ت
بةنيازة حكومةت كة ئاشكراكردووة،
لة كوردى زمانى بة فَيركردن بة رَيطة

زانكؤحكومييةكان بدرَيت، خوَيندنطةكاندا
زمانء فَيركردنى  ثةيمانطةى  دةبَيت 
هةروةها بكةنةوة، كوردى ئةدةبياتى
راديؤى تةلةفزيؤنء ثةخشى بة رَيطة
دراوة. رؤذَيكدا لة كاتذمَير (٢٤) كوردى
ــردووشــدا راب دووةمـــى كانوونى لة 
تةرةتة، توركيا، حكوميى تةلةفزيؤنى

كرد. كوردى ثةخشى بة دةستى
دةيةوَيت حكومةت وتى: ئةتةالى
كوردى مليؤن (١٢) بؤ رؤذانــة ذيانى
بكات. ئاسان وآلت (خةمَلَينراو)ى
كوردييةكاندا لة ناوضة ثشكنين خاَلةكانى
ئةنادؤأل ــى رؤذهــةآلت بــاشــوورى لة 

كةمدةكرَينةوة.
كوردةكان وتى: زؤرَيك لة ئةتةالى
كة وادةبينن،  ثشكنين خاآلنةى ئةم
هةإةشةيةكى بة كوردةكان حكومةت

دةزانَيت. طةورة
توركيا، ميدياى نموونةيةكى بةثَيى
شارى دوو نَيوان لة ثشكنين خاَلى (٢١)
رؤذهةآلتى باشوورى لة وان هةكارىء

هةية. توركيادا
كةمبكرَينةوة بؤ ثَيويستة خاآلنة ئةم

دةَلَيت. راثؤرتةكة وةك يةك،
بيسةلمَينَيت، ئةوةى بؤ هةوَلَيكدا لة

تةنيا ديموكراسى» «كرانةوةى ثالنى كة
طشت بانطى نيية، ئةتةالى كوردةكان بؤ
كرد توركياى ثةرلةمانى ناو اليةنةكانى
بؤ نوآ دةستوورَيكى نووسينةوةى بؤ

توركيا.
لةدواى (١٩٨٠) لةساَلي ثَيشتر  كة
لةاليةن سوثاوة، نووسراوة. كودةتايةك
داوايةكى دةستووريى ريفؤرمى
توركيا كة ئةوروثاية، يةكَيتى رَيكخراوى

رَيكخراوة. لةو ئةندام ببَيتة دةيةوَيت
ثالنى دةَلَين، ناسيؤناليستةكان
ثةكةكة بة سةركةوتن حكومةت كوردى

دةبةخشَيت.
ثارتى سةرؤكى بةخضةلى دةوَلةت
نةتةوةثةرست ميلليةتى راستإةوى
بة ئةتةالى قسةكانى ثاش لة (مةهةثة)ء
خراثترين وت: ثةرلةمان ثةرلةمانتارانى
(٨٨) مــَيــذووى لة خــؤى رؤذةكــانــى

دةبينَيت. ساَلةيدا
وةك كة ثــةكــةكــةوة، بــارةى لة 
رَيكخراوَيكىتيرؤريستىلةاليةنتوركيا،
قةَلةمدةدرَيت لة ئةمريكاوة ئةوروثاو
تيرؤريزم دذى لــة  «جــةنــط وتـــى: 
تيرؤر لةطةأل  طفتوطؤ ضاخى ــةواو، ت

دةستيثَيكردووة».

كورد شةأى كؤتاييثَيهيَنانى ثةيمانى
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ثَيوةرَيكى ضةند توركيا، حكومةتى
كةمينةى لةطةأل  ئاشتبوونةوة بؤ نوَيى
ساَلة (٢٥) ملمالنَيى بة كؤتاييهَينان كوردو
لَيبووردنة ئةو  باسى بةآلم كرد، ئاشكرا
ياخييةكان كوردة تَيدانةبوو، كة طشتييةى
تةواوى دةيةوَيت حكومةت داوايدةكةن.
زمانى بةكارهَينانى سةر بةندةكانى كؤتء

الببات. كوردى ياساغكراوى
ناوخؤ وةزيــرى ئــةتــةالى، بةشير 
بؤ ليذنةيةك بةنيازة حكومةت وتــى:
رةطــةزيــى جياكاريى  دذايةتيكردنى 
خؤيان ئةسَلى بةناوى طوندةكان دابنَيت،
مامةَلةكردن بؤ  ليذنةيةكيش ناوبنَيتةوةو 
هَيزةكانى دذى  سكاآليانةى ئةو لةطةأل
ثَيكبهَينَيت، دواتر دةكرَين، ئاسايش تؤمار
كــراوةو ثالنَيكى «ئةمة وتــى: ئةتةالى

ديناميكيية».
بؤ ــة ــارداي ــش ف ــا لــةذَيــر تــوركــي
وةك كــورد، كَيشةى  ضارةسةركردنى 
يةكَيتى ئةندامَيتى مةحكةمةى لة ضؤن

ئةوروثاشداية.
مةدةنييةكانى سةربازيىء سةركردة
بةس ئةمة بةآلم بةمةدا ناوة، دانيان توركيا
نييةبؤنةهَيشتنىئةوياخييانةى،كةلةساَلى
دةكةنء سةربةخؤيى بؤ شةإ (١٩٨٤)ةوة

باكوورى لة سنووربإيان هَيرشَيكى ضةند
دةيانء كردووةء توركيا سةر بؤ عَيراقةوة
مردوون، ثَيكدادانةكاندا لة كةس هةزاران
مرؤظ مافى ثَيشَيلكردنى لة جطة ئةمة

الوة. هةردوو لةاليةن
هةرضةندةثَيكدادانةكانكةمبوونةتةوة
حكومةتى بــةآلم دواييدا، مانطةى لةم
وريا جةماوةرى بتوانَيت ثَيويستة توركيا
لةطةأل ئاشتبوونةوة كة  بةوةى، رازيبكات
ثةكةكة، يان كوردستان، كرَيكارانى ثارتى
سةقامطيرييةكى بؤ ثَيويستيشة طونجاوو

درَيذخايةن.
ئاشتبوونةوة ــَيــن: دةَل نةيارةكان
سةربازة كــوذرانــى فةرامؤشكردنى 

يةكَيتى دةوَلةتة. الوازكردنى توركةكانء
حكومةت لة  رةخنة ئةوان هةروةها 
ياخييبووةكان لةطةأل طفتوطؤ كة دةطرن،
بة تيرؤريست توركياوة لةاليةن كة دةكات،

دادةنرَين.
سةرؤك ئةردؤغانى تةيب رةجةب
لةبةردةم وتةيةكيدا لة توركيا وةزيرانى
بؤمباران ضياكان «ئايا وتى: ثةرلةمان
هَيرشى ئايا  ــران، ك بَيطومان نةكران،
ئةى كـــرا، ــَى ــةَل ب ــرا، ــةك ســنــووربــإ ن
نةبوون؟ بـــةردةوام تيرؤريستةكان
ئةم ناتوانرَيت بــةردةوامــبــوون، بةَلَى 
ئاسايش هَيزةكانى  بة تةنيا بة كَيشةية 

ضارةسةربكرَيت».

بؤ بةخشين داواى ياخييةكان
دةكــةن. شةإكةرةكانيان ســةركــردةو
ياخييةكان، سةركردةى ئؤجةالنى عةبدوَلآل
رقيان توركةكان لة زؤرَيك فيطةرَيكة كة
بةسةر زينداندا لة  ذيانى تةواوى  لَييةتى،

دةبات.
دانانى بؤ ياخى هةزاران رازيكردنى
درَيذخايةنء ثرؤسةيةكى ضةكةكانيان

دةبَيت. قورس
ثالنى ــةو  ئ راطةياندنى لــة ــةآلم ب
ثةرلةمان موافةقةتى  كة ئاشتييةى، 
هيض بــاســى ـــت، حــكــومــةت ـــوازَي دةخ

نةكردووة. لَيبووردنَيكى
ئةردؤغان دةسةآلتدارةكةى ثارتة
ثةرلةماندا لة بةهَيزى زؤرينةيةكى
سياسيية بة رآ  نوَييةكان ثالنة  هةية،
خؤيان زوبانى بة دةدةن كــوردةكــان
ئةو ثَيضةوانةى كةمثةيندا، كاتى لة بدوَين
ثرؤ- سياسيية رووبةإووى كة ياسايةي
لة داوايان بةوةى دةبووةوة، كوردةكان
لةناو كوردى بة ئةطةر بةرزدةكرايةوة، دذ

بدواناية. جةماوةردا
بة ئـــامـــاذةى ــؤ ــاوخ ــــرى ن وةزي
وتنى؛ بة كــرد  ئةردؤغان ثةيامةكةى
سياسييةكانى مافة ئازاديىء «دةمانةوَيت
بكةين، ــراوان ف هاوآلتييةكانمان طشت
نيازى ديموكراسى دةستثَيشخةريى
نيشتمانيىء يةكَيتيى لة زةرةر نيية

بةهَيزى بةَلكو ــدات، ب يةكطرتوويمان
كة ئؤثؤزسيؤن، ثةرلةمانتارانى دةكات».
وةزيرى نةيانهَيشتبوو ثَيشتر هةفتةيةك
ئةم قسةكانى، لة بةردةوامبَيت ناوخؤ
قسةكانى لة طوَييان بَيدةنطى  بة هةفتةية
لة نابةجَييان ثرسيارى بةآلم طرت، وةزير
لة كاتى هةندَيكيان كردو سةرؤك وةزيران

دةرةوة. ضوونة قسةكانيدا
خوَيندكار دوو ثةرلةماندا، هؤَلى لة
دةكَيشاو حكومةتيان دذى هوتافى
كةسَيكيش،كةخزمىسةربازَيكىكوذراوى
لةو توركياى ئاآلى  بوو،  ثةكةكة دةستى
لةسةر ثالنةكةى كة ــردةوة، ك مينبةرة 
دوورخرانةوة. هةرسَيكيان دةكرا. ئاشكرا

ــوردى  ــرؤ-ك ث  ســةرؤكــى ثــارتــى
مافة لةو جيا  وتى: ديموكرات  كؤمةَلطةى 
كةمينة بة دةدرَيــن كة كلتوورييانةى 
ئؤثةراسيؤنى دةبَيت حكومةت كوردةكان،
بووةستَينَيت. ياخييةكان بة دذ سةربازيى

دةتةثة سةرؤكى ــورك ت ئةحمةد
لةسةر حكومةت «سووربوونى وتــى:
سةربازيى ئؤثةراسيؤنى وةطةإخستنى
هيوادارين نةوةستاندووة، خةَلكى مةرطى
بة نةكرَيت ثةيوةست ضيتر كَيشةكة
دانيشتووانى (٢٠٪)ى كوردةكان سوثاوة».
ثَيكدةهَيننء زؤرينةى مليؤنى توركيا (٧٠)
رؤذهةآلتى باشوورى هةذارى هةرَيمى

توركيان.

كران، بؤمبباران «ضياكان ئةردؤغان:
ضارةسةرنةكرا» كَيشةكة بةآلم كرا، سنووربأ هَيرشى



٢٠٠٩/١١/١٧ (٩) سَيشةممة  ذمــارة دووةم ساَلى

رايطشتي ئا:

ثرؤذة سَيشةممة  ئةمإؤ بإيارة 
خؤثيشاندان رَيكخستني ياساي

ضةند  لةاليةن ٢٠٠٩/١٠/١٥ كة
مةدةنييةوة كؤمةَلطةي رَيكخراوَيكي
سلَيماني نوسينطةي رادةســتــي
يةكةمي خوَيندنةوةي كرا، ثةرلةمان
ليذنةي ثاشان ئاإاستةي بكرَيتء بؤ
ثةرلةمانتارانيش بكرَيتء تايبةتمةند
ــرؤذة ث ــة ــن دةإوان بــة بــايــةخــةوة

ياساكة.
ثةرلةماني ئةندامي رةئوف د.زانا
كوردستانلةسةرفراكسيؤنيطؤإان
ثرؤذةياساكة بةطرنطي سةبارةت
بايةخي ياساية ثرؤذة  «ئةم وتي
رووةوة لةو بةتايبةت هةية زؤري
مافَيكي وةك كةخؤثيشاندانى
هاوآلتيان دةستوريي سةرةكيء
كةئةم بةوةدا ئاماذةي ناساندووة»ء
داناني بنضينةي  دةبَيتة  ثرؤذةية 
سةبارةت طرنط ياساي ضةندين
كــؤإو رادةربــإيــنء ـــازادي بــة ئ
بةشداري طةشةثَيداني كؤبوونةوةء

لةكؤمةَلطةدا. سياسيي
ــةو ل ــكــة ــَي ــةك ي كــة  زانــــا  د. 

لةسةر واذؤي ثةرلةمانتارانةي
رَيكخستني ـــاي  ـــاس ـــرؤذةي ث
ئاماذةي كــردووة خؤثيشاندان 
داكؤكي لةثةرلةماند كة ــةوةدا ب
«ضونكة دةكـــات ــة ــرؤذةي ث ــةو  ل
بةمافكردني بــةهــاي ــة ــرؤذةك ث
لَيرةوة » وتي تَيداية»و خؤثيشانداني
بؤ دابنرَيت سةرةتايةك دةبَيت
نةك ماف دةوَلةتي دروستكردني
دةوَلةتي ضونكة ياسا، دةوَلةتي
ياسا زؤرجار كة حاَلةتةية ئةو ياسا
بةآلم دةكات، كؤتءبةند مافةكان
بةياسا مافةكان مافدا، لةدةوَلةتي

دةضةسثَينرَين». رَيكدةخرَينء
فراكسيؤني سةرؤكي هةروةها
عةبدولعةزيز عومةر يةكطرتوو
كةثرؤذةياساي بــةوةدا ئاماذةي
ثانتاييةكي خؤثيشاندان رَيكخستنى
ــن ــإي رادةرب ئـــازادي ــاتــر بــؤ زي
وةك «ئَيمة وتي دةرةخسَينَيتء
لةطةَل لةئؤثؤزسيؤن بةشَيك
رَيكخراوةكانداين». ثرؤذةياساكةى

يةكطرتوو فراكسيؤني سةرؤكي
ئــةطــةري ــة ل ــاذةي بــــةوةدا ــام ئ
ثــرؤذةيــةدا ئــةم بةياساي ــوون  ب
لةبواري ياسايي طةورةي كةلَينَيكي
وتي ثإدةبَيتةوةء خؤثيشانداندا
بةبيانووي اليةني ئَيستاش «ضونكة تا

لةم رَيطري ئاذاوةطَيإييةوة ئةمنيء
دةكرَيت». هاوآلتيان مافةي

بـــةوةدا ــاذةي ــام ــا ئ ــةروةه ه
(سَيشةممة) ئةمإؤ بــإيــارة كة 
ثــرؤذة بؤ يةكةم  خوَيندنةوةي 

ثةرلةماندا. لة بكرَيت ياساكة
لةطةَل كوردستانيش ليستي
بةآلم ياساكةدان، ثرؤذة ئايدياي
ثةرلةمانتار كةريم ئاسؤ وةك
ئاماذةي كوردستاني ليستي لةسةر
لةسةر دانيشتنيان ئَيستا تا ثَيدا

نةكردووة. ياساكة ثرؤذة
دراوة ثرؤذةكة » وتي هةروةها
رؤذي ثةرلةمانء بةسةرؤكايةتي
بؤ يةكةمي خوَيندنةوةي سَيشةممة
ليذنةي ئاإاستةي دواتر دةكرَيتء

دةكرَيت». ثةيوةنديدار
بــةوةدا ئاماذةي كةريم ئاسؤ
تايبةت ــاســاى ــرؤذةي ث دوو  كــة 
ئاإاستةي مانطرتن بةخؤثيشاندانء

كراون. ثةرلةمان
رؤذي ــة  ــاذةي ــام ئ ــطــةي  جــَي

ثَينج  نوَينةراني  ٢٠٠٩/١٠/١٥
مةدةنيو كؤمةَلطةي  رَيكخراوي 
ئةكاديميو كةسايةتي ضةندين
كةبةشدارن رؤشنبيري ياساييو
ياساي ــرؤذة ث لةطةآلَلةكردنيدا،
خؤثيشاندانيان رَيكخستني

سلَيماني نووسينطةي ثَيشكةشي
كوردستان- هةرَيمي  ثةرلةماني 

 ٢٠٠٩/١١/١ رؤذي كردو  عَيراق 
لةاليةن ثرؤذةياساكة ئةوةي دواي

هةرَيمةوة  ثةرلةماني ئةندام  ٢٣
بةسةرؤكايةتي ثَيشكةش ئيمزاكرا

كرا. كوردستان ثةرلةماني
وةزارةتــي هــةردوو ثَيشتريش
بؤ ــم هــةرَي ــَوو وةزارةتــــي ــاوخ ن
حكومةتي نــاوخــؤي  ــاري ــاروب ك

لة٢٠٠٦/٩/١٧  كوردستان هةرَيمي
نــاوي لةذَير ثإؤذةياسايةكيان 
رَيكخستني  ــاســاي ي ـــرؤذة ث  »
ــةوة ــوون ــَوب ك ــدانو ــان ــش ــي ــَوث خ
طـــةآلَلـــةكـــردو ــيــةكــان» ــي طــشــت
لةرَيطةي فةرمي بةشَيوةيةكي
حكومةتي وةزيراني  ئةنجومةني 
بة ثَيشكةش كوردستانةوة هةرَيمي
بةآلم كرد كوردستانيان ثةرلةماني 
زؤرةي رةخنة سةرنجو ئةو بةهؤي
هةَلسوإاواني رؤشنبيرانو لةاليةن
مافي ليذنةي مةدةنيو كؤمةَلطةي
كوردستانةوة ثةرلةماني مرؤظي
ئةوةي بوونةهؤي كرا ئاإاستةي
بؤ بطةإَيننةوة ثــرؤذةيــاســاكــة
كوردستان هةرَيمي حكومةتي
ثَيداضوونةوةو ئةوةي بةمةبةستي

تَيدابكةن. طؤإانكاريي 
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Kurdish Institute for Elections
(KIE) هةَلبژاردن بؤ مانگانةية پةيمانگةی کوردی پاشکؤيةکی

دا بآلودةكرَيتةوة. لةطةأل  (NED)ة رَيکخراوی بةهاوکاری
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ياساى
ياساى هةمواركردنى

هةَلبذاردنةكانى...
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خويَندنةوةي يةكةم ئةمأؤ ثةرلةمان
دةكات خؤثيشاندان رَيكخستني ثرؤذةياساي بؤ

١٨ ساَل  دواى حاجى: بةختيار

باشترة رَيكخراوةيي، لةكارى

خؤيان... رَيكخراوةكان

...ل٢

جةمال* ئارام

ساَلى ٢٠٠٦ لةثارَيزطاكانى  هةشتى حةوتء مانطى  خؤثيشاندانةكانى
كارةباييةوة، بَي سووتةمةنيء نةبوونى كةمىء بةهؤى هةولَير، سلَيمانىء
ناوخؤى كاروبارى بؤ هةرَيم وةزارةتــى ناوخَوو وةزارةتــى هةردوو

لة٢٠٠٦/٩/١٧  ئةو كةَلكةَلةيةى سةر خستة هةرَيمى كوردستانى حكومةتى
خَوثيشاندانء رَيكخستنى ياساى ثرؤذة » ناوى لةذَير ثإؤذةياسايةك
بةسةريدا كَوبوونةوةطشتييةكان»طةآلَلةبكةنءدواىتَيثةإبوونىدووساَل
ثرؤذةياساكةيان وةزيرانةوة ئةنجومةنى لةرَيطةى ٢٠٠٨/٩دا مانطى لة
ثةرلةمانةوة مافى مرؤظى ليذنةى لةوآ لةاليةن بكةن. بةثةرلةمان ثَيشكةش
ماددةكانى لةبإطةو هةندَيك دةستكاريى سةرةنجام كراو بؤ ثياضوونةوةى
هاوآلتيان ئازادييةكانى مافء رووبةرى فراوانكردنى بةئامانجى كرا
طؤإانكاريانةى ئةم حكومةت دياربوو كرا. بؤ يةكةمى خوَيندنةوةى ثاشان
ناكؤك ناياساييء لةهةنطاوَيكى بؤية نةبوو ثةسةند بةالوة ليذنةكةى
١٠ى لةمانطى ثرؤذةياساكةى حكومةت ثةرلةماندا ناوخؤى بةثةيإةوى
لَيكردووة. بَيدةنطييان ئَيستا هةتا لةوكاتةوة ئيتر طةإاندةوة! ٢٠٠٨دا ساَلى
دةرفةتى هةرَيم ناوخؤى وةزارةتى ثرؤذةياساكةى طةإاندنةوةى
ئةوةىلةبةردةمثةيمانطةىكوردىبؤهةَلبذاردنءضةندرَيكخراوَيكىترى
ثرؤذةياساكةى لةسةر تَيبينيانةى سةرنجء ئةو كةكؤى كردةوة ناحكوميدا
وةزارةتهةيانةولةميدياكاندابآلويانكردؤتةوةلة»ثرؤذةياساىرَيكخستنى

ماددةدا دةبينَيتةوة. سيانزة لة خؤى كة بكةن طةآلَلةى خؤثيشاندان»دا
مافء لةرووى ناحكومييةكان، رَيكخراوة ثرؤذةياساى ستراكتؤرى
سيستمى المةركةزى رةضاوى بةخؤثيشاندانةوة، سةالحياتى رَيطةثَيدان
خؤثيشاندانى ثاراستنى ئاطاداركردنةوةو دةسةآلتةكانى هةموو كردووةو
ئةنجومةنى واتة هةَلبذَيردراو كارطَيإيى يةكةى ئةنجومةنى بؤ طةإاندؤتةوة
ئةويش ناحية)، شارةوانى ئةنجومةنى قةزاو شارةوانى ئةنجومةنى ثارَيزطا،
لةاليةن راستةوخؤ لةاليةكةوة ئةنجومةنانة كةئةم ئةوةى  لةروانطةى
ئةندامةكانى خودى هةَلبذَيردراونء خؤيانةوة ناوضةكانى هاوآلتيانى
جؤرى سروشتء ئاطادارى تر  كةسَيكى لةهةر زياتر  ئةنجومةنانة ئةم
هاوآلتيانء نَيوان مةسافةى رَيطةو تريشةوة لةاليةكى كَيشةكانيانن
بؤ ئاطاداركردنةوةيان  كورتةو جوطرافيةوة لةإووى ئةنجومةنانة ئةو 
تَيدا سةرةكى رؤَلى كات كةرةطةزى خؤثيشاندان، وةك ضاالكييةكى

ناوَيت. زؤرى كارَيكى كاتء دةطَيإَيت،
ئاطاداركردنةوةى ثرةنسيثى لةسةر جةخت ثرؤذةياساية ئةم هةروةها
ئةنجومةنى ئاطادارى تةنها واتة مؤَلةتثَيدان، نةك دةكات ثَيشوةخت
طيانى ثاراستنى بةمةبةستى  دةكرَيت هةَلبذَيردراو كارطَيإيى  يةكةى
نةك خؤثيشانداندا لةكاتى طشتىء تايبةتى موَلكى ماَلء خؤثيشاندةرانء
ترى دةسةآلتَيكى بدرَيتةدةست خؤثيشاندان ئةنجامدانى مافى ئةوةى
سياسييةوة فةلسةفة لةو ثرةنسيثةش ئةم خؤيان. هاوآلتيان دةرةوةى
لةاليةن نةك خؤيانة كةخؤثيشاندان مافَيكى هاوآلتيان سةرضاوةيطرتووة
لةبةرذةوةنديدا دةسةآلتىجَيبةجَيكردنةوة ثَييانبدرَيتيانكةي نةيويستء
مافة نيية ئةم دروستكةرى دةسةآلت لَييانبسةنَيتةوة. بةواتايةكى تر نةبوو
مومارةسةكردندا. لةكاتى خؤثيشاندةرانة ثارَيزةرى رَيكخةرو تةنها بةَلكو
تَيطةيشتنةوة لةو خؤثيشاندان» رَيكخستنى «ثرؤذةياساي طةآلَلةكردنى
مافَيكى مومارةسةكردنى وةك كةخؤثيشاندان، سةرضاوةيطرتووة
مافء لةطةَل بةريةككةوتنى ئةطةرى  هةميشة  دةستووريى، سروشتىء
تايبةتداو مافة لةياسايةكى ئةم دةبَيت بؤية تردا هةية، بةرذةوةندييةكانى
ئةويش كةديارة رَيكبخرَيت هاوآلتيانةوة مافى ثاراستنى لةروانطةى
لةاليةكء خؤثيشاندةران مافى نَيوان هاوسةنطيى بةلةبةرضاوطرتنى

ترةوة دةبَيت. لةاليةكى طشتي سةالمةتى سيستمء ثاراستنى
هةَلبذاردن كوردي بؤ بةإَيوةبةري ثةيمانطاي *

ياساى رَيكخستنى خؤثيشاندان ثرؤذة

هاآلتيانةوة.. مافثارَيزيي لةروانطةى

زهڕهبین

رؤذنامة فؤتؤ: سلَيمانى شارى هاوآلتييانى خؤثيشاندانةكانى يةكَيك لة
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هةَلكةوتووة، بؤ طةورةى هةلَيكى توركيا
هيض بقؤزرَيتةوة، ئةوا باش ئةم هةلة ئةطةر
خةَلك ناوةستَيت، توركيادا رَيطةى لة شتَيك
توركياش دةذينء خؤش دةحةسَيننةوةو لة

ناوضةكةدا. لة راستةقينة ثَيشةواى دةبَيتة
دةستثَيشخةرييةدا ئةم رووى لة وةستان
ماناى ئةوةى ئةكةثة كردوويةتى، لةبةر تةنيا

وآلتة. لةم خيانةتكردنة
كة نراوة، سياسيى هةنطاوى ضةندين
شَيوازى لةطةأل منيش  نيم،  لةطةَليدا  منيش
نيم. وةزيراندا سةرؤك هةَلضوونى توإةيىء
كاتَيك دةبينم ترسناك بة ــةوةش ئ

ثَيشدةخات. دينى حةماسةتى
ئاشكرا بة من بَيت، هةرضييةك بةآلم
هةرطيز دةكةم، كوردةوة كَيشةى لةبارةى ئةو هةنطاوةكانى ثشتطيريى

ناَلَيم. ثَيضةوانةكةشى
لة بةمجؤرة كَيشةية ئةم وايــة  بــإوام ساَلة  ضةندين كةسَيكم من 
نووسين لةسةر بووم  سووريش دةكرَيتء ضارةسةر دةستثَيشخةريى 

لةوبارةيةوة.
هةندَيك لة حةزم لةبةر ئةوةى تةنيا ثإؤذةية ناوةستم ئةو دذى ئةمإؤ،
ضونكة هةنطاوة دةنَين، ئةو ئةوان ئةوةى لةبةر يان ئةكةثة نيية، سياسةتى
هةربؤية وآلتةكةشم دةدةم. ئازارى دةكةمء خؤم لة خيانةت من وابَيت ئةطةر
نراون كة هةنطاوةكان من دةكةم، كورد  دةستثَيشخةريى ثشتطيريى من
خَيراتريش. بإؤينء زياتر دةبَيت ثَيمواية؛ دةزانم، ترسنؤكانة ء ناتةواو بة

روونة. زؤر هؤكارةكةشى

كورد هةلى دةستثَيشخةريى نابَيت ئةمجارة
لةدةستبدةين

لةدؤخىضارةسةرنةبوونى كَيشةىكورددا،ثَيمواية؛ كَيشةكانلةكؤنترؤَلى
دابةشدةبَيت. توركيا ناوخؤشةوة ملمالنَيى بةهؤى دةردةضنء ئَيمة

لَيدةكرَيت، رَيطرييان ئةوانةى بةَلكو دةنرَين، كة نا هةنطاوانة ئةو دَلنيام، من
كارةسات. ثَيشإةويمان دةكةن بؤ

ناتةواوبوون، روو، خراية لةاليةن حكومةتةوة رَيطيرييانةى، كة ثالنة ئةو
نراون. ترسنؤكانة بةشَيوةيةكى وةزيرانةوة سةرؤك لةاليةن هةنطاوانة ئةم

هةواَلةكاندا لة يان كران، ناوخؤوة وةزيرى لةاليةن كة خاآلنةش ئةو
سإاوة. بةسةرضووى بابةتَيكى لة جطة نين، هيض باسدةكرَين

نةهَيَلرَيت؟ كوردى زمانى ياساغى ئةطةر دروستدةبَيت، كَيشةيةك ض
دةبوو. بكراية مانايةكى لةمةوثَيش ساأل ضةند ئةطةر ئةمة

يان ياساغ بكراية؟ ثَيبدراية، رَيطةى كوردى دةبوو ئةطةر ثةخشى ضى
بةهةرحاأل. ثةخشدةكةن كوردى بة كة كةناآلنةى، لةو ثإة ناوضةكة

زياتر مافى رةنطة كوردييةكان، ناونانة ثةروةردةو لةسةر شتيش هةمان
نابَيت. ئةنجامى ضاوةإوانكراوى بةآلم بدرَين، بوارانةدا لةم

بةهةرحاأل، بكةيت سووك بةردهاوَيذةكان منداَلة سةر سزاى ثَيويستة
نيية. مرؤظانة سزايةكة لةبةرئةوةى

بكةين. ثَيوة شانازى ئَيمة كة نيية، ثالنَيك ئةمة
نين، جارانيان دؤخى هةمان لةسةر ئةوان بةهةرحاأل، طؤإان كوردةكانيش
لةكاتَيكدا دةبَيت، زياتر داواكانيان رةهةندى بةخؤيانة. باوةإيان زياتر ئَيستا
-١٠) بؤ باشبوون كراون ئاشكرا خاآلنةى ئةم هةية. هةنطاونانمان ترسى ئَيمة

دةردةكةون. باش تةنيا ئةمإؤ، بؤ بةآلم لةمةوثَيش، ساأل (١٥
لة رةخنةطرتن لة بووةستن سادةية، زؤر بيَلَيم دةمةوَيت ئــةوةى
هةنطاوةكانتان بَلَين حكومةت بة خؤشدةوَيت ئةطةر وآلتةكةتان حكومةتء
ئةمجارة ئةطةر روونة، هؤكارةكةشى لَيبطرن. رةخنةى بةمشَيوةية ناتةواون،
خوَين، لةطةأل ذيان لة بةردةوامبين دةبَيت ئةوا بضَيت، لةكيس هةلةكةمان

ثرسةدا. بارووتء
روويدا؟ ضى لةدةستضوو، هةلةمان ئةم كة لةمةوثَيشء ساأل (١٠)

ئيمرالى لة دةستطيركراو ئؤجةالن (١٩٩٩) ساَلى لة  بيرتبَينمةوة، بهَيَلة 
بطةإَيتةوة دابنَينء ضةك كرد، كة ثةكةكة فةرمانى بة ئةويش دةستبةسةركرا،
ثرسة تةواوبوو، شةإو وايكرد، تيرؤريستييةش رَيكخراوة قةنديل، ئةو بؤ

بوو. رؤذهةآلت هةناسةيةكى هةَلكَيشاو دةوَلةمةند باشوورى
روويدا؟ ضى ثاشان

دةنرَين ئةمإؤ هةنطاوانةى ئةم كاتَيكدا لة نةنا، هةنطاوَيكى هيض ئةنكةرة
دةبوو. ماناى ئةوكات بنراناية، ئةوكات دةبواية

لة هيض شتَيكيش دةوةستا، تيرؤر دةستيثَيدةكردو لة شاخةكان طةإانةوة
نةدةما. سياسةتدا رَيطةى

دةستيثَيكردةوة. (٢٠٠٦)ةوة لة تيرؤر
هيض بآ رابردوو ساَلى سآ لة خةَلكمان ضةندان باشبوو؟ شتَيكى ض

لةدةستضوو. هؤيةك
نيية؟ ئةمة طوناه نيية؟ بةزةيى شايانى ئةمة ئةمة دةدات؟ نرخى كآ

تةنيا دةوةستنةوة حكومةت هةنطاوةى ئةم دذى كة ئةوانةى ئَيستاش،
دةكةنء بة تاوانباريى هةست داهاتوودا لة ئةوا ئةكةثة ناويةتى، ئةوةى لةبةر

داهاتوو. شةهيدانى بؤ دةبنةوة ثةشيمان
نةكةين. طةمذة خؤمان با

كؤتايى نايةت. تةواوى بة هةرطيز كَيشةى كورد
لَيبكةين واي يان ثَيبهَينينء كؤتايى تيرؤر كَيشةى با طرنطة ئةوةى

بَيت. تةحةمولكراو
لةسةر طفتوطؤى ساَلَيكة ضةندين سياسيداو بؤ فةزايةكى لة مايةوة ئةوةى

دةكرَيت.
بؤ  حسابى ئاوا خوَينة، تيرؤرء وةستاندنى تةنيا كراوة تائَيستا  ئةوةى

دةكرَيت.
نيوز دةيلى حوإييةت *

ئةكةثة هةنطاوةكانى
ناتةواون الوازء

بيراند* عةلى محةمةد

بايك جةميل

ئاشتيو قاسيداني ضوونةوةي
بؤ ديموكراتييانة ــةري ــارةس ض
كة ئةوةي هؤكاريي بة بووة توركيا،
رؤذةظة لة راستةوخؤ كاريطةرييةكي

بكات. توركيا سياسييةكاني
ئَيستا هــةتــا (١٩-١٠)وة  لــة
توركياي رؤذةظةكاني بابةتة ئةم

دةستنيشانكردووة.
سياسييو ــة ــرووث ط ــوو ــةم ه
شرؤظةو دةورووبةرةكانيش اليةنة
ئةم بة طوَيرةي نرخاندنةكاني خؤيان
سياسيي ناوةندي لة دةردةبإنو بابةتة
ئاشتي ضوونةوةى طروثةكاني خؤياندا
نزيكبوونَيكي بةخؤ خؤ دةكةنو بةجَي

نابَيت. مومكين بابةتة، لةم دوور بة
هةرَيمي هةَلبذاردنةكاني ثشتي
توركيا سياسيي رؤذةظي توركيا، لة
ئازاديخوازي بزووتنةوةي اليةن لة

دياريكرا. كوردةوة طةلي
بابةتي  رؤذةظةش، ئةم  ناوةندةي
ئاشتيو بؤ ديموكراتي ضارةسةري

خؤي طرت. جَيي ثرسي كورد
رؤذةظي  بة بؤ شَيوةيةش  بةم  
ئةساسي توركيا، كة طفتؤطؤي لةسةر

بكرَيت.
هةرضةندة  طشتيي،  بةشَيوةيةكي
ديكةيش شَيوةيةكي بة بابةتةكةش لة
كة ثَيويستيانزاني، بة بكرَيت، تةماشا
بيروبؤضوون خاوةن بابةتة ئةم لةسةر
بدةن. نيشان خؤيان هةَلوَيستي بنو
هةتاكو طفتؤطؤيانةش  ئةو ئةنجامي 
ثرسي كة نيشاندا، ئــةوةى ئةمإؤ،
بهَيَلنةوة. هةَلواسراوةيي بة كورد
هةَلبذاردنةكاني ثاش لة شَيوةية بةم
ثشتي بةتايبةت ئــادارو بيستونؤي
لة كة راثرسييةي ئةو نيسانو (١٣)ي
لةم بوو، دةرباز ريفراندؤمدا ئاستي
ضارةسةري اليةنطري راثرسييةدا،
كورد ثرسي ديموكراتيانةي ئاشتيانةو

كةوت. بةدي طشتيي بة
رَيطا  نةخشةي ئامادةكردني  
بيروبؤضوون ئاثؤوةو رَيبةر لةاليةن
طرتنياليةنةسياسييوكةسايةتييةكان،
دياريكةر ئاوا هةواييةكي تواني كةشو

بخوَلقَينَيت. بكاتو
ئاثؤ  رَيــبــةر كة ـــةي رؤَل ــةو  ئ  
هَيزي دةستثَيشخةري تواني بيني
كوردانو ديموكراتيكخوازاني ئاشتيو
بؤضوونة بيرو خاوةن لةهةمانكاتدا
نَيو خستة كؤنةثارَيزةكانيشي

جموجوَلةوة.
ديكة  بؤ ئةوةي جارَيكي هَيزة  ئةم
خؤي، دةستي بخاتة دةستثَيشخةريي
ثرؤاكاسيؤنو ثيالنطَيإي بة دةستي
دذي لة ئؤثةراسيؤن  كرد. تَيكدان 
ديموكراتيكو ياسايي، طؤإةثاني
كاري راطةياندنو طؤشار لةسةر طرتنو
داخستني قةدةغةكردنو ضاثةمةني،
لةناوبردن هَيرشةكاني دةزطاكان،
ضوارضَيوةية لةم طةريال دذي لة

زياديكرد.
سياسةتي ــة ل ــة  ك ئــةوانــةي
لةناوبردندا ئينكارو كؤنةثارَيزي
نيشانياندا، شَيوةية بةم بإيارن، بة
ئاشتيو زماني قــؤنــاغ، زماني كة 
ثَيضةوانةوة بة نيية، ضــارةســةري
دةسةثَينَيت، خؤي  كة رَيبازةي،  ئةو

توندوتيذيية.
ــدةدةن، ــةوَل ه شَيوةيةش بــةم 
ئاشتيو بؤ كــوردان  داخـــوازي كة 
بؤ ضـــارةســـةري ديــمــوكــراتــيــانــة

(٢٩)ي ثــاش لة كة  ــورد،  ك ثرسي
ئاستةنط ثَيش، ــة  دةركــةوت ــادار ئ
ئاشتيو بؤ كوردان لَيطةرَيني بكةنء

بكةن. مايةثووض ضارةسةري
هةنطاوي ضوارضَيوةيةشدا لةم

هاوَيشت. مةترسيداريان
شــانــدنــي ـــاش ــؤي ث ــوط ــت ــف ط
ضــارةســةري ئاشتيو طروثةكاني
(١٩-١٠) لة توركيا، بؤ  ديموكراتيانة 
دةكاتةوة، ثشتإاست راستيانة ئةم
كةسايةتيية دةورووبةرو اليةنةكانو
اليةنطريي كة ئــةوانــةي، جوداكان
هةر يان ديموكراتيكن،  ضارةسةري 
ئةرَينيي كة ئةوانةي بَيت، كةميش
بوونة دةكرد، ثرسةكةيان تةماشاي
جارَيكي كة هةَلوَيستَيك، خــاوةن
لة دةرفةتي ئاشتيو ضارةسةري ديكة

بضَيت. دةست
ضوونةوةى بانطةوازي لةسةر
ئاثؤوة لةاليةن رَيبةر ئاشتي قاسيداني
ههوايةى نةرَينيي كةشو توركيا ئةم بؤ
بووة ديكة جارَيكي ــردةوةو ك بآلو
داخوازي بؤ اليةنطريو كة ئةوةي هؤي
كورد ثرسي ديموكراتيك ضارةسةري

١٩-١٠ رؤذةظ  ثشتي ببَيت. بةهَيزتر
ضوارضَيوةيةدا لةم توركياش سياسي
ئايندةي بؤ يةكةش ئةم كةوت. ثَيش
ضارةسةري بؤ هةميش توركياو
قؤناخَيكي كورد ثرسي ديموكراتيانةي
ئةم بــةآلم خؤَلقاندووة. مَيذوويي
ئاراوة، جارَيكي هاتبووة دةرفةتةي كة
اليةنة هَيزو ئةو كة ئةوةي لةبةر تر
ئينكارو لةسياسةتي كة كؤنةثارَيزانةي
هةوَل دةدةن بةبإيارن، دا لةنَيو بردن
بزووتنةوةكةمان ئاثؤو  رَيبةر كة
بهَيَلنةوةو قؤناخةكة دةرةوةي لة
هَيرشو رووبةرووي  بكةنء ثاكتاوي 
ئاشكرا كاتي لة بكةن. ثرؤاكاسيؤنمان
ئاشتيو قاسيداني ضووندني كردنء
توركيا بؤ ديموكراتيانة ضارةسةري
توركيا شةإكةري فرؤكةكاني  فإيني
تةواوي لة هةرَيمةكاني ميدياو لةسةر
بةردةوام كردن، تؤثباران سنووردا
ئةم نيشانةي ئؤثراسيؤنةكان، كردني
هَيرشو ئةم دا لةراستي راستييةية.
وآلمدانةوةي بةواتاي ئؤثراسيؤنانة
ئاشتيو قــاســيــدانــي  ــي  ــدن ــوون ض
كة ئةوانةي توركيا.  بؤ ديموكراتيية 
لةناو ئينكارو سياسةتي لةرَيبازي
سنووردار بةوانةش بةبإيارن دا بردن
بةرفراوان خؤيان هَيرشي نةمان.
كة ئةوةي هةوَلداني نَيو كةوتنة كردو
رَيطاي ئاثؤ رَيبةر كة قؤناخةي ئةو
بكةنء ئاستةنط كردبووةو ثَيش لة
قؤناخي بكةنة،  قؤناخة ئةم دووبارة 
بزووتنةوةكةمانء تةسفيةكردني
ئةمةش كة  دا هةوَليان  ئاثؤ.  رَيبةر 
بخةنةواري ــراوة ك شَيوةيةكي  بة 
ئةوةي بهَينن. ثَيكي كردارييةوةو
لةبواري لةبةرضاوانةي ئَيستا كة

كردارييةوة ثَيكدَيت.
كةشوهةوايةكي ــدةدةن ــةوَل ه
ئاشتيء طروثةكاني ضووني بة كة
توركيا بؤ ديموكراتييانة ضارةسةري
ببنةوةو خةَلكي لةبيري خوَلقاوة،
رووداوي بــطــؤإن. ــةش ــةك رؤذةظ
دؤرسؤنضيضةكزؤرسةرنجراكَيشة.
ثرسي دا كة ضارةسةري قؤناخَيك لة
طفتؤطؤي دا طشتي ــةراي ل ــورد ك
رووداوةيانة ئةم دةكرَيت، لةسةر
زؤر ئــةمــةش  ــــةوة.  رؤذةظ خستة 
لةنَيو هَيزانةي  ئةو  بَيطؤمان  طرينطة. 
دةسةآلتدارو ببنة هةوَلدةدةن دةوَلةتدا
دةدةن هةوَل ئةساسةش ئةم لةسةر
تَيكضووني بكةنء تةسفية يةكتري
بزووتنةوةي بة لةبةرامبةر ئــةوان
ئةو كـــورد، طةلي ــوازي ــخ ــازادي ئ
خستة ضيضةكي دؤرسؤن رووداوي
رووداوةي ئةم  بــةآلم ـــةوة. رؤذةظ
رؤذةظي طؤإاني بؤ ضيضةك دؤرسؤن

بةكاردَينن. توركياش ئةساسي
ــدةدةن، ــةوَل ه شَيوةيةش بــةم 
بطؤإن،و توركيا ئةساسي رؤذةظي
كة هةوَلدةدةن تريشةوة لةاليةكي
دةرةوةي لة ثةكةكة  رَيبةرئاثؤو 
ثيالني هةروةها بهَيَلنةوة. قؤناخةكة

لةناوبردنيش ئينكارو تةسفيةو
ئــاراوة. هاتووةتة تر بةشَيوةيةكي
شةإي رَيبازي لةسةرةتاوة هةر
هَيناية سايكؤلؤذيان  ــو  ــي دةروون
دةرووني شةإي بةرَيبازي ئاراوة.
ضووندني كاريطةري كة هةوَلياندا
ضــارةســةري ئاشتيو قاسيداني
بة بكةنةوةو ثَيضةوانة  ديموكراتيانة 
لة ئةمريكاوويستيان ثيالني رَيطاي
ئاكةثةدا حكؤمةتي كؤنترؤلي ذَير
وةكو ئاشتي طروثةكاني ضووندني
ــدةن. ب نيشان تةسليمبوونةوة
نةمانو سنووردار  بةمةش تةنانةت 
كة كؤذراوةكان سةربازة خَيزاني
هَيناو بةكاريان  كوذراون،  لةشةإدا 
خستة فاشيستيةكانيشيان اليةنة
كؤتايي بةمةش جمؤجؤَلةوة نــاو
دةطةإينةوة ئَيمة طووتني بة نةهات
كرد. لةكوردان هةإةشةيان سةرةتا،
تاقي جؤدا رَيبازي ئةوانةش لةطةَل
هةوَلدةدةنوا شَيوةية بةم دةكةنةو
لةنَيوان ديوارَيك كة بدةن نيشان
بةو دةكــةن.  ــاوا  ئ ثةكةكةدا طةلو 
هةوَلدةدةن كة دةكةوَيت ديار رَيبازي
تةسفيةكردني ثيالني بؤ بطةإَينةوة
ساَلي لةسةرةتاي ٢٠٠٠دا. ساآلني
تةسفيةكردني ثيالني ٢٠٠٠دا
ئةو رؤذةظــةوة. خستة ثةكةكةيان
ئاثؤ رَيبةر  ئاشتي  قؤناخي  كاتةش 
كرايةوة. ثووضةَل ثَيكردبوو، دةستي
خستة تةسفيةيان ثيالني كاتَيك
دانيان شَيوةيةك بةهيض رؤذةظةوة،
نةدةنا. ئَيستاش دا، بووني كوردان بة
ديسانةوة تر شَيوةيةكي بة كة ديارة
لةثيالني رؤذةظةوة.  بخةنة ثيالنةكة 
كة كردبوو ئامانجيان ٢٠٠٠دا ساَلي
قؤناخ دةرةوةي ئاثؤ  رَيبةر  ثةكةكةو
بةآلم بكةن، تةسفيةيان  بهَيَلنةوةو 
لةسةر تريان شتَيكي ــارة، ج ئــةم
ئةم ئامانجي كردووةو زياد ثيالنةكة
ديوارَيكي دروستكردني ثيالنةش»
ثةكةكة» طةلو لةنَيوان ئةستوور
لةنَيوان ديوارَيك كة ئةوةي بؤ داية.
بكةن، ئاوا كــورددا طةلي ثةكةكةو
دؤذمني بةكرَيطيراوو نؤكةرو كوردي
هؤكاري دَينن. بةكار ثةكةكة خؤَيني
(بانطهَيشتكردني) دةعوةتكردني
ئةو وةكو كةسانَيك بؤركايء كةمال
ثشتإاست ئةم راستية ئاكةثةدا  لةنَيو
ثةيوةندي هؤكاري  ديسان دةكاتةوة، 
كة خائينانةي كةسايةتة ئةو ئاكةثةو
طةلي ئازاديخوازي بزووتنةوةي لة
ئةم نيشانةي هةَلهاتوون ــورددا ك
دةيانةوَيت، ثيالنةش ئةم بؤ راستييةية.

توركيا. ببنةوة ئةوانة كة
كاتَيك بيستدا  لـــةســـةدةي 
تَيكؤشاني بة لةبةرامبةر دةسةآلتداران
سةربكةون، نةيانتواني طةالن ئازادي
لةناوبردنء جــوداي رَيبازي رَيء
تاقيكردووتةوة. ضةوساندنةوةيان
رَيطايةك وةكو كاتَيك هةر ئةوانة
هَيزي لةبةرامبةر لةناوبردن بؤ
بةكارهَيناوة. كؤنترايان هَيزي ئازادي،
لة زيــاتــر  كؤنترايانة هــَيــزي ــةو  ئ
خيانةتيان كة ثَيكدَيت، كةسانَيك
هةتا كردبَيت. خؤيان نةتةوةي لة
طةلي لةبةرامبةر رَيبازة بةم ئَيستا
هيض تاقيكراونةتةوة ثةكةكة كوردو
نةخستووة. بةدةست ئةنجامَيكيشي
شةإي تَيكضووني راستيةو ئةم لةطةَل
كات هةر رَيبازةيان ئةم دةروونيش،
ئَيستاشي هةتا كردووةتةوةو تاقي
كردني ــةردةوام ــةب ل بَيت، لةطةَلدا
ئَيستاش بإيارن. بة رَيبازةش ئةم
دةرخةنة هةوَلدانة ئةم دةيانةوَيت،
ئازاديخوازي بزووتنةوةي بةرامبةر
تَيكؤشاني بزووتنةوةي  كوردو  طةلي
بة شَيوةيةكي جارة ديموكراسي. ئةم
هةتا بةإَيوةدةضَيت، ثيالنة ئةم تر
هَيزي دةستي  دةدا ضةكيان ئَيستا 
بةكاردةهَينا، ئةوانيان كؤنتراو
سةروبةرانةي طروث بَي ئةو ئَيستاش
ضارةسةري اليةنَيكي وةكو (ناديار) 
سياسي. طــؤإةثــانــي دةردةخــــةن
سياسي كؤنتراي ئَيستا بةواتايةك،

بةكاردَينن.

سياسيي كؤنتراي

طفتوطؤي

شاندني ثاش

ئاشتيء طرءثةكاني

ضارةسةري

بؤ ديموكراتيانة

(١٠/١٩) لة توركيا،

راستيانة ئةم

ثشتِراست

دةكاتةءة،

اليةنةكانء

دةءرءوبةرء

كةسايةتيية

ئةءانةي، جوداكان

اليةنطريي كة

ضارةسةري

ديموكراتيكن،

كةميش هةر يان

كة ئةءانةي بَيت،

ئةريَنيي تةماشاي

دةكرد، ثرسةكةيان

خاءةن بوءنة

هةلَويَستَيك،

ديكة جاريَكي كة

دةرفةتي ئاشتيء

ضارةسةري

بضَيت لةدةست



3 ٢٠٠٩/١١/١٧ (٩) سَيشةممة  ذمــارة دووةم، ساَلى Ray Gishti

ئارام جةمال

دةستكةوتَيكى لةبةغداوة ئةمجارةشيان
ياساى ــةى ــط ــةرَي ل ــر  ت ديــمــوكــراســي
بةناو ـــردةوة ك ــؤى خ ــةوة ــذاردن ــب هــةَل
توانى هةرَيمداو  «تايبةتمةندى» ذينطةى 
ستانداردة ضةمكء لةو هةندَيك بنكةى
ــةزراوة ــةدام ك بلةقَينَيت نةطونجاوانة
هةرَيمى هةَلبذَيردراوةكانى دةستووريىء
هيوادارم هةَلضنراوة. لةسةر كوردستانيان
بَلَيم ــةوةى  ل نةبَيت ــووإة ت كــةس هيض 
هيض ئَيستا هةتا كوردستان  هةرَيمى
نةبووة ديموكراسي دةستثَيشخةرييةكى
يان ضةمكَيك ضةسثاندنى ــوارى ــةب ل
كةثةنجةرةيةك هةَلبذاردندا سيستمَيكى
هاوآلتيبوونء سياسىء  ذيانى  بةإووى
هةَلبذاردنء ثرؤسةى لةبةردةم دةرطايةك

بكاتةوة. بةشداربووةكانيدا رةطةزة
ئَيستاشى هةتا مندا، لةهةرَيمةكةى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى بَيت، لةطةَلدا
كةضى ثشتطوَيدةخرَيت ثارَيزطاكان
تةنها عــَيــراق ـــوارووى  خ ــتء ــاوةإاس ن
ئةم دووجار نةك  ساَلدا شةش  لةماوةى
داهَينانَيكى بةَلكو بةخؤوةدي هةَلبذاردنةى
هةَلبذاردندا ثرؤسةى كرانةوةى بةإووى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ياساى نَيو هَيناية
بةطيانى تر طوذمَيكى توانرا ثارَيزطاكانةوةو
ببةخشنء هةَلبذاردندا ديموكراسيانةى
سياسىء رةوشى ثَيويستى لةروانطةى
داخراو لةليستى ماَلئاوايى كؤمةآليةتييانةوة
بضن ثَيويست سةرةتايةكى وةك بكةنء
ئةزموونى سنووردار. كراوةى ليستى بةرةو
ئةنجومةنى هةرَيمء ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
دووةمى كانونى ٣٠ى لة ثارَيزطاكانيش
ناضارييةكى ثَيماندةَلَيت ٢٠٠٥دا ساَلى
نَيو بردينية نَيودةوَلةتي ناوضةيىء عَيراقىء
خواستَيكى ئةوةى نةك هةَلبذاردنانةوة ئةو
هةرَيم دةسةآلتدارى نوخبةى ناوةكيانةى
دووةمى كانونى لــة٣١ى ئةوةبوو بَيت.
بيانووى لــةذَيــر ديسانةوة  ٢٠٠٩شـــدا 
لةهةَلبذاردنى خؤمان «تايبةتمةندَيتي»دا
باشترين دزيةوةو ثارَيزطاكان ئةنجومةنى
بَيبةهانةيةمانة خؤدزينةوة ئةو بةَلطةش
ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى  لةهةَلبذاردنى 
بابةتة، ئةم كاتى نووسينى هةتا كة هةرَيم،
نيية ديار سازدانى بؤ ئاماذةيةك هيض
«ثرؤذة يةكةمى بإطةى بةثَيى لةكاتَيكدا
ئةنجومةني ماوةي درَيذكردنةوةي بإيارى
كوردستان- لةهةرَيمي ثارَيزطاكان
ئةمساَلى كؤتايى  هةتا  دةبَيت  عيراق»دا 

ئةنجامبدرَيت. هةَلبذاردنة ئةو ٢٠٠٩
ليستى ئــةوةى بؤ درا  زؤر هةوَلَيكى
سيستمى سنووردار ببَيتة شَيوازى كراوةى
هةَلبذاردنى بؤ  رَيــذةيــى نوَينةرايةتى
سياسييةكانى ـــةوارة ق ــوراوانــى ــَي ــاَل ث
بةآلم ،٢٠٠٩/٧/٢٥ ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
خواستى لةسةر ــراو داخ ليستى ــر دوات
شةرعيةتى هةرَيم دةسةآلتدارى نوخبةى
طؤإانء ئةو ثَيش نةتوانرا ثَيدراو ثةرلةمانى
كةرؤذى بكةوين ياساييانة ثَيشكةوتنة

ياساى  لةناو   ٢٠٠٩ دووةمى تشرينى ٨ى
ساَلى (١٦)ى ذمارة ياساى هةموواركردنى
نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى (٢٠٠٥)ى
سةريدةرهَيناو بةسةركةوتوويى عَيراقدا
هةر دؤخــةكــة جطةلةوةى ثةسةندكرا
ســنــورداريــشــةوة كـــراوةى بةليستى 
يةكةمجار شَيوازى نةوةستاو لةثاَلخؤيدا بؤ
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى بؤ بازنةيي فرة
لةسةر هَينايةئاراوةء عَيراق نوَينةرانى

جَيطةى  عَيراق ١٨ ثارَيزطاكةى هةر ئاستى
ضؤَلكرد . بازنةيى يةك بة شَيوازى

لةهةَلبذاردنةكانى بةر ماوةيةك ئةطةر
ليستى هةرَيمدا ٢٠٠٩ى تةمموزى ٢٥ى
رؤشنبيرو نوخبةى خواستى كـــراوة
دواتر بووبَيت لةسياسةتمةداران هةندَيك
ــوارةوةى خ بؤ شؤإبؤوة خواستة ئةم

رؤشنبيرييةكى داخوازيىء بووة كؤمةَلطةو
لةبارةوة طشتيشى رايةكى تةنانةت ميللىء
دةسةآلتدار نوخبةى بةآلم دروستبوو، 
خواستةيان ئةو ثةرلةمانةوة رَيزى لةرَيطةى
عاريان عةيبء يةك  ــةزارو  ه نةطرتء
لةوة ئــةوان بةآلم دؤزييةوة  ليستة لةم
وةكخؤى نةيانويست ياخود  تَينةطةيشتن
كراوةى كةليستى تَيبطةن خواستة لةو
هاوآلتيانء تاإادةيةك دةتوانَيت سنووردار
ئاشتبكاتةوةو بةيةكتر  ثةرلةمانتاران 
هةستى دةنطدةرو لَيثرسينةوةى ثرةنسيثى
ثةرلةمان ئةندامانى لةالى  بةرثرسيارَيتى
خواستة ئةو تر  بةواتايةكى يان ببزوَينَيت، 
كةليستى سةرضاوةيطرتبوو قةيرانةوة لةو
لةهؤكارةكان، يةكَيك وةك ـــراو، داخ
ثةرلةمانى سَيهةمى خولى دووضــارى

كردبوو. كوردستانى هةرَيمى
بؤ ئةوةية تَيإامانة جَيطةى ــةوةى ئ
تةمموزى ٢٥ى لةهةَلبذاردنةكانى دةبَيت
سنووردار ليستى كراوةى هةرَيمدا ٢٠٠٩ى
ليستى زرؤدارةكى بةزؤرى رةتبكرَيتةوةو
كةضى بسةثَينرَيت بةسةردا  داخراومان
لةوآ بةغداد بؤ دةضَيت هةرَيم وةختَيك
فرةبازنةيش بةَلكو كراوة ليستى هةر نةك
ئةطةر خؤ قبووَلدةكات. هةَلبذاردنةكان بؤ
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى لةياساى ئَيمة
كراوةو ليستى ضةسثاندنى داواى هةرَيمدا
ئةوا بكرداية ثَيكةوة  فرةبازنةييمان 
ثةسةندنةكردنى طوناهى بةدَلنياييةوة
ئؤباَلى دةخستة يةكةميان «كــوفــر»ى
بةشتطةلَيكى دووةمء «كـــوفـــر»ى
يؤتؤثيء ناواقيعىء ــزو هــةرزةئــامــَي
ئةطةر لةكاتَيكدا لةقةَلةمدةدا، تَيكدةرانةيان

عَيراق  ١٨ ثارَيزطاكةى بؤ فرةبازنةيى ئَيستا
 ٣ بؤ تةنها ئَيمة ئةوسا خؤ ثةسةندكرابَيت

داواماندةكرد. هةرَيم ثارَيزطاى
نوخبةى هةَلوَيستوةرطرتنةى ئــةم
ليستى لةبةرامبةر هةرَيم دةسةآلتدارى
ترسةوة ــةو ل ســـنـــوورداردا ـــراوةى  ك
جياوازييةكى كةنايةوَيت  لَيكدةدةمةوة 
حيزبى ئةندامَيكى لةنَيوان مةدةنى ئةخالقىء
دروستبَيت ثةرلةمانَيكدا ئةندام طوَيإايةَلء
داوةكان سةرة هةموو دواجار بؤئةوةى
لةكاتَيكدا بهَيَلنةوة، خؤيانةوة بةدةست
هةَلبذاردن بؤ فرةبازنةيى ثةسةندنةكردنى
نةكا ترسةوةية لةو نوخبةيةوة ئةو لةاليةن
بناغةي رةنطإَيذكردنى بؤ سةرةتايةك ببَيتة
ثارَيزطاكةى سَي ئةنجومةنى هةَلبذاردنى
سيستمى ــةوةى  ــوون ــب ــووَل ق ــمء  ــةرَي ه
دةسةآلتَيكى دروستبوونى المةركةزىء

تَيياندا. هةَلبذَيردراو ئؤتؤنؤميانةى
ليستى شَيوازى هةردوو ضةسثاندنى
لةياساى بازنةيى فرة سنوردراو كراوةى
(١٦)ى ــارة ذم ياساى هــةمــوواركــراوى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى (٢٠٠٥)ى ساَلى
هةموو تر جارَيكى عَيراق  نوَينةرانى
وةك وةهمييةكانى بَيبنةماو بيانووة
ناكرَيتى نابَيتء ئةستةمء نةلواوو مةحاألء
دةبَيتء نائةستةمء لواوو  مومكينء كردة
وَينةى ئَيمة! ئارامةكةى هةرَيمة دةكرَيتى
تةختة ثارضة لةو ضيدى ئةزموونةكةمان
تةوذمةكانى لةبةردةم كة دةضَيت بَيطيانة
شةثؤلى دةرياى ديموكراسيدايةو سَيهةمين
فؤرمةلة ئــاإاســتــةو لــةبــةغــداوة ئَيمة 
خؤيدا ئيقاعةكانى  ريتمء لةطةَل دةكاتء 
ئيرادةيةكمان بةبَيئةوةى دةمانطونجَينَيت

خؤماندا. ئاإاستةى لةدياريكردنى هةبَيت
 

رَيذةيى نوَينةرايةتى سيستمى
فرةبازنةييةوة كراوةو بةليستى

سيستمةكانى باسَيكى بةكورتى ئةطةر
لةاليةكةوة بؤئةوةية  بكةين هةَلبذاردن 
رَيذةيى نوَينةرايةتي لةسيستمى كةمَيك
تَيكةَلكاريىو ئةو لةوالشةوة تَيبطةينء
توخمء نَيوان هارمؤنييةى ثةيوةنديية
نَيو ثَيويستةكانى شــيــاوو رةطـــةزة
كةياساى بناسين هةَلبذاردن سيستمةكانى
ساَلى ١٦ى ذمارة ياساى هةمواركردنى

نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ٢٠٠٥ى
عَيراقيان دةوَلةمةند كردووة؟!.

سيستمىهةَلبذاردنبريتييةلةطرتنةبةرى
ميكانيزمةيةك ــنء ــوَي ــوش رَي ضــةنــد 
دةنطة ذمـــارةى طؤإينى  بةمةبةستى 
ئةنجومةنى كورسييةكانى بؤ دراوةكــان
ئةنجومةنى (ثةرلةمان، هةَلبذَيردراو
سةربةخؤ تاكء كةثاَلَيوراوانى ثارَيزطا)
لةهةَلبذاردنةكاندا لةيةكَيك ليستةكان يان
سيستمى زؤرجـــار بةدةستيانهَيناوة. 
هةَلبذاردن ثرؤسةى رؤحى هةَلبذاردن
كؤمةَلَيك لةسةر كاريطةريى دياريدةكاتء
دادةنَيت. ثةيوةنديييةكان بونيادو ثَيكهاتةو

نوَينةرايةتى بةسيستمى هةندَيكجار
– تةواو «نوَينةرايةتى  دةطوترَيت رَيذةيى 
هةَلبذاردن ضونكة «Full representation
بازنة دةبَيتء يةك  بنةماى لةسةر  لةوآلتدا 
بةفيإؤدةضَيتء تَيدا دةنطى كةمترين
راستةقينةكان دةنطة هةموو نزيكةى
وةك ثةرلةمان كورسي بؤ ــن دةطــؤإَي
هةندَيكجاريش هةية. ئيسرائيلدا لةكنَيستى
نزيكةيى- «نوَينةرايةتى ثَييدةطوترَيت
«Approximate representation
دةكةوَيتة جياوازيى هةندَيك بةوثَييةى
كورسي راستةقينةكانء  دةنطة نَيوان 
نوَينةرايةتى سيستمى ثــةرلــةمــانــةوة.
ديموكراسي وآلتانى لةزؤربةى رَيذةيى
زؤر بةوثَييةى ثيادةدةكرَيت ــاوادا رؤذئ
ديموكراسيترة بَيطةردترو دادثةروةرانةترو
(سيستمى زؤرينة  هةَلبذاردنى لةسيستمى 
ئةوةى لةروانطةى  ئةويش يةكةم) براوةى 
زؤر ذمارةيةكى دواييان سيستمةى ئةم
ئةو ضونكة بةفيإؤدةدات  لةدةنطةكان 
ذمارةى ليستةى زؤرترين يان ئةو ثاَلَيوراوة
بةدةستدةهَينَيت هةَلبذاردنَيك بازنةى دةنطى
خؤى بؤ بازنةية ئةو كورسييةكانى هةموو
رةهاى زؤرينةى ئةوةى بةبآ دةباتةوة

بةدةستهَينابَيت.. دةنطةكانيشى
سيستمى زؤر ذمارةيةكى لةئَيستادا
بوارى توَيذةرةوانى بةآلم هةن هةَلبذاردن
ثؤلَينى ئاسانكردنيان بةمةبةستى هةَلبذاردن
هةَلبذاردنيان سةرةكى سيستمى سَي
سيستمى لة: بريتين كةئةوانيش كردووة
رَيذةيىء نوَينةرايةتى سيستمى زؤرينةو

تَيكةآلو. سيستمى
ئَيستاى  وآلتى ٧٢ لة رَيذةيى سيستمى
جةزائير، وةك: لةوانةش ثيادةدةكرَيت دنيادا
بولطاريا، ئةرجةنيتن، بةلجيكا، ئةنطؤال،
فةإةنسا، سلظادؤر،  كؤستاريكا، كةمبؤديا، 
عةرةبى، مةغريبى ئيسرائيل، ئةريتريا،
ثيرؤ، ئةفريقيا، باشوورى مؤزةمبيق،
بؤرؤندى، ئؤرؤطواى،  ئيسثانيا،  ثورتوطال، 

عَيراق... هندؤراس،

بؤ رَيذةيى نوَينةرايةتى سيستمى ئةطةر
بَيت دةنطدةران راستةقينةى دةنطى طؤإينى
دةنطدان ثرؤسةى لةدواى كورسييةكان بؤ
دةنطدةرو نَيوان  ثةيوةندى جؤرى  ئةوا
ليستةوة دوو ئــةو لةرَيطةى ثاَلَيوراو 
ليستى كةثَيياندةطوترَيت دياريدةكرَيت

داخراوو كراوة.
دةنط تةنها  تؤ ئةوةية داخراو: ليستى 
دةدةيــت، حيزبَيك ليستى ذمارةكةى بة 
ناو دةستبخةيتة بتوانيت بةبَيئةوةى
ثاَلَيوراوةكاني ريزبةنديى ليستةكةوةو
ليستى كورسيانةى ئةو ذمارةى بطؤإيت.
خؤى حيزب بةدةستيدةهَينَيت  حيزبة  ئةو
كردوويةتى ريزبةندييةى  ئــةو  بةثَيى
تؤ داخراودا لةليستى تؤ. نةك داياندةنَيت
دةنط كةسَيك لةبةرخاترى ناضاردةبيت
رةنطة لةكاتَيكدا بدةيت ليستَيك بةكؤى
نةبَيت، ــةدَل ب ترت لةوانةى ــك زؤرَي تؤ 
كةسانَيك طةيشتنى دةبَيتةمايةى ئةمةش
هةَلبذَيردراوةكان ئةنجومةنة بةثةرلةمانء
بةدَلى بةآلم  نةبن تؤ بةخواستى كةرةنطة
وادةكات ئةمةش حيزبةكةن. سةركردايةتى
دةنطدةرو لةنَيوان ثتةو ثةيوةندييةكى
ــار دواج نةبَيتء ــت دروس ــوراودا ــَي ــاَل ث
ثَيويست بةثَيى هةَلبذَيردراويش ئةنجومةنى

نةكات. بةبةرثرسيارَيتي هةست
ضوار ليستة  جؤرة ئةم  كراوة: ليستى 
ئَيستا ئـــةوةى لــةخــؤطــرتــووةو  ــؤرى  ج
جؤرى الوازترين ثيادةدةكرَيت لةعَيراقدا
ذمارةو رووانــةوة: لةم كراوةية ليستى
ئيختياركردن ثلةى دةنطدان،  ضةندَيتى
بؤ كارتَيكردنى رادةى دةنطدةرةوة، لةاليةن
سةركردةكانى...تاد. حيزبء بونيادى سةر

تؤى سنورداردا كراوةى ليستى لةجؤرى
هةَلبذاردنى لةرَيطةى دةتوانيت دةنطدةر
بةليستى دةنط زياترةوة  يان ثاَلَيوراوَيك 
حيزب، نةك تؤ، بةمةش  بدةيتء  حيزبَيك
ثاَلَيوراوَيكى ض كة لــةوةدا دةبَيت رؤَلــت
ثةرلةمانى كــورســي ليستة ــةو ئ ــاو  ن
تؤ ئةطةر حيزب. بةآلم بةدةستبهَينَيت نةك
دةنطت حيزبةكةو بةليستى دا دةنطت تةنها
ناو لةثاَلَيوراوةكانى يةكَيك ناوى نةداية
لةسةر رازيت تؤ واية  ماناى  ليستة ئةو
بةآلم دايناوة. كةحيزب ريزبةندييةى ئةو
بةدةنطدةر دةدةن رَيطة دةوَلةتدا لةهةندَيك
يان كةمتر لةكؤى كورسييةكان ذمارةيةكى
ناو كورسييةكانى ذمارةى كؤى بةقةدةر
(دةنطدانى هةَلبذَيرَيت ثاَلَيوراو بازنةيةك
دةنطدةر ياخود البديل)،  -التصويت  بةديل
ثاَلَيوراوةكاندا لةناو  بكات  ريزبةندى خؤى
الواحد الصوت - ناطوَيزرَيتةوة (دةنطَيك
تردا وآلتى لةهةندَيك للتحويل)، قابل غير
ليستَيك لةضةند ثاَلَيوراوَيك ضةند خؤت تؤ

لةكؤى ليستَيك خؤت  واتة هةَلدةبذَيريت، 
كراوةى (ليستى دروستدةكةيت ليستةكان
وآلتانةدا لةم كــراوة ليستى بَيسنوور).
نةرويج، سويد، بةرازيل، ثيادةدةكرَيت:
ذاثؤن، ئةندةنوسيا، ثؤَلةندة، التظيا، هؤَلةندة،

ئيسلةندة. كؤلؤمبياء فنلةندة،
ياساى ئَيستا  هةتا ئــةوةى لــةطــةَل
١٩٩٢ى ساَلى ١ى ذمارة هةموواركراوى
بةشةش كوردستان، ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
داخراو ليستى نةيتوانيوة هةموواركردنةوة،
كــراوةى ليستى بؤ دةســت  تَيثةإَينَيتء
ئةو ببات، كةثَيدةضَيت ياساكةمان سنووردار
ياساى هةردوو بؤ ديموكراسييةى شانازيية
عَيراقء ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى هةَلبذاردنى
بةجَيهَيشتبَيت، عَيراق نيشتمانى ئةنجومةنى
لةناو ضوار ئةميش هَيشتا ديسانةوة بةآلم 
الوازترينيانةو كراوةدا ليستى جؤرةكةى

نةضووة. ثَيقووت ئةوةشمان هَيشتا ئَيمة
هةمواركراوى ياساى دةضم بؤ واى من
نــوَيــنــةران ئةنجومةنى ــبــذاردنــى هــةَل
لةسيستمى رةطــــةزى سةرةكيترين
ئيستعارةكردووة زؤرينة هةَلبذاردنى

 ١٨ بةسةر وآلتة دابةشكردنى كةئةويش
كَيبإكآ بازنةيةكيشدا  لةهةر بازنةداو 
يةك ــةك ن كورسيية ضةندين لــةســةر
سيستمى دةزانرَيت وةك ضونكة كورسي،
بنةماى لةطةَل كلؤجَيك بةهيض زؤرينة
طونجاندنى بةآلم نايةتةوة بازنةييدا تاك
لةطةَل كورسَيتى فرة فرةبازنةيىء بنةماى
وادةكات رَيذةييدا نوَينةرايةتى سيستمى
بؤ بازنةيةكدا لةهةر نوَينةرايةتى ئاستى
بتوانَيت بَيتء سياسى لةقةوارةيةكى زياتر
جياوازةكان ثَيكهاتة هةمةجؤرى عةكسي

بكاتةوة.
جةختى ـــرةدا ـــَي ل طــرنــطــة ــــةوةى  ئ
كةمومارةسةكردنى ئةوةية لةسةربكةمةوة
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى
هةر كردنى بازنةيىء فرة بناغةى لةسةر
هةَلبذاردنء بازنةى بةيةك ثارَيزطايةك
كارئاسانى هةبَيت لةكورسييةك زياتر تيايدا
ئةو لةبةديهَينانى نزيكبوونةوة بؤ دةكات
هةَلبذاردنى ثَييدةطوترَيت طشتييةى خةونة
هةرَيمى ثــارَيــزطــاكــانــى ئةنجومةنى 
كردنةوةى لةرَيطةى ئةويش كوردستان
سندوقى لةثاَل زياتر دةنطدانى سندوقَيكى
عَيراقدا نوَينةرانى ئةنجومةنى دةنطدانى
كانونى مانطى كؤتايى لةهةَلبذاردنى وةك

لةبرى  روويــداو دا  ٢٠٠٥ ساَلى دووةمى 
هةَلبذاردن سندوقى سَي سندوق دوو
دةنطدةريش دانرابوونء يةكتردا لةثاَل
هةَلبذاردندا ئةزموونى  تازةيى  لةطةَل
هةَلبذاردنةكة توانرا بوو، ثةراوةى كةيةكةم
بةإَيوةبضَيت. سةركةوتووانة بةشَيوةيةكى

عَيراقدا نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ١٦ى ساَلى (٢٠٠٥)ى ذمارة ياساى هةمواركراوى ياساى رؤشنايى لةبةر

عَيراقدا، لةهةلَبذاردنى فرةبازنةيى كراوةو ليستى
هةرَيم ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى هةلَبذاردنى بؤ ئاسانكارييةكن
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جةميل دانا سازدانى:

ضاالكوانى عةبدوآل حاجى بةختيار
لةم ــى ــةدةن م ــطــةى  كــؤمــةَل بـــوارى 
طرنطى سةر تيشكدةخاتة  ديمانةيةدا 
بةرَيكخراوة شايستة ياسايةكى بوونى
كوردستانء هةرَيمى ناحكومييةكانى
ياسايةكى طونجاودا فةراغى بإوايواية لة
رَيكخراوةكان بؤ  زؤر تةطةرةى  كؤسثء
دةخاتةإوو هةوآلنةش  ئةو دروستبووةو
طرنط لةو ثرؤذةياسايةكى كةبؤ داإشتنى

لةئارادان. بوارةدا

ثرؤذةياسايةك ئةوةى لةطةَل طشتى: راي
كة ناحكومييةكان رَيكخراوة بؤ هةية
رادةستى ئامادةكراوةو ٢٠٠٦ةوة ساَلى لة
ئةو بؤ ثَيداضوونةوة ئَيوة كراوة، حكومةت
ئَيوة تازةيةى ثرؤذة ئةو دةكةن، ثرؤذةياساية
هةية لةطةَل جياوازييةكى ض ئامادةى دةكةن

ثَيشوودا؟ ياساكة ثرؤذة
٢٠٠٥ةوة لةساَلى ثَيشتر حاجى: بةختيار
ــرؤذةى ث لةسةر  بــاش ئيشى كؤمةَلَيك
لةهةرَيمى ناحكومييةكان رَيــكــخــراوة
كؤمةَلَيك لةاليةن  ــراوةو  ك كوردستاندا
ثشتطيريكراوة دةرةكييةوة رَيكخراوى
بةمةبةستى ــج ــةرن س ــوونء ــؤض ــةب ب
دةمانةوَيت ئَيمة ئَيستا دةوَلةمةندكردنى.
كؤمةَلَيك بكةينء تَيدا ثَيداضوونةوةى
طةآلَلة لةبارةوة زياترى تَيبينى سةرنجء
باشتر قؤناغَيكى لــةبــةرئــةوةي  بكةين 
بوونى حيزبىء فرة ديموكراتىء لةذيانى
لةم ئَيمةش هاتؤتةئاراوة، ئؤثؤزسيؤن
دةمانةوَيت تازةيةدا ديموكراتيية ذينطة
ببينَيت، بةخؤيةوة باشتر طؤإانكارى ياساكة
كةكاتى ياساكة، كةدواكةوتنى بةوثَييةى
زيانى ثةرلةمانةوة، بةرنامةى نةخراية خؤى
لةطةَل بةآلم طةياندووة، بةرَيكخراوةكان
سةيرى روانطةيةوة لةم  ئةطةر ئةوةشدا
كؤمةَلَيك بتوانين ئَيمة لةوانةية بكةين
بؤئةوةى بكةين تَيدا  باشى  طؤإانكارى
ئةمةش لةسةربداتء دةنطى ثةرلةمان
دةطةيةنَيت. بةرَيكخراوةكان زياتر سودَيكى

طؤإانكارييانة ئةو بةنمونة طشتى: راي
كردووتانة؟ ياساكةدا لةثرؤذة كة ضين

بةثَيىئةوطؤإانكارييانةى بةختيارحاجى:
زياترى ئازادييةكى رَيكخراو كردومانة تَييدا
بةتايبةتى دةكرَيت، واآلتر دةست ثَيدةدرَيت،
ثَييان، رَيطةثَيدان  تؤماركردنء لةبابةتى 
لةذيانى ئةمةش بوو، مؤَلةتدان كةجاران
لةبةردةم رَيكخراوةييدا كةندو كؤسثى زؤر
كةبيريان دروستدةكةن كةسانةدا ئةو
ئةمانة دةكردةوة. رَيكخراو لةدروستكردنى
هةوَلَيكى ــوونء ب خؤبةخش كةسانَيكى
رَيكخراوَيك دامةزراندنى بؤ دةدا باشيشيان
كاتَيك دةبوون تووشى شؤك دواجار بةآلم
كؤسثيان ثَيدةكراء بردنيان هَينانء ئةوةندة
ئةو دةمانةوَيت ئَيمة دروستدةكرا، بؤ
جياتى لة كةرَيكخراو بكرَيت طؤرانكاريية

بةتؤماركردن. بكرَيت وةرطرتن ئيجازة
تائَيستا ئَيمة  هةية جياوازى كؤمةَلَيك 
ئةم ئايا كة  راطؤإينةوةداين لةطفتوطؤو 
ناوةندة يانةو رَيكخراوةو هةموو ياساية
بؤ تةنها يان بطرَيتةوة  رؤشنبيرييةكان 
لةرووى بَيت، ناحكومييةكان رَيكخراوة
بةدةسةآلتى رَيكخراوةيي  كارى  ئــةوةى
ضؤن ــةوة ــان ــةم ــةرل ث ــود ــاخ ي سياسي 
رَيككةوتوين لةسةرئةوة  ئَيستا  بَيت،
بؤ ثةرلةماندا لةطةَل ثَيكبَيت  كةكؤمسيؤنَيك
رَيكخراوةيي كاروبارى سةرثةرشتيكردنى

هةرَيمدا. لةناو
كؤمسيؤنة ئـــةم ــى  ــان ــةك ــةآلت دةس
بةشَيوازَيكى ثَيشتردا لةثرؤذةياساكةى
دةمانةوَيت ئَيستا بةآلم باسكراوة ناروون
كؤمسيؤنة ئةم كة روونبكرَيتةوة زياتر
ثَيكدَيتء ــَي ــةك ل ضييةء  دةســةآلتــى
ثَيويستى ئــةمــةش ثــَيــكــدَيــت؟؟؟ ــؤن  ض

داإشتنى ــرو ــات زي ــةوةى ــردن ــك ــةروون ب
هةية. ثتةوتر تؤكمةترء ياسايةكى

دوو دةتانةوَيت ئَيوة واتا طشتى: راي
تايبةت يةكَيكيان ئامادةبكةن ثرؤذةياسا
تايبةت ئةويتريان رَيكخراوةكانء بةكاري

كؤمسيؤن؟ بةكارى
نةطةيشتوينةتة هَيشتا حاجى: بةختيار
ثَيكدَيت، كؤمسيؤنةى ئةو ئايا كة ئةوةى
دةسةآلتةكانىء كؤمسيؤنةكةو شَيوازى
ياساي لةضوارضَيوةى ثَيكهَينانى  شَيوازى
ياخود بَيت ناحكومييةكاندا رَيكخراوة
ئةوةية طرنط بــةآلم جيابَيت. ياسايةكى 

يةكترن. تةواوكةرى ثَيكةوة هةردووكيان
بؤئةوةى ضيدةكةن ئَيوة طشتى: راي
بطاتة شَيوة بةباشترين ثرؤذةياساية ئةم

بةثةرلةمان طةيشتنى لةطةَل ئايا ثةرلةمان،
دةوةستَيت؟ هةوَلةكانى ئَيوة ئيتر

ثَيويستى هةية دووخاَل حاجى: بةختيار
لة ئــةطــةر يــةكــةم: بــةروونــكــردنــةوةيــة،
زياتر وردببينةوة ثَيشتر ثرؤذةياساكانى
واتة بووة لةثشتى دؤنــةر رَيكخراوَيكى 
ئَيستاش سةيركراوة، ثرؤذة وةك زياتر
وةك هةية رَيكخراو هةيةو لةوجؤرة هةوَلى
تَيبينيانةى ئةو كردووةو بؤ ئيشى ثرؤذة
كؤى ثارَيزطاكة هةرسَي  لةرَيكخراوةكانى 
ئيشةكةى ثةرلةمانء  بيطةيةنَيتة كردؤتةوة 
ئَيمة هةوَلةى ئةم بةآلم دةبَيت،  تةواو ئةو
هةوَلَيكى بةَلكو ثــرؤذة بؤ نيية هةوَلَيك
ئةم دةزانين هةموومان ئَيمة خؤبةخشيية،
وةكو ض هةية هةموومان بؤ قازانجى ياساية
كارا ضاالكء كةسى وةك ض هاوآلتي، تاكى
ضونكة ناحكومييةكاندا رَيكخراوة لةناو
واآلبوونى دةست باشبوونء لةداهاتوودا
بةرذةوةندييةكى ناحكومييةكان رَيكخراوة
تاكةكانى بةهةموو كةسوود لةثشتة طشتى
ئةم لةبةرئةوة دةطةيةنَيت، كؤمةَلطة
زياتر طةآلَلةمانكردووة ئَيمة ثرؤذةيةى
هةوَلةكان خؤبةخشانةيةء ثرؤذةيةكى
نموونة بؤ ئاراوة، هاتوونةتة خؤبةخشانة
لةسةر كراوة كؤبوونةوة واهةبووة جارى
بؤ زؤرى كاتَيكى ياساكةء ماددةيةكى
ببَيتة ضاالكييةكة كة بةآلم تةرخانكراوة،
دةكةيت وةربطيرَيت، سةير ثارةى بؤ ثرؤذةو
لةكؤنفرانسةكةدا كؤنفرانسَيكىبؤدةطيرَيتء
تاووتوَي ثرؤذةياساكة هةموو بةرؤذَيك
دةنوسرَيت، ثَيشنيار كؤمةَلَيك دةكرَيتء
دةكةين بؤ ثَيداضوونةوةى ئَيمة كاتَيك بةآلم
باس لةبيرضووةو هةية خاَل زؤر دةبينين
بتوانرَيت لةوانةية هةية خاَل زؤر ، نةكراوة
خزمةتى لة بةكاربهَينرَين بةئاإاستةيةكدا

نةبَيت. رَيكخراوةييدا كارى
كة كامانةن  رَيكخراوانة ئةو طشتي: راى 

بةشدارن؟ ضاالكييةكةدا لةم
دةستثَيشخةرينتريان حاجى: بةختيار
هةَلبذاردن بؤ كوردى ثةيمانطةى رَيكخراوى
دينةكراسىء ثةرةثَيدانى رَيكخراوى (KIE)ء
ــخــراوى ــك رَي DHRDء  ـــرؤظ م مــافــى
CSIء مةدةنى كؤمةَلى دةستثَيشخةرى
وةفدىء رَيكخراوى ثيرانء دةنطى رَيكخراوى
الوانء ضاالكى طةشةثَيدانء رَيكخراوى
هاريكاريى رَيكخراوى وادىء رَيكخراوى
كؤمةَلَيك لةطةَل ،WOLA ذنانة ياسايى 
بةآلم مةدةنى، كؤمةَلى ضاالكى كةسايةتى
تةنها هةوَلةكان كة نيية ئةوة ماناى ئةمة
بةَلكو كورتبكةينةوة رَيكخراوةدا  ضةند لةم
بإوايةى ئةو طةيشتينة كؤبوونةوةيةكدا لة

ئةطةر ضاالكييةدا لةم دةبن بةشدار ئةوانةى
بخرَيتة دواتــر باشترةء بن كةم  سةرةتا
بةم ثةيوةستن كة كةسانةى ئةو بــةردةم

ياسايةوة.
هةية ض ميكانيزمَيك بةنمونة  طشتى: راي
تر ناحكومييةكانى رَيكخراوة  ئــةوةى بؤ 

بن؟ ثرؤذةياساية ئةم ئاطادارى
كؤبوونةوةدا دواهةمين لة حاجى: بةختيار
دابإَيذين ثرؤذةكة ئَيمة كة باسكرا ئةوة
كة بؤئةوةى بدؤزينةوة ئالياتَيك ــر دوات
بكةينةوة، لَيئاطادار ترى رَيكخراوةكانى
كة ئاراوة نةيةتة بيانوويةك دواتر بؤئةوةى
ئالياتَيك دةبَيت لَينيية، ئاطام بَلَيت رَيكخراوَيك
ثةرلةمان ثَيشكةشي ضؤن  كة دابإَيذرَيت
كة ثرؤذةياسانةى لةو  جياوازتر  بكرَيت،

ثَيشتر ثَيشكةشى ثةرلةمان كراون.
٢٠٠٦دا لةساَلى كة ثرؤذةيةى ئةو طشتى: راي
ثةرلةمان حكومةتء رادةستى ئامادةكراو
نارةزايةتييان رَيكخراو كؤمةَلَيك دواتر كرا،
نيية، ثرؤذةياساية  لةو ئاطايان كة دةربإى 
طرفت هةمان توشى جارةش ئةم ناكةن هةست

دةبنةوة؟
بَيتة كؤسث دوو لةوانةية حاجى: بةختيار
ئاماذةت تؤ كة ئةوةية يةكَيكيان بةردةممان،
البدةين طرفتة لةو خؤمان ئةوةى بؤ ئَيمة ثَيدا،
رَيكخراوانةى ئةو زؤرى زؤربةى ثَيويستة
ثرسء دةيانطرَيتةوة ياساية ئةم دوارؤذ كة
ئةوةية دووةميش كؤسثى  ثَيبكةين،  رايان
بؤ نين شةرعى اليةنَيكى ئَيمة كةهةر
بةثةرلةمانى ثرؤذةياساكان  ثَيشكةشكردنى 
ديكةء كوردستان بةَلكو رَيكخراوى هةرَيمى
ثَيشكةش ثرؤذةياسا دةتوانن ديكةش اليةنى
لةكؤى بَيت ثةرلةمان لةوانةية ئةوكاتة بكةن،
دابإَيذَيتء ياسايةك ثرؤذةياسايانة ئةم
بَيت مادانة هةمووى لةو بإطةو نيية مةرجيش

دامانناون. ئَيمة كة
راستةوخؤ ثرؤذةكة  ئَيوة طشتى:  راي

دةكةن؟ ثةرلةمان رادةستى
كؤتايي بإيارى  تائَيستا حاجى: بةختيار 
هةر ثَيدةضَيت ــةآلم ب ـــةدراوة ن لةسةر
لةوكاتةشدا بكرَيت، ثةرلةمان رادةستى
بةهؤى ئةويش رَيطةمان دَيتة تر كؤسثَيكى
بةخؤشحاَلييةوة ئَيستا كة فرة ليستييةى ئةو
ئةمةش لةوانةية بةآلم هةية، لةثةرلةماندا
ياساية ئةم  ئةطةر  هةبَيت، ترى  سلبياتى 
لَيبكرَيتء ثشتطيرى ليستَيكةوة لةاليةن تةنها
رةنطة ئةوا بكةن بةثةرلةمانى ثَيشكةش
كاردانةوةيةكى ترةوة ليستةكانى لةاليةن
ثرؤذةياساكة لةسةر  دةنط هةبَيتء  سلبي
دةركردنى ياساي ئامانجمان نةدةن، ئَيمةش
لةبةرذةوةندى دةمانةوَيت رَيكخراوةكانةء

واية باشتر لةبةرئةوة بَيت. رَيكخراوةكان
ئةندامانى بؤئةوةى بطرينةبةر ئالياتَيك ئَيمة
جياجياكان ثشتطيرى ثةرلةمان لةفراكسيؤنة

بكةن.
كة هةية  ــةوة ئ دةنــطــؤى طشتى:  راي 
ئامادةكردنى خةريكى هةرَيم حكومةتى
ئةم ناحكومييةكان، رَيكخراوة بؤ ثرؤذةيةكة

راستة؟ تاضةند دةنطؤية
رَيكخراوةكان تائَيستا  حاجى:  بةختيار
ثرؤذةية لةو ئاطايان  فةرمى بةشَيوازَيكى 
ئاسايى هةية. دةنطؤيةك وةك تةنها ، نيية
دروستبوونى كاري لةسةرةتاى دةبوو ئةطةر
ثرؤذة هةرَيم حكومةتى رَيكخراوةييةوة

 ١٨ دواى ئَيستا بةآلم بكات، ئامادة ياساكة
كؤمةَلَيك بوونى رَيكخراوةيي لةكارى ساَل
لةسةرتاسةرى ضاالك باشء رَيكخراوى
خؤيان رَيكخراوةكان كة  باشترة هةرَيمدا،
ثَيشكةشي ئــامــادةبــكــةنء  ثــرؤذةيــاســا
لةسةر طفتوطؤى ثةرلةمان بكةنء ثةرلةمانى
خؤى جَيبةجَيكردن دةزطاى لةوةى بكات،

ثرؤذة ياسايةك ثَيشكةش بكات.
تا ضيية  ــةوة ئ هــؤكــارى طشتى:  راي 
ئةو بةدةم نةضوون رَيكخراوةكان ئَيستا

دةنطؤيةوة؟
ئةو من بةبؤضوونى  حاجى: بةختيار 
زؤربآلو لةناورَيكخراوةكاندا دةنطؤيةتائَيستا
ثةرلةمانء هةَلبذاردنةكانى هةروةها نيية،
كابينةى ثَيكهَينانى هةرَيمء سةرؤكايةتى
لةهؤكارةكان. بَيت  يةكَيك لةوانةية  نوَي
بتوانن رَيكخراوةكان لةداهاتوودا رةنطة
قسةى بابةتانة بكةنء ئةو بةدواداضوون بؤ

لةسةربكةن.
زوو ثرؤذةياساية ئةم ئةطةر طشتى: راي
كَيشةى طرفتء ناكةيت هةست نةكرا ثةسةند

دروستدةبَيت؟ رَيكخراوةكان بؤ زياتر
راستةوخؤ زةرةرمةندى حاجى: بةختيار
دةبن، سةربةخؤكان ضاالكة رَيكخراوة
نَيودةوَلةتييةكان رَيكخراوة ثاَلثشتى ضونكة
وردة سةربةخؤكان رَيكخراوة ثرؤذةى بؤ
لةوانةية هةروةها دةبَيتةوة، كةمتر وردة
نةدرَيت ضاالك كةسي بةكؤمةَلَيك رَيطة
ياسايةكى نةبوونى ضونكة بوارةكةوة، بَيتة
بةكؤمةَلة كةرَيطة بيانوويةك بؤتة دياريكراو
دابمةزرَينن، رَيكخراو نةدرَيت كةسانَيك
سةربةخؤ كةسانَيكى دةبينين لةبةرئةوة
بؤئةوةى ــدةدةن هــةوَل ســاَل سَي مــاوةى 
ثَينادرَيت، رَيطةيان دابمةزرَينن رَيكخراوَيك
بةئاسانى رَيكخراو كؤمةَلَيك بةثَيضةوانةوة
ثَيدراوة، باشيان دةورَيكى ثَيشةوةو دَينة
هةفتةيةكدا لةماوةى  دةناسم رَيكخراو  من

وةرطرتووة. مؤَلةتيان

رَيكخراوةكان  باشترة رَيكخراوةيي، لةكارى ١٨ ساَل دواى
بكةن ئامادة ثرؤذةياسا خؤيان

كؤمةَلى مةدةنى: ضاالكى حاجى، بةختيار

ياساية ئةم ئةطةر

لةاليةن تةنها

ثشتطيرى ليستَيكةوة

ثَيشكةش لَيبكرَيتء

بكةن بةثةرلةمانى

لةاليةن رةنطة ئةوا

ترةوة ليستةكانى

كاردانةوةيةكى

هةبَيتء سلبي

لةسةر دةنط

نةدةن ثرؤذةياساكة

دياريكراو ياسايةكى نةبوونى

بةكؤمةَلة كةرَيطة بيانوويةك بؤتة

رَيكخراو نةدرَيت كةسانَيك

دابمةزرَيننء

ضاالك كةسي بة رَيطةش

بوارةكةوة بَيتة نةدرَيت



٢٠٠٩/١١/١٧ (٩) سَيشةممة  ذمــارة دووةم ساَلى

(٩)

فراوانى بةشدارييةكى سياسىء ثرؤسةيةكى وةك هةَلبذاردن
بؤ هةنطاوَيك وآلتء لةبةإَيوةبردنى هاوآلتيان سياسيانةى
ثَيكهاتةكانيةوة توَيذو ضينء بةسةرجةم طةل نوَينةرانى دياريكردنى
بةإَيوةبردنى ضؤنَيتى  طشتييةكانء سياسيية هَيَلة دياريكردنى  بؤ
ثَيكهاتةكانى كاركردنى ذيانء بوارةكانى  رَيكخستنى دةوَلــةتء
ثإؤسةكةو سةرخستنى نييةو بؤ هةروا ئاسايى ثرؤسةيةكى وآلت،
ثشَيوى رونةدانى وآلتةكةو سياسى سيستمى بةردةوامبوونى
ئةنجامدانىء ضؤنَيتى هةَلبذاردنء سيستمى ثَيويستة سياسى،
قبوألء جَيى  ثَيكهاتةكان توَيذو ضينء نوَينةرايةتى ضؤنَيتى رَيذةو 

بَيت. ثَيكهاتةكان سةرجةم هاوآلتيانء رةزامةنديى
جياوازى هةيةو ديكة وآلتَيكى هةَلبذاردن لةوآلتَيكةوة بؤ سيستمى
دةطؤإَيت، وآلتةكة طةلى ثَيكهاتةى دةوَلةتء سياسى سيستمى بةثَيى
ثَيويستة هاوبةش، خاَلَيكى وةك هةَلبذاردندا سيستمةكانى لةسةرجةم
ثةيإةوبكرَيت. دادثــةروةرى يةكسانىء ديموكراسىء بنةماكانى
كةمايةتىو نةتةوةو ضةندين طةلةكةى كةثَيكهاتةى وآلتانةشدا لةو
طرةنتى هةَلبذاردن سيستمى ثَيويستة لةخؤدةطرَيت، ئاينزا ئايينء
ياخود يةكسان كة بكات  دادثةروةرانة طونجاوو نوَينةرايةتييةكى 
لةذمارةو كةئةمةش لةوآلتةكةدا، بَيت ثَيكهاتةكان رَيذةى هاوتاى

رةنطدةداتةوة. نوَينةرايةتيدا كورسييةكانى دابةشكردنى ضؤنيةتى

كورسييةكان: ذمارةى
ذمارةى هةَلبذاردن ياساى سيستمء وآلتء دةستورى بةثَيى 
ياسادانان) (دامةزراوةى  ثةرلةمان لة نوَينةرايةتى كورسييةكانى 
جياوازةو سيستمَيك هةر بةثَيى دياريكردنةش  ئةم دياريدةكرَيت،
كورسيةكانى ذمارةى دةطؤإدرَيت. ديكة  وآلتَيكى بؤ وآلتَيكةوة لة
يان هاوآلتى دياريكراو بةذمارةيةكى بةبةستنةوةى ثةرلةمانيش
كورسييةكاندا ذمارةى لةدياريكردنى ثَيويستة دياريدةكرَيت. دةنطدةر
دانيشتوانء ذمارةى  لةطةأل  طونجاوبَيت كة بكرَيت ئةوة رةضاوى

دةبَيت: شَيوة بةدوو ئةمةش وآلتةكة، دةنطدةرانى
ذمــارةى وآلت، هةندَيك ياساى دةستورو بةثَيى يةكةم:
ذمارةيةك بؤهةر ناجَيطيردةبَيتء ثةرلةمان كورسييةكانى
ذمارةى زيادبوونى لةطةأل دادةنرَيتء كورسييةك لةهاوآلتيان
(ذمارةى واتة دةكات، زياد كورسييةكانيش ذمارةى دانيشتواندا
ثةرلةمان كورسييةكى هةر بةدةستهَينانى بؤ ثَيويست دةنطى
(سةد هةر بؤ لةعَيراقدا نموونة  بؤ دةبَيت)،  نةطؤإ جَيطيرةو
هةَلبذاردنة بؤ دانراوة، ثةرلةمان كورسييةكى هاوآلتييةك هةزار)
ثَييةى بةو عَيراقيش، داهاتووى ساَلى يةكى مانطى ثةرلةمانييةكةى
مليؤن ودوو)  لة(سى زياتر طةيشتؤتة  عَيراق  دانيشتوانى ذمارةى 
(سَيسةدو بؤ زيادكرا ثةرلةمانيش كورسييةكانى ذمارةى كةس،

كورسى. سَي) بيستء
ذمــارةى وآلت، هةندَيك ياساى دةستورو بةثَيى دووةم:
دانيشتوانى ذمارةى هةرضةندة جَيطيردةبَيت ثةرلةمان كورسيةكانى
ثةرلةمان كورسييةكانى  ذمارةى  بةآلم بكات زياديش وآلتة ئةو
تةنها كةدةطؤإَيت ئةوةى زيادناكات،  دةمَينَيتةوةو  هةروةكخؤى
هةر بةدةستهَينانى بؤ ثَيويستة دةنطى ــارةى ذم زيادبوونى

كورسييةك.

كورسييةكان: رَيذةى
ثَيكدَيت، ئايين نةتةوةو لةضةندين طةلةكةى كة وآلتانةشدا لةو
كرابَيت، هةَلبذاردن بازنةى  ذمارةيةك دابةشى  وآلتةكة ياخود
ذمارةى لةثةرلةمانداو نوَينةرايةتى كورسييةكانى ذمارةى ثَيويستة
هةر بؤ هةَلبذاردن يان بازنةيةكى لةهةر كورسييةكانى نوَينةرايةتى
كورسيةكانيان هةَلبذاردن ياساى سيستمء بةثَيى ئةطةر ثَيكهاتةيةك،
كورسييةكى هةر بؤ ثَيويست دةنطى رَيــذةى دياريكرابوو، بؤ 
دةنطدةرانى دانيشتوانء ذمارةى لةطةأل طونجاوبَيت نوَينةرايةتى
رَيذةى لةضاو رَيذةيان ثَيكهاتةكةو ياخود هةَلبذاردنةكة بازنةى ناو
رةنطدانةوةى وآلتةكةو ديكةى ثَيكهاتةكانى وآلتةكةو دانيشتوانى 

بَيت. ودادثةروةرى يةكسانى ديموكراسىء بنةماكانى

كورسييةكان: كؤتاى
كةمةنةتةوةو ضةندين طةلةكةى ثَيكهاتةى كة لةوآلتَيكيشدا
بةثَيى كة زؤرنةبَيت ئةوةندة ذمارةيان لةخؤطرتبَيتء ئايينزاى
كورسيةك بؤ ثَيويست دةنطى هةَلبذاردنى وآلتةكة سيستمى ياساو
ذمارةو ياخود هةبَيت، نوَينةرايةتيان كورسيةكى ضةند ياخود
دةنطى رَيذةى هةَلبذاردنةكانء ياساى تا نةبَيت ئةوةندة رَيذةيان
ئةوا بطونجَينرَيت، لةطةَلدا كورسييةكى بةدةستهَينانى بؤ ثَيويست
كورسيان كؤتا  بةسيستمى هةَلبذاردنةكانداء لةياساى ثَيويستة 
طشتى رَيذةى لةطةأل بةبةراورد طونجاوبَيت  كة دياريبكرَيت بؤ
دةنطى طةياندنى بؤ شياوبَيت وآلتةكةو نوَينةرايةتى كورسييةكانى
(ثةرلةمان)، تا نوَينةرايةتى لةدامةزراوةى ئايينزايانة ئةو كةمايةتىء
بكةنء خؤيان هاوآلتيانى لةمافى بةرطرى بتوانن نوَينةرانةيان ئةو
ديموكراسىء بنةماكانى رةضاوى دابينبكةن، بؤ ثَيداويستيةكانيان

كرابَيت. تَيدا دادثةروةريشى يةكسانىو

هةَلبذاردن) بؤ كوردى ثةيمانطةى بةإَيوةبردنى دةستةى *(ئةندامى

هةَلبذاردن كورسييةكانى

كورسييةكان رَيذةى ذمارةو

فهرھهنگۆك
Ray Gishti

حسَين حةمة سةركةوت ئا:
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ياساىهةلَبذاردنةكانى ياساىهةمواركردنى
(٢٠٠٥) ساَلى (١٦)ى ذمارة

تشرينى ٨ى يةكشةممة
٢٠٠٩ دووةمى

بةناوى طةلةوة
سةرؤكايةتى ئةنجومةنى

ئةنجومةنى ـــةوةى ئ بةثَيى
لــةســةرداوةو بإيارى  نيشتمانى
ثةسةندى سةرؤكايةتى ئةنجومةنى
كردووةوبةثشتبةستنبةحوكمةكانى

لةطةَل   ٦١ لةمادةى (يةكةم) بإطةى
دووةمء سَيهةمء بإطةكانى (يةكةمء
(أ) خاَلى (٤٩)ء مادةى ضوارةم)ى
١٣٨ى مادةى ثَينجةمى لةبإطةى
خــوارةوة ياسايةى ئةم دةستور،

دةرضووة:

٢٠٠٩ ساَلى (  )ى ذمارة

 ياساى هةمواركردنى ياساى 
(١٦)ى ذمارة هةَلبذاردنةكانى

(٢٠٠٥) ساَلى

(١٥)ى مــادةى يةكةم: مــادةى
جَيطةى ئةمة الدةبرَيتء ياساكة 

دةطرَيتةوة:
ئةنجومةنىنوَينةرانلةذمارةيةك
كورسيةك بةرَيذةى ثَيكدَيت كورسى
بةثَيى كةسَيك هةزار سةد هةر بؤ
لةاليةن ثَيشكةشكراو ئامارى دوايين
بةمةرجَيك بازرطانييةوة وةزارةتى
قةرةبووكردنةوةى كورسييةكانى
بَيتء لةنَيودا (٪٥) رَيـــذةى بة 
كؤتاى خــوارةوة ثَيكهاتانةى ئةم
قةرةبووكردنةوةيان كورسييةكانى
كاريطةرى بةمةرجَيك بدرَيتآ
هاتوو ئةطةر نةبَيت رَيذةكةى بؤسةر
نيشتمانيةكاندا لةليستة بةشدارييان

خوارةوة: شَيوةيةى بةم كرد
ثَينج مةسيحى، ثَيكهاتةى .١
بةسةر دابةشدةكرَيت كورسى
نةينةواء (بةغدادء ثارَيزطاكانى

هةولَير). دهؤكء كةركوكء
كورسييةك ئَيزدى، ثَيكهاتةى .٢

نةينةوا. لةثارَيزطاى
مةندائى، سابيئةى ثَيكهاتةى .٣

بةغدا. لةثارَيزطاى كورسييةك
كورسييةك شةبةك، ثَيكهاتةى .٤

نةينةوا. لةثارَيزطاى

ثارَيزطايةك هةر  دووةم:  مادةى
فةرمييةكةى ئيداريية سنورة بةثَيى
دةبَيتء هةَلبذاردن بازنةيةكى
بؤ طونجاوى كورسى ذمارةيةك
ذمارةى لةطةأل كة  تةرخاندةكرَيت 
طونجاوبَيت ثارَيزطاكةدا دانيشتوانى
ــرى ــَي ــةرذم س ــى دوايــيــن ــَي ــةث ب

خؤراك. فؤإمى كارثَيكراوى

(٩ء مادةكانى سَييةم: مــادةى
ئةمة ــنء ــرَي الدةب  (١٦ ١١ء ١٠ء

دةطرَيتةوة: جَيطةى
بةرَيطةى خؤثاآلوتن يةكةم:
ذمارةى نابَيت دةبَيتء كراوة ليستى
كةمتر ثاَلَيوراو سَي لة ثاَلَيوراوان
ذمارةى دووهَيندةى لة نابَيت بَيتء
هةر تةرخانكراوةكانى كورسيية
زياتربَيت هةَلبذاردنيش بازنةيةكى
هةروةهادةنطدةر بؤى هةيةدةنطبداتة
ناو ثاَلَيوراوَيكى هةر يان ليستةكة
تاكةكةسيش خؤثاآلوتنى ليستةكةو

رَيطةثَيدراوة.
راستانة دةنطة ئــةو دووةم:
بازنةى لة ليستةكة كة كؤدةكرَينةوة
بةدةستيهَيناوةء هةَلبذاردنةكةدا
كؤلكةى ــةر س دابــةشــدةكــرَيــتــة 
بؤ االنتخابي) (القاسم هةَلبذاردن
دياريكردنى ذمارةىئةو كورسيانةى

بةريدةكةوَيت. ليستةكة
لةرَيطةى كورسييةكان سَييةم:
ثاَلَيوراوانةوة ناوى  ريزكردنةوةى
بةثشتبةستن ئةويش دابةشدةكرَين
ــةى ــان ــط دةن ـــةو ــة ذمـــــارةى ئ ب
بةدةستيهَيناوةو هةريةكةيان

كة ــة ــةوةي ئ يةكةميش  ـــراوةى ب
بةدةستهَيناوةو دةنطى زؤرترين
ثاَلَيوراوةكانى هةموو بؤ ئةمة
نابَيت بةمةرجَيك هةرواية تريش
براوةكان لةضارةكى ذنان رَيذةى
يةكسانبوونى لةكاتى كةمتربَيتء
ليستدا يةك ثاَلَيوراوانى دةنطى

تيروثشك. بةر ثةنادةبرَيتة
بةتاَلةكان كورسيية ــوارةم: ض
بــراوانــةى ليستة ــةو ئ ــة ــت دةدرَي
بةهؤى كورسيان كةذمارةيةك
بةدةستهاتووةكانةوة دةنطة رَيذةى

بةدةستهَيناوة.

تايبةت دةنطدانى ضوارةم: مادةى
دةطرَيتةوة: كةئةمانة

سةر يــةكــةم: ســةربــازةكــانــى
ناوخؤء بــةرطــرىء ــى ــةوةزارةت ب
ئاسايشي دةزطاكانى سةرجةم
بةثَيى دةنطدانيان شَيوازى ديكةء
كة دةبــَيــت تايبةت رَيوشوَينى
سةربةخؤى ــاآلى ب كؤمسيؤنى
تيايدا دايدةنَيتء هةَلبذاردنةكان
دةبةسترَيت فةرمى  بةليستى  ثشت
ئةو لةخؤدةطرَيتء شوَين ناوو كة
ثابةنددةبن ســةرةوة اليةنانةى
لــة(٦٠) كة لةماوةيةك  بةناردنى 
ــةبــةروارى ل نةبَيت كةمتر رؤذ 
ثَييةش بةو هةَلبذاردنء ئةنجامدانى
دةنطدةراندا لةتؤمارى ناوةكانيان
ئةو ئةطةر خؤ ــةوة.  ــت ــإدرَي دةس
نــةنــَيــردران ــة ــراوان ــاوب ن ليستة 
وةزارةتء ئةو كارمةندانى ئةوكاتة
لةضوارضَيوةى سةرةوة دةزطايانةى
ليستى بةثَيى طشتيداء دةنطدانى

دةنطدةدةن. دةنطدةران
طيراوو بــةنــدكــراوو دووةم: 
دةطرَيتةوة دةستبةسةركراوان
ثشت دةنطدانياندا لةثرؤسةى كة
رَيوشوَينانةى بةو  دةبةسترَيت
سةربةخؤى ــاآلى ب كؤمسيؤنى
ئةو بةثَيى داياندةنَيت هةَلبذاردنةكان
ناوخؤ دادء وةزارةتةكانى ليستانةى
لة كة لةماوةيةكدا دةكةن ثَيشكةشى
دةنطدان رؤذى ثَيش رؤذى (٣٠)

نةبَيت. كةمتر
لة نةخؤشانةى ئــةو سَييةم:
ضارةسةرطةكانى نةخؤشخانةو
بةثَيى دةنطدانيان كةوتوون، ديكةدا
اليةنانة ئةو كة دةبَيت ليستانة ئةو
ثَيشكةشى دةنطدان لة بةر راستةخؤ
رَيوشوَينانةى ئةو بةثَيى دةكةنء
سةربةخؤى ــاآلى ب كؤمسيؤنى

داياندةنَيت. هةَلبذاردنةكان
راطوَيزراوان: دةنطدانى ضوارةم:
ـــزراو: راطـــوَي دةنـــطـــدةرى أ. 
شوَينى لــة كــة عَيراقيةية  ــةو  ئ
بةزؤر هةميشةيى نيشتةجَيبوونى
ناو ديكةى شوَينَيكى بؤ راطوَيزراوة
بةهةر (٢٠٠٣/٤/٩) لةدواى عَيراق

بَيت. هؤيةك

ب.شَيوازىدةنطدانىراطوَيزراوان
دةبَيت فةرمى ئامارى نوَيترين بةثَيى
كؤضء وةزارةتى هةردوو لةاليةن كة
دةدرَيتة بازرطانييةوة  كؤضبةرانء 
سةربةخؤى ــاآلى ب كؤمسيؤنى
بةوثَييةش ــانء ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه
بؤ دةنطدانى دةبَيت راطوَيزراو مافى
ئةطةر راطوَيزراوة لَيى بازنةيةى ئةو
ثارَيزطاية خؤراكةكةى بؤ ئةو فؤإمى

راطوَيزراوة. كةبؤى نةطواستبَيتةوة
كؤمسيؤنى لةدةسةآلتى ثَينجةم: 
هةَلبذاردنةكانداية سةربةخؤى باآلى
دةرةوة دةنطدانى بة تايبةت رَينمايى

دةربكات.

ثَينجةم: مادةى
مــادةكــانــى حوكمى ــةم:  ــةك ي
ياساى حةوتةمى شةشةمء بةشى
(٢٠٠٨) ــى ســاَل (٣٦)ى  ـــارة ذم
ئةندامانى هةَلبذاردنةكانى بةسةر

دةضةسثَيت. نوَينةراندا ئةنجومةنى
داوا هةية مافى ثاَلَيوراو دووةم:
ثارَيزطاكةى هةَلبذاردنى ناوةندى لة
ئةو ـــارةى  ذم ثــَيــدانــى بــؤ  بكات 

بةدةستيهَيناوة. خؤى دةنطانةى
ئةنجومةنى ئةندامى سَييةم:
زانياريانة ئةو هةية مافى نوَينةران
بة ــدارن ــدي ــوةن ــةي ث ــة ك ببينَيت 
نمونةكانى هةَلبذاردنء ثإؤسةى
دةنطةكان ذماردنى جياكردنةوةو

هةَلبذاردندا. جياوازةكانى لةبازنة

شةشةم: مادةى
يــةكــةم: لــةكــةركــوكء ئــةو
لةتؤمارةكاني طومان  ثارَيزطايانةى 
لةكاتى ــذاردن  ــب ــةَل ه دةكــرَيــت
ــدا خــؤي ـــةردراوى ـــةس ـــارل ـــإي ب
ئةنجامدةدرَيت. جياواز بةشَيوةيةكى
ثارَيزطايانةى طومان دووةم: ئةو
كة ئةوانةن دةكرَيت ليستةكانيان لة
ساآلنةى دانيشتوانى طةشةى رَيذةى
داوانامةى دةبَيت  زياترةو  (٪٥) لة
لةاليةن النيكةم طومانكردنةكة
ثَيشكةشبكرَيتء نوَينةرةوة ثةنجا
ــدى ــةن ســادة رةزام بــةزؤريــنــةى
بةدةستبهَينَيت. نوَينةران ئةنجومةنى
نوَينةران ئةنجومةنى سَييةم:
ثارَيزطاى بؤ لةئةندامانى ليذنةيةك
ديكة ثارَيزطايةكى هةر كةركوكء
لةليستةكةى طومان كة ثَيكدةهَينَيت
نوَينةرى لة ثَيكدَيت ــتء دةكــرَي
ثارَيزطايةو ــةو  ئ ثَيكهاتةكانى
وةزارةتةكانى نوَينةرى ئةندامَيتى
بازرطانىء نــاوخــؤء  ثالندانانء
سةربةخؤى ــاآلى ب كؤمسيؤنى
بةهاوكاريى هــةَلــبــذاردنــةكــانء
ثَيداضونةوةو بؤ نةتةوةيةكطرتوةكان
زيادةيةى هةَلةو ئةو  وردبينيكردنى
هاتووة دةنطدةراندا ليستى بةسةر
ئةو فةرميةكانء زانياريية بةثَيى
كؤتاييةكانء حوكمة لة ثَيوةرانةى

هاتووة ئةم ياسايةدا دووةمى مادةى
دةنطدةران ليستى راستكردنةوةى بؤ
كارةكانى ليذنةكة دةبَيت  لةكاتَيكدا
لةبةروارى ساَلَيكدا لةماوةى خؤى

جَيبةجَيبكات. دةستبةكاربوونيةوة
ئةنجامى هةَلبذاردنةكان ضوارةم:
هةر يــان كــةركــوك لةثارَيزطاى
لة تؤمارةكانى ثارَيزطايةك كةطومان
وردبينيكردنى ثرؤسةى تا دةكرَيت
نةبَيت ــةواو ت دةنــطــدةران  ليستى 
وةك ــةمــةش ئ ــن هــةذمــارنــاكــرَي
ثرؤسةيةكى هــةر بؤ بنةمايةك
بؤ ثَيشينةيةك ئايندة يان هةَلبذاردنى

ئيداريى. يان سياسى بارَيكى هةر

كؤتايى: حوكمةكانى
جَيبةجَيكردنى بؤ حةوتةم: مادةى
ئةم شةشةم مــادةى حوكمةكانى
بنةمايةك وةك خوارةوة ثَيوةرانةى

ثَيدةبةسترَيت. ثشتيان
ــة ــي ــاوازي ــي ج ـــةو ـــةم: ئ ـــةك ي
لة ئةوانةى لةنَيوان كة دياريدةكرَيت
لةنوَيكردنةوة بةر (٢٠٠٤)دا ليستى
لةهةَلبذاردنى ئةوانةى تؤماركراونء

تؤماركراون. (٢٠١٠)دا
وردبينى ــرؤســةى ث دووةم:
يةكةمى بإطةى لة جياوازييةكة
ساآلنى زيادكردنةكانى لة سةرةوةء
،٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ ،٢٠٠٥ ،٢٠٠٤)
بةجةختكردنة بةإَيوةدةضَيت (٢٠٠٩

خوارةوة: ئةمانةى سةر
دانيشتوان ــى ــوون ــادب زي  .١
طواستنةوةى مردن، (لةدايكبوون،
نَيوان لةماوةى لةثارَيزطا) تؤمار

(٢٠٠٤) بؤ (٢٠٠٩).
بةثَيى طةإاوةكان راطوَيزراوة .٢

فةرمييةكان. تؤمارة
ديكةى طؤإانكارييةكى هةر .٣
روويدابَيت. ماوةيةدا لةو دانيشتوان

وردبينيكردنةكة ثرؤسةى سَييةم:
زانينى بــؤ ثشتيثَيدةبةسترَيت
ياسايى تؤمارةكانء راستودروستى
ناياساييةكانء ــارة ب بوونيانء
ذمـــــــارةى جــيــاوازيــيــةكــان
ئةو ـــارةى ذم ــنء  ــةذمــاردةكــرَي ئ

كةدةيطرَيتةوة. كورسيانةش
ثشكى ذمــــارةى ـــــوارةم: ض
نوَينةران ئةنجومةنى كورسييةكانى
ئةو يان كةركوك نوَينةرايةتى  كة
ثارَيزطايةدةكةنكةطومانىلَيدةكرَيت
دانيشتوانةوة رَيذانةى ئةو لةرَيى
ئةنجومةنى كــة ــت  ــاريــدةكــرَي دي
ثاش ثشتيثَيدةبةستَيت نوَينةران
كورسيانةى ئةو ذمارةى دةركردنى
هاتوونةتة ثَيشَيلكاريةكانةوة بةهؤى

ئاراوة.
راستودروستةكان ذمارة ثَينجةم:
دادةنرَينء ثارَيزطاكة ثشكى لةسةر
لةثارَيزطاكة كة ذمــارانــةش ئــةو 
نيشتمانى ثشكى لةسةر ــةدةرن ب

تؤماردةكرَين.

هةشتةم: مادةى
ثَيضةوانةى دةقَيكى هةر يةكةم:
ــة ــاســاي ــى ئــــةم ي ــان ــةك ــم ــوك ح

هةَلدةوةشَيتةوة.
لةبةروارى ياساية  ئةم  دووةم:
جَيبةجَيدةكرَيتء ثةسةندكردنيةوة
ــشــدا ــي ــةرم ف ــــةى ــــام ـــة رؤذن ل

بآلودةكرَيتةوة.

ثَيويستةكان: هؤكارة
ــى ــوون ــوةض ــةإَي ــاو ب ــن ــَي ــةث ل
ديموكراسىء ئازادء هةَلبذاردنَيكى
بةمةبةستى لةعَيراقداء بَيطةرد
ئــةم ـــةوةى ئــاســتــى ـــةرزكـــردن ب
ويستراو ئاستَيكى بؤ هةَلبذاردنة
نَيودةوَلةتيية ثَيوةرة بةثَيى كة
ميلليةكان داخوازيية ثيادةكراوةكانء

ئةم ياساية داإَيذرا. بَيت،

ياسايى ليذنةى وةرطَيإانى:
هةَلبذاردن بؤ كوردى ثةيمانطاى


