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رؤذنامة

 
ثَيشمةرطةى  وةزيرى 
ــمــى  حــكــومــةتــى هــةرَي
مةترسى  ــان  ــت ــوردس ك
ــةوةى  ل نيشاندا  ــؤى  خ
هَيزى  بارودؤخى  ئةطةر 
وةك  هةرَيم  ضــةكــدارى 
ئةطةرى  بمَينَيتةوة،  ئَيستا 
مةترسييةكى  هــةمــوو 
ــى دةكـــرَيـــت،  ــؤي ــاوخ ن
«ئةطةر  ــى:  وت هــةروةك 
بةدةست  ضةكدار  هَيزى 
حيزبةكانةوة بَيت مةترسى 
شةإى  هةَلطيرسانةوةى 

ناوخؤى لَيدةكرَيت».
مستةفا  شَيخ  جةعفةر 
هَيزى  «بوونى  وتيشى: 
حيزب لة دةرةوةى ياساو 
نيزام، خةتةرَيكى طةورةية 

ئاسايشى  ئةمنء  لةسةر 
سآء  بةبآ  كوردستان، 
دةَلَيت  كةسَيك  هةر  دوو، 
وا نيية، ئةى حيزب هَيزى 

بؤ ضيية!؟». 
ثَيشمةرطة  وةزيــرى 
ئةوةشكرد،  بؤ  ئاماذةى 
ــؤى  ــى خ ــس ــةخ ـــة ش ك
لةسةدى  سةد  قةناعةتى 
حكومةتى  يةكهَيزيى  بة 
لةطةَل  هــةيــةو  ــم  ــةرَي ه
حيزبيى  هَيزى  بوونى 
هةوَلَيكى  «ئيرادةو  نيية، 
ــة بؤ  ــاراداي ــةئ ل جــديــش 
يةكطرتنةوةى ئةو هَيزانةو 
دةسةآلتى  ذَير  خستنيانة 

حكومةتةوة». 

لة ل٦ و٧دا دةقى 
ضاوثَيكةوتنةكة 
بآلوكراوةتةوة.
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جةعفةر شَيخ مستةفا، وةزيرى ثَيشمةرطة:

ئةطةر هَيزى ضةكدار بةدةست حيزبةكانةوة بَيت
مةترسى هةلَطيرسانةوةى شةأى ناوخؤى لَيدةكرَيت

ل٣

رؤذنامة
 

كةسوكارى  بؤ  كة  خانووةى   (٩٠٠) ئةو 
يةكةم  لة  دروستدةكرَيتء  ئةنفالكراوةكان 
رؤذى جةذنى قورباندا لة ضةمضةماألء لةاليةن 
بةردى  حكومةتةوة  سةرؤكى  ساَلح  بةرهةم 

كؤمثانيايةكى  بودجةى  لةسةر  دانرا،  بناغةكةى 
حكومةتى  نةك  دروستدةكرَيت،  نةوت  بيانيي 

هةرَيم. 
سةرضاوةيةكى ئاطادار لة ئيدارةي طةرميان، 
بؤ  كة  بودجةيةى  «ئــةو  وتــى:  لةوبارةيةوة 
خةرجدةكرَيت،  نيشتةجَيبوونانة  ثرؤذة  ئةو 

بةَلكو بودجةى  نيية،  بودجةى حكومةتى هةرَيم 
كؤمثانيايةكى بيانيى نةوتة، ئةو (٩٠٠) خانووةش 
ضةمضةماأل  لة  ــردوودا  راب رؤذى  ضةند  لة  كة 
بةردى بناغةكةى دانرا لةسةر ئةو بودجةيةية».

لة ل٣دا بةدواداضوونَيك بآلوكراوةتةوة.

ئةو ٩٠٠ خانووةى د.بةرهةم بةردى بناغةكةى دانا، 
لةسةر بودجةى كؤمثانيايةكى بيانيية نةك حكومةت

نةوشيروان مستةفا : هَيشتا كةركوكييةكان قسةى خؤيان نةكردووة

ئَيريك طوستافسن: 

ئؤثؤزسيؤن 
لةكوردستان 

لةذَير فشارَيكى 
ئَيجطار 

طةورةداية

٨

حكومةت هانا بؤ موةليدة 
ئةهلييةكان دةباتةوة

١٥

 بةلَطةى تَيوةطالنى ضةند 
بةرثرسَيك لة طةندةلَييةوة 
دةدريَتة ليذنةى نةزاهةى 

ثةرلةمانى كوردستان

٤

طؤأان داواى روونكردنةوة لة وةزيرَيك دةكات
ل٢

ئةو ناحيةيةى 
٤٨ سالَة تاثؤى نيية 

١١
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رؤذنامة_ كةركوك

لةخةَلكى  داواى  مستةفا  نةوشيروان   
بةهى  طــؤإان  تةلةفزيؤنى  كرد   كةركوك 
سانسؤرَيكي  هةر  دوورلة  و  بزانن  خؤيان 
تةلةفزيؤنة  ئةو  ثَيويستة  سياسيي  حيزبيء 

كَيشةو خواستةكاني خةَلك ئاشكرا بكات.
محةليى  كةناَلى  كــردنــةوةى  لةكاتى 
كةركوك  لةشارى  طــؤِران  تةلةفزيؤنى 
ثَيشكةشى  وتارَيكى  مستةفا  نةوشيروان 

خةَلكى شارةكةكرد كة ئةمةش دةقةكةيةتى:

خوشكء براياني بةإَيز سآلو
بزووتنةوةي  سةرجةم  خؤمء  بةناوي 
ئةم  ــةوةي  ــردن ك ثيرؤزبايي  ــةوة  ــؤإان ط
هةمووتان  هيوادارم  لَيدةكةمء  كةناَلةتان 
خواستء  ضي  بزاننء  خؤتاني  كةناَلي  بة 
ئارةزوو كَيشةكانتانة لة رَيطةي ئةم كةناَلةوة 

دةريببإن.
ئةوةداين  كؤششي  هةوألء  لة  دةمَيكة 
كةركوك  ــاري  ش بة  تايبةت  كةناَلَيكي 
بكةينةوة، كة ئاوَينةي راستةقينةي خواستء 
دةنطي  بَيت  كةناَلَيك  بَيت،  ئارةزووةكانتان 
هةر  لة  دوور  بطةيةنَيتء  كةركوك  خةَلكي 
كَيشةو  سياسيي  حيزبيء  سانسؤرَيكي 
ئةم  بكات،  ئاشكرا  خةَلك  خواستةكاني 
ئَيوةدا دروستبووة،  لةثَيناو  ئَيوةو  كةناَلة بؤ 
قسةي  خؤتان  ئَيوة  دروستبووة  ئةوة  بؤ 
كارةكاني  ئاراستةي  خؤشتان  تيابكةنء 
دةستنيشان بكةن، ئَيمة بإوامان واية هَيشتا 
نةكردووةو  قسةيان  خؤيان  كةركوكييةكان 
ئةوةي هةبووة هَيزطةلَيك بوون كة طةرووي 
بةوشَيوةي  ــردووة  ب كةركوكيان  خةَلكي 
بووة  بةرذةوةندييان  لة  ويستوويانةء 

بةكاريانهَيناوة.
كةركوك  رابـــردوودا  ساَلي  هةشتا  لة 
سةرةكييانةي  طرفتة  لــةو  ــووة  ب يةكَيك 

بةخؤيةوة  كــوردي  بزووتنةوةي  هةموو 
خاَلي  كة  بووة  كَيشةيةك  سةرقاَلكردووة، 
سةرةكيي ناكؤكي نَيوان بةغداو بزووتنةوةي 
طرنطيية  ئةم  لةطةأل  بةآلم  بــووة،  كــوردي 
شارَيك  واقيعدا  ئةرزي  لة  طةورةيةشداء 
فةرامؤشكراوو  روويةكةوة  هةموو  لة  بووة 
بَيدةنط كراو، ئةم شارة لةكاتَيكدا يةكَيكة لة 
سةرضاوة سةرةكييةكاني داهاتي سةرةكيي 
خزمةتطوزارييء  رووي  لة  بةآلم  عَيراق، 
ئابوورييء بووذانةوةي شارةكةوة لة خوار 
ديكةوةية. مةحسوبيةتء  هةموو شارةكاني 
دةرفةتَيكي  هيض  حيزبيي  حساباتي 
راستةقينةي لة ئةرزي واقيعدا بؤ هاوآلتييان 
نةهَيشتووةتةوةو نادادثةروةرييةكي طةورةي 
دابةشكردني  لة  سامانء  دابةشكردني  لة 
لة  كارو  هةلي  دؤزينةوةي  لة  ثؤستةكانء 

لَيثرسينةوةي ياسايي دروستكردووة.
هةرَيمي  لة  نة  كةركوكء  لة  نة  ئةمإؤ 
نةماوة  عَيراقيشدا شتَيك  لة  نة  كوردستانء 
هاوآلتييان  يةكساني  هاوآلتيء  مافي  ناوي 
بَيت لة ئةركء مافةكاندا، بةَلكو ئةوةي هةية 
ضةمكي هاوحيزبيء مةحسوبيةتء نزيكيية لة 
بةرثرسة حيزبيء حكومييةكانةوة. ئةم كةناَلة 
دةنطي هةموو غةدرلَيكراوو  ببَيتة  خوازيارة 
لةسةر  ثةردة  شارةو  ئةم  ستةملَيكراوَيكي 
بة  دةرهةق  كة  الببات  بَيداديانة  ئةو  هةموو 

هاوآلتيياني ئةم شارة كراوة.
ئَيمة بإوامانواية لة ثاش رووخاني رذَيمي 
هَيزة  لةبةردةم  طةورة  هةلَيكي  بةعسةوة 
رَيطةي  لة  بؤئةوةي  هةبووة  كوردييةكاندا 
مامةَلةي  خزمةتطوزارييء  ثَيشكةشكردني 
ثةيإةوكردني  شارةو  ئةم  خةَلكي  يةكساني 
دادثةروةريي لة دابةشكردني سامانء هةلي 
نموونةيي  بةإَيوةبةرَيتي  جؤرَيكي  كاردا 
كةركوك،  خةَلكي  هةموو  كة  دروستبكةن، 
عَيراقييةكانيش  هَيزة  ســةرجــةم  ــةم   ه
نةتوانن  ئاسان  كة  بكات  رازي  بةجؤرَيك 
دذى خواستى دَيرينى بزووتنةوةى كوردى 
سةر  بؤ  ــارة  ش ئــةم  طــَيــإانــةوةى  بؤ  بن 
هَيزة  ئةوةبوو ضوونى  كوردستان،  هةرَيمى 

ضوونى  ماناى  بة  كةركوك  بؤ  كوردييةكان 
ديموكراسى زياترء ئازاديى زياترو مافى زياتر 
ثَيكهاتةكانى  هةموو  يةكء  بة  يةك  بؤ  بَيت 
ناو شارى كةركوكء دةوروبةرى، بةماناى 
بَيت  زياتر  دادثةروةريى  زياترو  كرانةوةى 
بؤ هةموو خةَلكى ئةم ثارَيزطا خؤشةويستة، 
هَيزة  ثَيضةوانةبوو،  روويــدا  ئةوةى  بةآلم 
ئيداريانةى  دابةشكردنة  ئةو  كوردييةكان 
طواستةوة  هةبوو،  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
حيزبييان  مونافةسةى  ــةركــوكء  ك بــؤ 
كة  ــردةوة،  ــارةك دووب لــةوآ  بةشَيوةيةك 
زؤرى  خةَلكَيكى  زويربوونى  هؤى  بووةتة 
ئةم  هةموو  دةيةوَيت  كةناَلة  ئةم  كةركوك. 
ئةم  لة رَيطةى  ئاشكرابكاتء  كةموكووإيانة 
هةوأل  ثَيكةوة  هةمووان  ئاشكراكردنةشةوة 

بؤ ضارةسةركردنى بدةين.
لة  خؤشةويست  بةإَيزء  هاوآلتييانى 

بزووتنةوةى  دروستبوونى  ســةرةتــاى 
ئامانجة سةرةكييةكانى  لة  يةكَيك  طؤإانةوة 
ئةم بزووتنةوةية ئةوة بووة بزووتنةوةيةك 
خةَلكةوة،  لة  نزيك  تةنيشتء  ثاألء  لة  بَيت 
بزووتنةوةيةك نةبَين ثَيش خةَلك بكةوَيتء 
تايبةتييةكانى  تةماعة  ئــارةزوو  خواستء 
بةَلكو  بسةثَينَيت،  خةَلكدا  بةسةر  خؤى 
ئةوةى  ثاش  تةنيا  كة  بَيت  بزووتنةوةيةك 
طوَيى لة دةنطء خواستةكانى خةَلك دةبَيت، 
داواكارىء  بةثَيى  دةكاتء  بةرنامةإَيذيى 
دروشمء  بةسةر  طؤإان  ئارةزووةكانيان 
لةسةرةتاوة  هةر  دَينَيت.  ئامانجةكانيدا 
نةمانويستووة هةَلةى هَيزة سياسييةكانى دى 
دووبارةبكةينةوة، كة كةناَلةكانى راطةياندنى 
خؤيان بؤ ثإوثاطةندة بؤ بةرثرسة حيزبىء 
طةورةء بضووكةكانى خؤيان بةكاردةهَيننء 
خؤيان  ئايديؤلؤذى  حيزبىء  بيروبؤضوونى 

بةناو خةَلكدا بآلودةكةنةوة، بةَلكو دةمانةوَيت 
راطةياندن  ــةى  ــازادان ئ تــازةء  جؤرَيكى 
ثَيكبهَينين كة خةَلك تَييدا قسةدةكةنء هَيزة 
بؤئةوةى  ــرن،  دةط طوآ  سياسييةكانيش 
بة  بكةن  كَيشةكانيان  ــارةزوو  ئ خواستء 
بزووتنةوةى  بكةن،  ئةوان  بؤ  كار  بةرنامةو 
طؤإان لةثَيناوى ئَيوةو بؤ ئَيوة دروستبووة 
تا  دروستكردووة  كةناَلةشى  ئةم  لةبةرئةوة 
لة نزيكةوة طوَيى لة دةنطى خةَلكى ئةم شارة 
سياسى  كارنامةى  ئةوةش  بةثَيى  ثآ  بَيت، 

دابإَيذَيت.
لةكؤتاييدا دووبارة ثيرؤزبايى لة خؤمانء 
كةناَلةو  ئةم  كردنةوةى  بؤ  دةكةم  ئَيوة  لة 
هيوادارم ئةمة سةرةتايةكى تازة لة ثةيوةنديى 

خةَلكء هَيزى سياسى دروستبكات.
ــاواتــى  ــىء ســةركــةوتــنــتــان ئ ــؤش خ

هةميشةييمانة.

نةوشيروان مستةفا: كةركوكييةكان هَيشتا قسةى خؤيان نةكردووةو 
هَيزطةلَيك طةرووى خةلَكى شارةكةيان بؤ بةرذةوةنديى خؤيان بةكارهيَناوة
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بإيارة لة دانيشتنى سبةى ضوارشةممة ١٢/٢ى ثةرلةماندا، 
سَي ئةندامة نوَيكةى فراكسيؤنى طؤإان سوَيندى ياسايي بخؤن، 
كة بةهؤى ريزبةندى ناوةكانيانء دةستلةكاركَيشانةوةى سَي 
ئةندامى ديكةى فراكسيؤنةكةوة بوونةتة ثةرلةمانتار، ئةمةش 
بؤ  ياسايي  وادةى  رؤذة   (١٠) ماوةى  كة  دَيت،  ئةوة  دواى 

ئامادةبوونيان لة هؤَلى ثةرلةماندا اليداوة. 
بةثَيى ياساى هةمواركردنى شةشةمى ياساى هةَلبذاردنى 
ثةرلةمانى كوردستان  لة حاَلةتى سوَيند نةخواردنى ثاَلَيوراوى 
هةَلبذَيردراو بؤ ثةرلةمان بةبَي هيض هؤيةكى رةوا، ئةوا دواى 
ثةرلةمانى  ئةندامَيتي  سوَيندخواردنى  مَيذووى  لة  رؤذ   (٩٠)
ثاَلَيوراوى  دةداتء  لةدةست  ئةندامَيتى  مافى  كوردستاندا 
ديكة بةثَيى ياسا شوَينى دةطرَيتةوة، بةهؤى ئةوةش كة سَي 
ئةندامى ريزبةندي سةرةتاى فراكسيؤنى طؤإان لة ثةرلةمانى 
كوردستان دةستيان لةكاركَيشايةوة، بةثَيى ئةو ياساية دةبوو 
ناوةكان  ليستى  دواوةى  ريزبةندى  لة  ديكة  ئةندامى  سَي 
دياريكراوة  وادة  ئةو  (١١/٢٠)ةوة  لة  بةآلم  جَيطةكةيان،  بَينة 
فراكسيؤنى  نوَييةكةى  ئةندامة  سَي  تائَيستا  بةسةرضووةو 
حسَين  (عةبدوإلةحمان  لة  هةريةكة  لة  بريتين  كة  طؤإان، 
عةزيز  ئاشتى  (ضةمضةماَل)،  عةبدولحافز  شَيرزاد  (دهؤك)، 

(سلَيمانى)، نةضوونةتة ثةرلةمان.
لة  ــؤإان  ط فراكسيؤنى  سةرؤكى  محةمةد  كوَيستان 
راطةياند:   رؤذنامةى  بة  بارةيةوة  لةو  كوردستان،  ثةرلةمانى 
بخرَيتة  ئةوةى  بؤ  ثةرلةمان  سةرؤكى  داوةتة  نامةيةكمان 
بةرنامةى كارةوة لة رؤذى دووشةممةى هةفتةى رابردوودا 
ئةو سَي ئةندامةى فراكسيؤنةكةمان سوَيندى دةستبةكاربوون 
نة رؤذةكانى دواى  نة دوو شةممةو  بةداخةوة  بخؤن، بةآلم 
ئةويش دانيشتنةكة ئةنجامنةدرا، وتيشي: «بإيارة لة دانيشتنى 
سوَيندي  نوَيية  ئةندامة  سآ  ئةو   ١٢/٢ ضوارشةممة  سبةي 
ياسايي بخؤن، ثَيدةضَيت لةهةمان دانيشتندا وةزيري كارةباش 

ئامادةبَيت بؤ سوَيندخواردن».

سبةى سَى 
ثةرلةمانتارى نوَيى 

طؤأان دةستبةكاردةبن شارا عةبدوإلةحمان

كةسوكارى  خانووةى   (٩٠٠) ئةو 
ئةنفالةكان كة لة يةكةم رؤذى جةذنى 
لةاليةن  ضةمضةماألء  لة  قورباندا 
سةرؤكى حكومةتةوة بةردى بناغةكةى 
كؤمثانيايةكى  بودجةى  لةسةر  دانرا، 
نةك  دروستدةكرَيت،  نــةوت  بيانيي 
ئةو  ــات  ــاوك ه ــم،  ــةرَي ه حكومةتى 
بإيارى  كة  ديكةش  خانووةى   (١٢٠٠)
لةسةر  هــةر  دراوة  جَيبةجَيكردنى 

بودجةى ئةو كؤمثانيايةية.
نَيضيرظان   (٢٠٠٩/٤/٢٢) رؤذى 
بارزانى، سةرؤكى ثَيشووى حكومةتى 
رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  لة  هةرَيم، 
لةطةأل  طرَيبةستيان  رايــطــةيــانــد: 
كؤمثانيايةكى بيانيى نةوتدا مؤركردووة، 
ثارةكة  دؤالري  مليؤن   (٢٠٠) بإى  كة 
ئاودَيريىء  ثرؤذةيةكى  ضةند  بؤ 
نيشتةجَيبوونء ثةروةردةو رَيطاوبان لة 
دةظةرى طةرميان خةرجدةكرَيت، هةر لة 
كؤنطرةكةشدا سةرؤكى حكومةت باسى 
لة دروستكردنى (١٢٠٠) خانوو كرد بؤ 
كةسوكارى ئةنفالكراوانى ناوضةكة، كة 
جَيبةجَيدةكرَيتء  بودجةية  ئةو  لةسةر 
خانووى   (٦٠٠) يةكةمدا  قؤناغى  لة 

دروستدةكرَيت.
لةاليةكى ديكةوة لة رؤذى (١١/٢٧) 
لة  قورباندا  جةذنى  رؤذى  يةكةم  لة 
ساَلح،  ئةحمةد  د.بةرهةم  سةردانَيكيدا 
بةردى  هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكى 
كة  دانا،  خانووةى   (٩٠٠) ئةو  بناغةى 
بإيارى  ثَيشوو  حكومةتى  سةرؤكى 

كابينةى  هى  ثرؤذةكة  واتة  لَيدابوو، 
كابينة  ئةم  نةك  حكومةتة  ثَينجةمى 
نوَيية، هةر لةسةردانةكةشيدا د.بةرهةم 
دووبارة باسى لة دروستكردنى (١٢٠٠) 
كةسوكارى  بؤ  كردةوة  ديكة  خانووى 

ئةنفالكراوةكان.
ــى ئـــاطـــادار  لة  ــةك ــاوةي ــةرض س
رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  طةرميان،  ئيدارةي 

ئةو  بؤ  ئةو بودجةيةى كة  ئاشكراكرد، 
ثرؤذة نيشتةجَيبوونانة خةرجدةكرَيت، 
بةَلكو  نيية،  هةرَيم  حكومةتى  بودجةى 
نةوتة،  بيانيى  كؤمثانيايةكى  بودجةى 
ضةند  لة  كة  خــانــووةش   (٩٠٠) ئــةو 
رؤذى رابردوودا لة ضةمضةماأل بةردى 
بناغةكةى دانرا لةسةر ئةو بودجةيةية، 
سةرضاوةكة وتى: «ثَيويستة بةرثرسان 

كةسوكارى  بؤ  بودجةكة  سةرضاوةى 
نةك  ئاشكرابكةن،  ئةنفالكراوان 
كارو  بةناوى  خؤىء  بودجةى  بيكاتة 
ضاالكى حكومةتةوة بة خةَلكى هةذارو 

ئةنفالكراوانى بفرؤشَيتةوة».
هاوكات سةعيد ئةحمةد، بةإَيوةبةرى 
ئيدارةى طةرميان، نكؤَلى نةكرد لةوةى 
كة  نيشتةجَيبوونانةى  ثرؤذة  ئةو  كة 
دةكرَين  ئةنفالكراوان  كةسوكارى  بؤ 
بيانيية،  كؤمثانيايةكى  بودجةى  لةسةر 
نةك حكومةتى هةرَيم. بة رؤذنامةشى 
خةرجكردنى  بؤ  ليذنةيةك  راطةياند: 
ئةو (٢٠٠) مليؤن دؤالرة لة ئةنجومةنى 
بةثَيى  كة  ثَيكهَينراوة  ــةوة  ــران وةزي
طرَيبةستَيك لةاليةن كؤمثانيايةكى بيانيى 
نةوتةوة دابينكراوة، ضةند ثرؤذةيةكيش 
وةك  ئةنجامدةدرَيت  بودجةية  لةو 
دروستكردنى  ئاودَيريىء  رَيطاوبانء 
ئةو  نيشتةجَيبوون،  يةكةى  قوتابخانةو 
يةكانةش كة لة ئَيستادا بؤ كةسوكارى 
ئةنفالكراوان دروستدةكرَيت لةسةر ئةو 

بودجةيةية». 
دروستكردنى  ثرؤذةى  هةرضةندة 
ئةنفالكراوانى  كةسوكارى  خانووةكانى 
ــةى  ــودج ــاأل لــةســةر ب ــضــةم ضــةم
حكومةتى هةرَيم نيية، بةآلم لة ميانةى 
بؤ  حكومةتدا  سةرؤكى  سةردانةكةى 
بناغةى  بــةردى  دانانى  ضةمضةماألء 
راطةياندنةكانى  لة  ثــرؤذةيــةدا  ئةو 
يةكَيتييةوة باس لةوةكرا، كة سةرؤكى 
هةَلمةتى  لةكاتى  ضؤن  وةك  حكومةت 
دابوو،  خةَلك  بة  بةَلَينى  هةَلبذاردندا 
دةباتةسةرو  بةَلَينةكةى  لةئَيستادا 
خانووى نيشتةجَيبوون بؤ كةسوكارى 

ئةنفالكراوان دروستدةكات.

خانووى كةسوكارى ئةنفالةكان لةسةر بودجةى 

كؤمثانيايةكى بيانيي دروستدةكرَيت، نةك حكومةت
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داواي روونكردنةوة  فراكسيؤني طؤإان 
كؤمةآليةتي  كاروباري  كارو  وةزيري  لة 
بة  سةبارةت  دةكــات  هةرَيم   حكومةتى 
تؤإي  هاوكاريي  دابةشكردني  ضؤنَيتي 
ئةو  ــارةي  ذم كؤمةآليةتيء  ضاودَيريي 
خَيزانانةي كة سوودمةندن لةو هاوكارييةو 

دةستَيوةرداني حيزب لة دابةشكردنيدا.
فراكسيؤني  ئةندامي  محةمةد،  كاردؤ 
طؤإان لة ثةرلةماني كوردستان، بة رؤذنامةي 
ــي  وةزارةت  (٢٠٠٥) لةساَلي  راطةياند:  
بؤ  كــردووة  رووثَيوييةكي  عَيراقي  كاري 
خةَلكي  (٦٪)ي  دةركةوتووة  دانيشتووانء 

عَيراق لةخوار هَيَلي هةذارييةوة دةذين، بؤ 
بة  دةركردووة  تةعليماتي  مةبةستةش  ئةو 
بةثَيي  كؤمةآليةتي  ضاودَيريي  تؤإي  ناوي 
بؤ  دةطرَيتةوة  كوردستان  تةعليماتة  ئةو 
يان  ثيرن  كة  كةسانةي  ئةو  هاوكاريكردني 
بَيكارن  ئةوانةي  لةسةرةوةيةء  تةمةنيان 
دةبإدرَيتةوةء  بؤ  مانطانةيان  مووضةيةكي 
بإيارةكة لة مانطي (كانوونى يةكةم)ي ساَلي 

(٢٠٠٥)ةوة كاري ثَيدةكرَيت.
ـــي  وةزارةت تةعليماتةكاني  بةثَيي 
ــةزاري  ه  (٥٠) خــَيــزان  ســةرؤكــي  ــار،  ك
ئةطةر  هــةزارو   (١٠) منداَليش  بؤدانراوة، 
كةمئةنداميشيان هةبَيت (٥٠) هةزار ديناري 
خَيزان  هةندَيك  زياددةكرَيتء  بؤ  ديكةي 
لةضوارضَيوةي  مانطانةي  هاوكاريي  هةية 

تؤإي ضاودَيريدا دةطاتة (١٢٠) هةزار دينار 
تا ئةوكاتةي كارَيكي بؤ دةدؤزرَيتةوة.

ئةو  «بةشَيكي  كاردؤ محةمةد:  بة وتةي 
لة  كةوتووة،  كوردستان  بةر  هاوكاريية 
سلَيماني (١١) هةزار خَيزانء لة هةولَير (٨) 
هةزار  خَيزانء لة دهؤك (٦) هةزار خَيزان 
كوردستان  لة  دةيانطرَيتةوة،  بإيارة  ئةو 
دةبينن ئةم هاوكاريية زؤر كةمتر دةدرَيت، 
مةقتوعي  ــةزاري  ه  (٣٠) خَيزانَيك  هةر 
ناونووسي  حيزب  لةوةي  جطة  دةدرَيتآ، 
يارمةتيية  ئةو  ئةوةي  بؤ  كردووة  خةَلكي 

وةربطرَيت».
 (١١/٢٥) رؤذي  مةبةستةش  ئةو  بؤ 
سةرؤكايةتي  لةإَيي  طؤإان  فراكسيؤني 
ثرسيارَيكي  كوردستانةوة ضةند  ثةرلةماني 

ــارو كــاروبــاري  ـــري ك ئــاراســتــةي وةزي
كــردووة  هةرَيم  حكومةتي  كؤمةآليةتي 
دةربارةي ئةوةي ضةند خَيزان ئةو هاوكاريية 
بؤضي  دابةشدةكرَيت؟  ضؤن  وةردةطرَيتء 
ئةم  دابةشكردني  لة  هةية  دةستي  حيزب 
وةزارةتــي  بة  ثةيوةندارة  كة  هاوكاريية، 
حكومةتةوة،  كؤمةآليةتىء  كاروبارى  كارو 
وةآلمي  ضاوةإواني  مةبةستةش  ئةو  بؤ 

وةزير دةكةن.
طؤإان  فراكسيؤني  ثةرلةمانتارةكةي 
وةزير  لةوةآلمةكةي  بةوةشكرد؛  ئاماذةي 
بةرنامةية  ئةو  كاري  شةفافيةتي  ئاطاداري 
عةدالةتي  بة  ثةيوةنديدارة  كة  دةبين 
كؤمةآليةتي، كة ثةيوةنديي هةية بة خةَلكَيكي 
ئةو  دذايةتي  رَيطةيةوة  لةو  زؤرةوةو 

هاوكاريي  دابةشكردني  لة  بكةن  طةندةَليية 
تؤإي ضاودَيريي كؤمةآليةتيدا هةية.

ثةرلةماني  ناوخؤي  ثةيإةوي  بةثَيي 
بةدةستطةيشتني  دواي  كــوردســتــان 
ثَيويستة  ــرةوة،  وةزي لةاليةن  وةآلمةكان 
ثرسياري  وةآلمــي  رؤذدا   (١٥) لةماوةي 
ثةرلةمانتاران بداتةوة، لةو بارةيةوة كاردؤ 
موقنيع  ئةطةر  بةوةكرد؛  ئاماذةي  محةمةد 
وةزيرو  وةآلمانةي  ئةو  لةسةر  نةبووين 
رووى  لة  هةمانة  زانيارييانةي  ئةو  بةثَيي 
هةية  ناعةدالةتي  هةستمانكرد  ياساييةوة 
ئةءكاتة  هاوكارييةكةدا،  دابةشكردني  لة 
داواي  دةكةينء  بؤ  زياتري  بةدوادضووني 
روونكردنةوةي زياتر لة وةزير دةكةين يان 

بانطي دةكةين بؤ بةردةم ثةرلةمان».

لةسةر مووضةي ضاودَيريي كؤمةآليةتي
فراكسيؤني طؤأان داواي روونكردنةوة لة وةزيري كؤمةآليةتي دةكات

ثشتيوان سةعدوَلآل

ثؤستى  مانطة  ــةش  ش ـــاوةى  م
عَيراق  وةزيــرانــى  ــةرؤك  س جَيطرى 
ضاودَيران  هَيَلراوةتةوةو  بةتاَلي  بة 
ثؤستة  ئةو  ثإنةكردنةوةى  هؤكارى 
دةطةإَيننةوة بؤ ملمالنَيى نَيوان يةكَيتىء 
ثةرلةمانى  ئةندامَيكى  هاوكات  ثارتى، 
دةزانــَيــت  ثَيويستى  بة  كوردستان 
نوَينةرانى  لة  لَيثرسينةوة  لةوبارةيةوة 

كورد لة بةغدا بكرَيت. 
ثَيشتر  كة  ئةحمةد ساَلح،  د.بةرهةم 
بوو  عَيراق  وةزيرانى  جَيطرى سةرؤك 
بةمةبةستى  حوزةيرانةوة  مانطى  لة 
هةَلبذاردنى  لةهةَلمةتى  بةشداريكردن 
ــان، بــةغــداى  ثــةرلــةمــانــى كــوردســت
دةستى  ئابدا  مانطى  لة  بةجَيهشَيتووةو 
لةكاركَيشايةوةء لةوكاتةوة تائَيستا ئةو 

ثؤستة بة ضؤَليى هَيَلراوةتةوة.

ئةنجومةنى  ئةندامى  ضاالك،  ئازاد 
نوَينةرانى عَيراق لة ليستى هاوثةيمانى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
يةكَيتىء  ــوان  ــَي ن ناكؤكى  بــةهــؤى 
ضؤَليى  بة  ثؤستة  ــةو  ئ ثارتييةوة 
ماوةتةوة، جطةلةوةش بة بؤضوونى من 
سةرؤكايةتى هةرَيم نايةوَيت ئةو ثؤستة 
خاترى  بةر  لة  ئةويش  ثإبكرَيتةوة، 
بيركردنةوةيةكى  ــةوةش  ئ ماليكى، 
طرنطة،  ثؤستَيكى  ثؤستة  ئةو  هةَلةيةو 

تةنيا كورد زةرةر دةكات.
ساَلى  (١)ى  ذمارة  بإيارى  بةثَيى 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  كة   (٢٠٠٥)
كوردستان  ثةرلةمانى  ـــووة،  دةرض
لةسةر  بإياردان  بؤ  مةرجةعة  تاكة 
طةلى  ضارةنووسسازةكانى  ثرسة 
ثةيوةنديى  دياريكردنى  لة  كوردستانء 
عَيراق،  حكومةتى  لةطةأل  دةستووريى 
كوردستان  ثةرلةمانى  بةوثَييةش 
لَيثرسينةوةى  بانطهَيشتكردنء  مافى 

نوَينةرانى كوردى لة بةغدا هةية.
ئةندامى  رةئــوف،  زانا  د.  هاوكات 
ليذنةى ياسايى لة ثةرلةمانى كوردستان، 
بإياري  بةثَيى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
ثةرلةمانى   ،٢٠٠٥ ساَلي   (١) ذمــارة 
كوردستان تاكة مةرجةعة بؤ بإياردان 
ضارةنووسسازةكانء  ثرسة  لةسةر 
حكومةتى  لةطةأل  مامةَلةكردنمان 
نيمضة  دابإانَيكى  تائَيستا  ناوةندى، 
تةواو هةية لةنَيوان نوَينةرانى كورد لة 
بةغداو ثةرلةمانى كوردستان، ئةوةش 
مةرجةعييةتمان  كَيشةى  وايكردووة 
لة  ئَيمة  لةبةرئةوة  دروستدةبَيت،  بؤ 
بةردةم دؤخَيكداين كة لةاليةك دةقَيكى 
مةرجةع  بة  ثةرلةمانى  هةية  ياسايى 
داناوة، بةآلم لة واقيدا ئةو دةقة كارى 
دةطةإَيتةوة  ــةوةش  ئ ثَينةكراوة، 
بؤئةوةى ثَيشووتر نوَينةرانى كورد لة 
بةغدا هةمان دةموضاوةكانى نوَينةرانى 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ــوردن  ك

بةآلم ئَيستا  نةخشةى نَيو ثةرلةمانى 
كورد  نوَينةرانى  طؤإاوةو  كوردستان 
ثةرلةمانى  بؤ  بطةإَينةوة  ناوَيرن 

كوردستان. 
دةقــة  ــةو  ئ ــت  ــرَي «دةك وتيشى: 
كوردستانى  ثةرلةمانى  ياساييةى 
بةهةند  مةرجةع  تاكة  بة  كــردووة 
وةربطيرَيت بؤ لَيثرسينةوة لة نوَينةرانى 

كورد».
ديكةى  ئــةنــدامــَيــكــى  ــات  ــاوك ه
ثَييواية؛  كــوردســتــان  ثةرلةمانى 
بةرثرسى  بةغدا  لة  كورد  نوَينةرانى 
يةكةمن لة ثإنةكردنةوةى ئةو ثؤستة. 
ئةندامى  بةرزنجى،  سةباح  د. 
«بة  ــى:  وت كوردستان  ثةرلةمانى 
لة بةغدا  نوَينةرانى كورد  ثلةى يةكةم 
بةرثرسن لة ثإكردنةوةى ئةو ثؤستةو 
ثةيوةنديى بة يةكَيتىء ثارتييةوة هةية، 
ثَيمباشة لة ثةرلةمانى كوردستاندا ئةو 

مةسةلةية تاووتوَيبكرَيت».

لةبةر ملمالنَيى حيزبيى 
شةش مانطة ثؤستة سيادييةكةى كورد لة بةغدا ضؤلَة

رؤذنامة

ثارَيزطاى كةركوك  لة  بةراز  ئةنفلؤنزاى  ثةتاى  رَيذةى 
تؤماركراونء  حاَلةت   (٨٦) تائَيستا  بةرزبوونةوةدايةو  لة 
رابردووش  هةفتةى  لةدةستداوة،  طيانيان  هاوآلتييش   (٢)

قوتابخانةيةكى ناوشارى كةركوك داخرا.
تةندروستى  فةرمانطةى  رةسمييةكانى  ئامارة  بةثَيى 
رابردوودا   مانطى  ضةند  ماوةى  لة  كةركوك،  ثارَيزطاى 
تووشى  هاوآلتى   (٨٦) كةركوك  ثارَيزطاى  سنوورى  لة 
نةخؤشى ئةنفلؤنزاى بةراز بوونء دوو هاوآلتيش بوونةتة 

بةهؤيةوة طيانيان لةدةستداوة.
فةرمانطةى  بةإَيوةبةرى  جَيطرى  عومةر،  د.سديق 
تةندروستى كةركوك بة رؤذنامةى راطةياند: لة سةرجةم 
تايبةتيمان  جَيطةى  تةندروستييةكاندا  بنكة  نةخؤشخانةو 
تةرخانكردووة بؤ مامةَلةكردن لةطةأل ئةو ثةتايةء هةموو 
تيمَيكى  دابينكردووة، جطة لةوةش ضةند  ثَيداويستييةكمان 
هؤشياردةكةنةوة»،  هاوآلتييان  ثَيكهَيناوةو  طةإؤكمان 
مةترسي خؤشي نيشاندا لة تةشةنةكردني زياتري ثةتاكة.

بةراز كةركوك 
هةراسان دةكات

هةستيار قادر

ليستى يةكطرتووى ئيسالميىء (٦) ئةندامى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  هاوثةيمانيى  ليستى 
عَيراق دةنطيان بة  هَيشتنةوةى مادةى تايبةت 
بة ثَيدانى دةنطة زيادةكان بة ليستة براوةكان 
نةداوةو سةرضاوةيةكيش ئاماذة بةوة دةكات، 
كة ئةو هةنطاوة بؤ لَيدانى ليستة بضووكةكانى 

هةرَيم بووة.
رؤذنامة  دةست  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
كةوتوون، بةر لة  دانيشتنى (١١/٢٤)ى ثةرلةمانى 
ياساى  ظيتؤى   تاووتوَيكردنى  بؤ  كة  عَيراق، 
هةَلبذاردن تةرخانكرابوو لةاليةن تارق هاشمى 
جَيطرى سةرؤك كؤمارةوة،  مشتومإَيكى زؤر 
بة  سةبارةت  كوردةكاندا  ثةرلةمانتارة  لةنَيو 
مادةى  ضوارةمى  بإطةى  هةمواركردنةوةى 
(٣)ى ياساى هةمواركراوى ذمارة (١٦) ساَلى 
(٢٠٠٥)  دروست بووة، كة  ئاماذة بةوة دةكات؛ 
دةنطة زيادةكان بةسةر ليستة براوةكاندا دابةش 
دةكات  داوا  ظيتؤكةيدا  لة  هاشميش  بكرَينء 
بة  رَي  بكرَيتء  سياسيى  فرةيى  رةضــاوى  
ليستة بةهَيزةكان نةدرَيت كؤنترؤَلى طؤإةثانى 
ئاراستةية  بةو  بكةنء مشتومإةكان  سياسيى 
هاوثةيمانىء  ليستى  ئةندامى   (٦) كة  بووة، 
كة  داوايانكردووة،  يةكطرتوو  ثةرلةمانتارانى 
ليستةكاندا  سةرجةم  بةسةر  زيادةكان  دةنطة 
ليستة  ئةو  تا  براوةكان،  نةك  دابةشبكرَيت، 
بؤ  ماوة  كةميان  دةنطَيكى  ضةند  بضووكانةى 
سوود  زيادانة  دةنطة  لةو  بتوانن  كورسييةك 

لةاليةن  ئةمةش  ثةرلةمانء  بضنة  وةربطرنء 
ليستى هاوثةيمانييةوة رةتكراوةتةوةو دواتر لة  
ئةطةرى هةمواركردنى  تاووتوَيكردنى  ميانةى 
ئةم مادةيةدا (١٦) ثةرلةمانتار دةنطيان لة دذى 
كة  داوايانكردووة،  داوة  مادةكة  دانانةوةى 
هةموار بكرَيت  تا ليستة بضووكةكانيش بتوانن 

بضنة ثةرلةمان.
هةريةك   رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
ئازاد  حةسةنء  د.بايةزيد  ثةرلةمانتاران  لة 
ضاالكء د.رةئوف عوسمانء ئةحمةد شةبةكء 
ليستى  لة  بابان  ئةكرةم  عوسمانء  مةحمود 
يةكطرتووى  ليستى  ئةندامانى  هاوثةيمانيىء 

ئيسالميىء ضةند ئةندامَيكى ديكةى ثةرلةمانى  
عَيراق كة ذمارةيان (١٦) كةس بووة، دةنطيان 

لة دذى دانانةوةى ئةو مادةية داوة.
يةكطرتووى  ليستى  ئةندامى  بادى  عومةر 
ــإاى  وَي عــَيــراق،  ثةرلةمانى  لة  ئيسالميى 
بة  زانيارييانة  ئــةو  ثشتإاستكردنةوةى 

رؤذنامةى راطةياند: «ياساكة لة بةرذةوةنديى 
ليستة بضووكةكانةء  ليستة طةورةكانةء دذى 
لة  كة  عَيراقيشة،  دةستوورى  رؤحى  دذى  لة 
ديباجةكةيدا ئاماذة بة هَينانةدى دادثةروةريى 
كاريطةريى  هةنطاوة  «ئةو  وتيشى:  دةكــات، 
ــورد دةبــَيــت لة  خــراثــى لــةســةر دةنــطــى ك

ثارَيزطاكانى ديالةو سةآلحةدين».
ــان ئــةنــدامــى  ــاب هــاوكــات ئــةكــرةم ب
ليستى  لــة  كــوردســتــان  شيوعى  حيزبى 
لةوانةية  كة   بةوةدا،  ئاماذةى  هاوثةيمانيش 
بكاتة  كار  مادةية  ئةو  هةموارنةكردنةوةى 
سةر هاوثةيمانيى كوردستانيش، بةوثَييةى بة 
درَيذايى ضوار ساَلى رابردوو  ثةرلةمانتارانى 
لةطةأل  سؤسياليست  شيوعىء  يةكطرتوو 
ئةو  هةية  ئةطةر  بوونء  هاوثةيمانيى  ليستى 
هاوثةيمانيية وانةمَينَيتء ئةو حيزبة بضووكانة 
نةتوانن بضنة ثةرلةمانء بةوةش زيان لة كورد 
طةورةكانى  ليستة  لة  رةخنةشى  دةكةوَيتء 
لة  «ئةوانة  وتــى:  طــرتء  عَيراق  ثةرلةمانى 
ئةوة  بةدةستة،  دةسةآلتيان  ترساون،  ضى 
كةمينةكانيش نين بارودؤخةكة خراث دةكةنء 
بَينة  ئةوةى  بؤ  كةمينةكان  بة  رَيطةنةدانيش 

ثةرلةمان لة دذى ديموكراسيية».
ئاطادار  سةرضاوةيةكى  ديكةوة  لةاليةكى 
ئامانجى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بةغداوة  لة 
داواى  قبووَلنةكردنى  لة  هاوثةيمانى  ليستى 
دابةشكردنةوةى  بؤ  ثةرلةمانتارانة  ئــةو 
ئةو  بةثَيى  ليستةكاندا  بةسةر  دةنطةكانى 
براوةكان،  لةبرى  بةدةستيانهَيناوة  دةنطانةى 
بؤ لَيدانى ليستة بضووكةكان بووة لة هةرَيمى 

كوردستاندا. 

(٦) ئةندامى هاوثةيمانيى دةنطيان ثيَنةداوة
ثَيدانى دةنطة زيادةكان بة  ليستة براوةكان كَيشة دروستدةكات
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سةعدوَلآل ثشتيوان

لة طـــؤإان فراكسيؤنى ئةندامَيكى
كوردستان ثةرلةمانى نةزاهةى ليذنةى
ضةند طؤإان فراكسيؤنى ئاماذةبةوةدةكات،
سةرؤكايةتيى بة ثَيشكةش بةَلطةيةكى
تَيوةطالنى بة تايبةتة كة كردووة، ليذنةكة
جةخت هــاوكــات بــةرثــرس،  ــةك  ــارةي ذم
لة سوورة فراكسيؤنةكةيان لةوةدةكاتةوة،
ئاشكراكردنى طةندةَلىء نةهَيشتنى سةر

بةرثرسان. سامانى
سَييةمى خولى (٣)ى ذمارة دانيشتنى لة
هةمواركردنى كوردستاندا ثةرلةمانى
ثةرلةمانى ناوخؤى ثةيإةوى شةشةمى
كوردستانثةسةندكرا،بةثَيىهةمواركردنةكة
ثَيكهَينرا. ثةرلةمان لة نةزاهة ليذنةى
(٢٠٠٩/١١/٩)ى رؤذى دانيشتنى لة هةروةها
سةرؤكء كوردستان ثةرلةمانى ليذنةكاندا

دياريكرد. ليذنةكانى بإياردةرى جَيطرء
كوردستانيى ليستى ــد ــةن ــةرض ه
نةزاهة ليذنةى سةرؤكايةتيى ئامادةنةبوو
لةنَيو ــةآلم ب طــؤإان، فراكسيؤنى بداتة
فراكسيؤنى ثةرلةمانتارى (٢) ليذنةكةدا
بؤ ئاماذةى خؤيان وةكو تَيدايةو طؤإانى
ليذنةكة كارةكانى ضاودَيريى ئةوان دةكةن،
قبووأل دةستتَيوةردانَيك  هيض ــةنء  دةك

ناكةن.
فراكسيؤنى ثةرلةمانتاري رةئوف، د.زانا
ثةرلةمانى نةزاهةي ليذنةى ئةندامى طؤإانء

راطةياند: ــةى ــام رؤذن بة كــوردســتــان،
ثَيكةوة رَيكةوتوون ليذنةكة ئةندامانى
كارنةكات، سةربةخؤ كةس كاربكةنء
ليذنةى لة طؤإان  فراكسيؤنى وةكو  ئَيمة
بَياليةنى بة  ليذنةكة كاتةى ئةو تا  نةزاهة
ضاودَيريى دةكةينء ثشتطيريى كاردةكات
ئامانجى ضونكة دةكةين، ليذنةكة كارى
نةهَيشتنى بةدواداضوونء طؤإان ليستى
ئَيمة وانــةبــوو ئةطةر بــةآلم طةندةَليية، 

دةستلةكاردةكَيشينةوة.
فراكسيؤنى خستةإوو، ئةوةيشى
بةَلطةيةكيان ضةند ثةرلةمان لة طــؤإان
بة هةية ثةيوةندييان كة لةبةردةستداية

ئةوةيان بةرثرسَيكةوةء ضةند تَيوةطالنى
طةياندووةء ليذنةكة سةرؤكايةتيى بة
بةَلطانةو ئةو بةدواداضوونى لةسةر سوورن

بةرثرسةكان. لَيثرسينةوةى
كوردستان ثةرلةمانى نةزاهةى ليذنةى
سآ نزيكةي ثَيكهاتووة، ئةندام (١١) لة
يةك تائَيستا بــةآلم ثَيكهَينراوة، مانطة 
ليذنةكة هةروةها ئةنجامداوة، كؤبوونةوةى
ثةرلةماندا لةناو كؤبوونةوةى  شوَينى
هيض تائَيستا ــدا ــةوةش ئ لــةطــةأل نييةء 
لةسةر كارى بؤئةوةى  نيية كارنامةيةكى 
بة ئةوة طؤإان ثةرلةمانتارةكةى بكات.
شوَينى «ليذنةكةمان وةسفدةكات، كَيشة

بةرنامةىكارى هةروةها كؤبوونةوةىنييةو
ليذنةكةمان كرد، كارنامةى داواى نيية، ئَيمة
ئةمانة جَيبةجَينةكراوة، ئةوة تائَيستا بةآلم
ضونكة ضارةسةربكرَين، ثَيويستة كَيشةنء
بة ئومَيديان كوردستان زؤرى خةَلكَيكى
باشى كارى ضاوةإوانى نةزاهةيةو ليذنةى

لَيدةكةن».
نةزاهة دةستةى ثَيكهَينانى رةئوف زانا
ثَيوست كارَيكى بة كوردستان هةرَيمى لة
بةمةترسيى ئاماذة دةزانَيتءلةطةألئةوةشدا
وتيشى: دةكات. حيزبيى  دةستتَيوةردانى 
ياسا نةبوونى كوردستان  لة ئَيمة  «كَيشةى
ياساكانة، كارثَيكردنى ضؤنَيتيى بةَلكو نيية،

نةزاهة دةستةى كة ئةوةية  طةورة ترسى
ضاودَيريى ديوانى وةكو بةآلم دروستبكرَيت،
بؤ تةنيا كة بكرَيت، لةطةَلدا مامةَلةى دارايى
بووةتة بةكاردةهَينرَيتء حيزبيى مةرامى
نةك طةندةَليى، زيادكردنى لة بةشَيك

كةمكردنةوةى طةندةَليى».
بةثَيويستى طؤإان ثةرلةمانتارةكةي
ثةرلةمانى نــةزاهــةى ليذنةى دةزانــَيــت
نةزاهةى ليذنةى  كارى هةمان كوردستان 
هةروةك ئةنجامبدات، عَيراق ثةرلةمانى
عَيراقيى ثةرلةمانى ليذنةى رايدةطةيةنَيت:
بؤ ــى ــةدواداضــوون ب هةية، ئةركى سآ 
ئيدارييةكان، دامودةزطا دارايى طةندةَليى
ئةو سةرثةرشتيكردنى دووةمـــيـــان
شَيوةكان لة بةشَيوةيةك كة دامةزراوانةية
ئةوى نةزاهةوة، ليذنةى بة دةبةسترَينةوة
دَينة كة ثرؤذانةى بةو ثَيداضوونةوة ديكةيان
طةندةَليى ليذنةى نةزاهةء تايبةتن بة بةردةم
ئاشكراكردنى ــةرةإاى س ئةمة ئيداريى،
ليذنةى وآلت، ثَيويستة سامانى بةرثرسانى
رؤَلى هةمان كوردستان ثةرلةمانى نةزاهةى
ببينَيت». عَيراق ثةرلةمانى نةزاهةى ليذنةى

عةبدولِرةحمان، ــةروةر  د.س هاوكات
ثةرلةمانى نةزاهةى  ليذنةى بِرياردةرى 
كارى بــؤئــةوةدةكــات، هَيما كوردستان
كارى » دةَلَيت: دةبَيتء قورس ليذنةكةيان
لةنَيو ليذنةكةدا ئَيمة بةآلم دةبَيت، قورس ئَيمة
بِريارى جياوازةوة بيروِرايةكى بةهةموو
كاربكةينء لةطةَل بةجديى كة ئةوةمان داوة

ناكةينةوة. شتَيك هيض لة سَل ئةوةشدا

طةندةلَييةوة لة بةرثرسَيك ضةند تَيوةطالنى بةلَطةى
كـوردسـتـان ثـةرلـةمـانى نـةزاهـةى لـيـذنـةى دةدريَـتـة

خاليد بةرهةم

سةر بة تَيثةإبوون مانط سآ ثاش
كوردستاندا، ثةرلةمانى دانيشتنى يةكةمين
دةطيرَيت، ئؤثؤزسيؤن ئةداى لة رةخنة
هؤكارى ئؤثؤزسيؤنيش ثةرلةمانتارانى
ليذنةكاني ثَيكهَينانى ــط درةن بؤ ئــةوة
ضاودَيرَيكى دةطةإَيننةوة، ثةرلةمان
ئؤثؤزسيؤن تائَيستا ثَييواية، سياسيش
فراكسيؤنى نييةو ــى روون بةرنامةى
كة طةمةيةكةوة خستويةتية دةســةآلت
بؤية بيرضووةتةوة، خؤي ئةركةكاني
رَيكبخاتةوةو خؤى ئؤثؤزسيؤنة ئةركى
دةربازبكات، سياسييانة  طةمة  لةو خؤى
لة ئؤثؤزسيؤنبوون هةيبةتي بؤئةوةى

نةهَينَيت. شكست ئةزموونيدا يةكةم
دوايين لــة جــيــاواز ليستى بــوونــى 
كوردستانء ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
ثةرلةمانء سَييةمى خولي ثَيكهاتةى
دةرةوةى لة ــي ــورس (٣٥)ك ــةوةى مــان
ريشةيي طؤإانَيكى دةسةآلت، فراكسيؤنى
سياسيي نوَيي نةخشةى سيماى لة بوو
نزيكةى ئاكامى لة ئةوةش  كة هةرَيمدا
لةاليةن دةسةآلت مؤنؤثؤَلى لة (١٨)ساأل
ثارتى كوردستانء نيشتمانيى يةكَيتيي

بوو. كوردستانةوة ديموكراتى
ئؤثؤزسيؤن تائَيستا ئــةطــةرضــى
راستةقينةى ئــةركــى بــة نةيتوانيوة
حاجى، شــؤإش بــةآلم  هةَلسَيت، خؤي 
ثَييواية، طؤإان  بزووتنةوةى هةَلسوإاوى 
دةتوانَيت (٣٥)كورسييةوة  بة ئؤثؤزسيؤن
لة ئةويش هةبَيت، كاريطةرى زؤر رؤَلَيكى
هةروةها ثإؤذةء ثَيشكةشكردنى رَيطاى
لةاليةن ثــإؤذانــةي ئةو طفتوطؤكردنى 
فراكسيؤنةكانى دةســةآلتء فراكسيؤنى
لة ئــةوةش دةكرَين، ثَيشكةش ديكةوة

بة سوودى خةَلك دةشكَيتةوة. كؤتاييدا
رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكيدا لة حاجى
كة بةسةرضوو سةردةمة ئةو «ئيتر وتي:
ثإؤذةياسايةكى هةر دةسةآلت فراكسيؤنى
رةخنةيةك طفتوطؤكردنء بةبآ هةبوو

كوردستان». ثةرلةمانى بإياري ببَيتة
طرنطء ئةركى ــةو، ئ بؤضوونى بة 

كاريطةرىئؤثؤزسيؤنئةوةيةكةضاودَيرى
بكات، هةرَيم حكومةتى ــةداى ئ وردى
ئؤثؤزسيؤنَيكى رؤَلى  بتوانن  بؤئةوةى
كوردستاندا، ثةرلةمانى لة بطَيإن راستةقينة
سياسيء ثإؤسةى خزمةتكردنى لةثَيناو

كوردستاندا. لة ديموكراسي
تايبةت كة ثةرلةماندا دانيشتنةكةى لة
نوَيى كابينةى  بة بةخشين متمانة بة  بوو
د.بةرهةم سةرؤكايةتيى  بة  حكومةت
طؤإانء فراكسيؤنى هةردوو ساَلح، ئةحمةد
جَيهَيشتء دانيشتنةكةيان يةكطرتوو
لة ئةطةرضى كؤمةَليش ثةرلةمانتارانى
دةنطيان بةآلم مانةوة، ثةرلةمان هؤَلي ناو
وتةى بةثَيى ئةوةش كة نةدا كابينةكة بة
سةرةتاى ليستانة، ئةو ثةرلةمانتارانى
فراكسيؤنى وةك  ــووة ب ــةوان ئ ــاري  ك

ثةرلةماندا. لة ئؤثؤزسيؤن
سةرؤكى عــةبــدولــعــةزيــز، عــومــةر 
ثةرلةمانى لة يةكطرتوو فراكسيؤنى
ئةوان دةكات، ئةوة بؤ  ئاماذة كوردستان
ئةركى بة هةستاون ئؤثؤزسيؤن وةك
نموونة بة ئةوةشى  خؤيان،  ئؤثؤزسيؤني 
كؤبوونةوةيةى ضةند لةو كة هَينايةوة
موداخةلةو كــات هةموو ثةرلةماندا،
بةرنامةى لةسةر هةبووة خؤيان قسةى
كاريطةريى ـــةوةش ئ دانيشتنةكان،
ئةوةشى هةمانكاتدا لة هةبووة، باشي
يةكَيكة دانيشتنةكان كةميى نةشاردةوة

رؤَلى كارابوونى بةردةم ئاستةنطةكانى لة
بة سةرؤكايةتيى كة ثةيوةندى ئؤثؤزسيؤن
ثةرلةمانتاران، نةك هةية، ثةرلةمانةوة
ثةرلةماندا ناوخؤى ثةيإةوى  لة هةربؤية
بة ثةرلةمان كة ثَيشنيازيانكردووة
كؤبوونةوة دوو النيكةم  هةفتانة ئيلزام

ئةنجامبدات.
ضاودَيريكردنى ضؤنَيتيى دةربارةى
ســةرؤكــى ـــةداء كـــارى حــكــومــةت، ئ
رؤذنامةى بة  يةكطرتوو فراكسيؤنى 
بة ئؤثؤزسيؤن ثةرلةمانتارانى راطةياند:
بةسةركردنةوةى لة بةردةوامن طشتيى
ئةوةى بؤ هةرَيم شارؤضكةكانى  شارو
بطةيةننة خةَلك داواكانى رةخنةو سةرنجء
لةاليةكى ثةرلةمانء سةرؤكايةتيى
ئاطاداركردنةوةى هةوَلي لة ديكةشةوة
دةربــارةى بؤئةوةى وةزارةتةكاندان،
زانيارييان ثإؤذةكانيان كارنامةء
ئاطاداربوون نزيكةوة لة لةثَيناو ثَيبدةن
ماوةيةكى هةرضةندة كارةكانيان، لة
هةروةها ثَيكهَينراوة،  حكومةت نيية  زؤر
راطةياندنيشةوة دةزطاكانى رَيطةى لة
كةموكووإييةكانى رةخنةكانء بةردةوام
وتيشي: خةَلكء  دةطةيةننة دةســةآلت 
حكومةتيش ثَيكهَينانى «دواكــةوتــنــى
نةتوانَيت ئؤثؤزسيؤن بؤئةوةى هؤكارَيكة

دةربكةوَيت». خؤيةوة قورسايي بة
سياسيي كةموكووإييةكانى دةسةآلتى

حكومةت كارةكانى  خراثى هــةرَيــمء 
رةخنةى كــةرةســتــةء ــــردوودا راب لــة 
بوون ئؤثؤزسيؤن ليستةكانى سةرةكيى
ــردووى راب تةمموزى هةَلبذاردنى لة 
هــةرئــةوةش كــوردســتــانــدا، هةرَيمى 
سةرؤكى ساَلح، د.بةرهةم كة وايكرد
وتةي لة كوردستان هةرَيمى حكومةتى
سةرؤكى وةك دةستبةكاربوونيدا
كارى بة ئؤثؤزسيؤن «با بَلَيت حكومةت
بة بةآلم نةكات»،  سةرقاَلمان البــةالوة 
ئؤثؤزسيؤن سياسي، ضاودَيرانى بإواى
نةيتوانيوة خؤيدا مانطةى سآ تةمةنى لة

بَيت. ئةركةكانيدا ئاست لة
رؤذنــامــةنــووسء رةســوأل، رَيبين 
ئةو دةربــــارةى سياسي ــرى  ــاودَي ض
رؤَلي كــرد، ئــةوة  بؤ ئاماذةى ثرسة،
لة تازةية ئةزموونَيكى ئؤثؤزسيؤن
لةبار زةمينةسازييةكى تائَيستا هةرَيمداء
ئَيستاش ئةوةى ئؤثؤزسيؤن، بؤ نةبووة
كوردستان ثةرلةمانى  لة ئؤثؤزسيؤن 
بةرنامةيةكى لةسةر  ــات  دةك ثيادةى
واتايةكى بة نيية، دةوَلةمةند هةمةاليةنةو
ئؤثؤزسيؤن ستراتيذيةتى  ئامانجء  تر
ريكالمى شَيوةى بة زياتر ديارنييةو
شَيوةى لة نةك كاردةكات، راطةياندن
هةندَيكجار ثةرلةمانى، ئؤثؤزسيؤنى
دواى لة ئؤثؤزسيؤن ثةرلةمانتارةكانى
سةرؤكايةتيى ــَيــن، دةَل دانيشتنةكان

وةك قسةبكةين، نةداين رَيطةى ثةرلةمان
لة ثةرلةمان، لة بن ميوان ئةوان ئةوةى
خؤيان قسةي ئةركيانة ئةوان كاتَيكدا
نةك ببينن ثةرلةمانتار رؤَلــي بكةنء
وت: رؤذنامةى بة رَيبين رؤذنامةنووس،
روونى بةرنامةى ئؤثؤزسيؤن «تائَيستا
كةمتةرخةمةء بةَلَينةكانيدا ئاست لة نييةو
بة طةمةكة ــةآلت دةس ثَيضةوانةوة بة
ئؤثؤزسيؤن كة بةإَيوةدةبات شَيوةيةك
سةركةوتوو لةوةشدا لَيبشَيوَيت، سةري
خؤى ئؤثؤزسيؤنة ئةركى بؤية بووة،
سياسييانة طةمة لةو خؤى رَيكبخاتةوةو
هةيبةتي ــةوةى ــؤئ ب ــات، ــك ــازب دةرب
ئةزموونيدا يةكةم لة ئؤثؤزسيؤنبوون

نةهَينَيت». شكست
سياسيية، ضاودَيرة ئةو بــإواى بة 
خؤى ثَيويستة ئؤثؤزسيؤن لةسةر
ضونكة بكات، دةربــاز نمايش كارى لة 
شةإى كــراون تائَيستا شةإانةى ئةو
خةَلك، نةك بووة خؤيان ئؤثؤزسيؤن
ثإؤذةياسا كارو بةرنامةى بة دةبَيت بؤية
ئؤثؤزسيؤننء ــةوان ئ كة بيسةلمَينن
ثإؤذانة ئةو ئؤثؤزسيؤن «دةبَيت وتيشي:
بةرذةوةنديى لة  كة  بكات  ثَيشكةش
فراكسيؤنى كاتَيكيش هةر خةَلكدان،
راي دةسةآلت قبووَلى نةكرد، ئةوكاتة بؤ
ثاَلثشتى بةوةش روونبكرَيتةوة، طشتى
زياددةكات». ئؤثؤزسيؤن بؤ جةماوةرى

كوردستان   ئؤثؤزسيؤنى
بكات؟ هةرَيم حكومةتى ضاودَيريى توانيويةتى ضةند تا



سةرةكييةية.
كارى حوكمإانىء دةوَلةتداريى ئَيستا *
ئةطةر ثَيتانواية، ئــَيــوة ــن، ــةي دةك
دةسةآلتى لــةدةرةوةى هَيزةضةكدارةكان
لةضيدا حاَلةتة ئةم مةترسى بن، حكومةت
ئةوهَيزانة ثَيويستة  بؤضى دةبينيتةوة، 
لةذَير بنء حكومةت دةسةآلتى لةذَير 

دةربهَينرَين؟ حيزب ضنطى
ئةطةر ثَيدةَلَيم، شتت يــةك من  -
هةية، نيزاممان ياساو  حكومةتينء
لةدةرةوةى نابَيت وآلتدا لة شتَيك  هيض
باسى كة  بةتايبةتيش بَيت، نيزام ياساو 
ضةكداردةكةين، ثَيشمةرطةو هَيزى
ثاسةوانى يان ثَيشمةرطةية هَيزى جا
ئاسايشة، ثؤليسة، سوثاية، هةرَيمة،
هَيزة ثَييدةَلَين كة ديكة ضةكدارَيكى هةر
ياسء بةثَيى ثَيويستة ضةكدارةكان،
واجباتى ــةركء ئ رَيكبخرَيتء نيزام
دنيادا وآلتَيكى لةهيض  جَيبةجَيبكرَيت، 
ضةكدار نيزام  ياساو دةرةوةى لة  نيية
ناوَيكى دةبَيت هةبوو ضةكدار كة هةبَيت
بؤية ضيية؟، ناوة ئةو بدؤزرَيتةوة بؤ
ثيرؤزةى ناوة ئةو ناتوانيت ثَيمواية، من
دوَينآ حكومةتين، ئةمإؤ كة لَيبنَيين
لةشاخ بووينء بةعس موعارةزةى تا
ناوَيكى هةموو نةبوو حكومةتمان بووينء
كة بــةآلم بــوو،  قابيلمان باش ثيرؤزو 
ثيرؤزة ناوة ئةو دةبَيت حكومةتين، ئةمإؤ
ئةو ضونكة رَيكبخرَيت، نيزام ياساو بةثَيى
هَيناوة بةدةستى كورد كة دةستكةوتانةى
حكوميى نيزامى بةهَيزَيكى لةهةرَيمدا،
هَيزى حيزب. بةهَيزى نةك دةثارَيزرَيت،
كاردةكات، خؤى بةرذةوةنديى بؤ حيزب
يةك هةبَيتء يةكطرتوو هَيزَيكى دةبَيت
ثإضةك هةبَيتء  تةوجيهى يةك قيادةو 
بثارَيزين. هةرَيم بةوة دةتوانين بَيت،
بوونى ثَيمواية، خؤم بةشبةحاَلى من
نيزام، ياساو دةرةوةى  لة  حيزب هَيزى
ئةمنء لةسةر طــةورةيــة خةتةرَيكى
دوو، سآء بةبآ كوردستان ئاسايشى
حيزب ئةى نيية، وا دةَلَيت  كةسَيك هةر
ئةوةية بؤ هَيزى حيزب ضيية!؟ بؤ هَيزى
خؤى ــديــى بــةرذةوةن ـــةآلتء دةس كة 
بؤ هَيزى حكومةت ئةى بثارَيزَيت، ثآ
كة ئةوةية بؤ هَيزى حكومةت ضيية،
خؤىء دةسةآلتى حوكمإانىء سنوورى
هاوآلتييانى ئاسايشى  ئةمنء  طيانء
حيزب هَيزى ئةوة لةبةر بثارَيزَيت، ثآ
بة لةوانةى يةكَيكم دةزانــمء خةتةر بة 
ئيش سةرسةختانة بةقةناعةتةوةو جديىء
بَينة ذَير هَيزانة ئةو كة لةسةر ئةوةدةكةم
زؤر ثَيشمةرطةوةو وةزارةتى فةرمانى

جةنابى بإيارةكانى  بةلَيدوانء  دَلخؤشم 
سةرؤكى مةسعودء كاك جةاللء مام
بةرثرسانى جَيطرةكةىء حكومةتء
بة كة حكومةت، حيزبء ديكةى باآلى
ئاإاستةى لةطةأل هةموويان راستى

يةكطرتندان.
ذَيــر نةهاتنة خــةتــةرى باسى   *
كرد، ضةكدارةكانت هَيزة دةسةآلتى
كاتى لة ئةوةدةكرَيت، مةترسى ئايا
يةكَيتى ثارتىء لةنَيوان سياسيى ناكؤكى
دوواليةنةو لةو يةكَيك  لةنَيوان  ياخود
حيزبانة ئةم سياسيدا، ديكةى اليةنَيكى
يةكالييكردنةوةى بؤ  ضةكداريان  هَيزى
بةكاربهَيننء سياسييةكانيان ناكؤكيية

لَيدروستبَيتةوة؟ ناوخؤى شةإى
سةدى ناوَيتء موناقةشةى ئةوة -
لةكاتى كة ئةوةية مةترسييةكة واية، مليؤن

رووداوَيك يان سياسيدا، خيالفَيكى بوونى
هَيز دوو يان كةس دوو واهةية جارى كة
دروستبَيت، شةإ دةدةن، بةيةكدا نةزانانة
روويانداوة كة  شةإانةى ئةو  هةروةها
لةبةرئةوة دروستبوون، وا هةمووى
مةترسيدارة طــةورةو زؤر خةتةرةكة
لةبةردةستدايةو هَيزى حيزبة ئةو كة
تايبةتى، مةبةستَيكى بؤ بةكاريدةهَينَيت
دةســةآلتــى ــىء ــدي ــةرذةوةن ــان بــؤ ب ي

ديكة. هةرشتَيكى بؤ يان حيزبةكةى،
ئةم لةماوةى كة بةوةى طةشبينيت *
دةسةآلتى لةذَير داهاتوودا ضوارساَلةى
ئةم ثَيشمةرطة، وةزارةتى لة جةنابتاندا

يةكبخةنةوة؟ هَيزانة
بةآلم بكةم، ديــارى مــاوة  _ناتوانم
دةبَيت كة بةوةهَيناوة قةناعةتم دَلنيامء
بكرَيت، ــةر ــارةس ض مةسةلةية  ــةم  ئ
هةيةو ئاإاستةكردنةش ئةو خؤشبةختانة
اليةكء هةموو لة لَييدةبَيت طوَيمان
دةدةن بةمنى كة تةوجيهانةى ئــةو
لةبةردةم نيية ئةوتؤ  رَيطرييةكى  هيض
جطة ثَيشمةرطةدا، هَيزى  يةكخستنةوةى
هةروةها ثَيويستة، ماوةيةكمان لةوةى
لةم ثَيشمواية ثَيويستة، ميزانييةمان
هةنطاوى جةذنى قورباندا، دواى رؤذانةى

هةنطاوى رووةوةو لةو بةرضاودةنرَيت
دةبينين. عةمةلى

رَيطر هَيزانة، ئةو يةكخستنى *
حيزبيى رَيكخستنى كة لةوةى دةبَيت
هةبَيت، ضةكدارةكاندا هَيزة لةناو
يةكَيتى ثارتىء دةزانن خؤتان ضونكة
هَيزة لةناو هةية رَيكخستنيان ئؤرطانى
دةستوور ياساو بةثَيى كة ضةكدارةكاندا
لةناو حيزب رَيكخستنى هةبَيت قةدةغةية

ضةكداردا؟ هَيزى
تَينةطةين، لةوشتانة هةَلة بة _با
حيزبةكاننء ثَيشمةرطةى ثَيشمةرطة
يةكَيتيى ثَيشمةرطةى حيزبن، ئةندامى
ثةيإةوى بةثَيى كوردستان نيشتمانيى
نيشتمانيى يةكَيتيى ئةندامى ناوخؤ
ئةو لةناو دةتوانيت  ضؤن كوردستانن، 
نابَيت بَلَييت  تؤ حيزبن، هَيزى كة هَيزانة 
ثَييدةَلَييت ضؤن ئةى بكةيت، رَيكخستن
ضؤن ئةى مةبدةئى؟  عةقايدىء  هَيزَيكى 
ئةطةر خؤى، حيزبةكةى بؤ دةكات شةإ
شانةيدا رَيكخستنء لة نييةو ئةندامى
كة هَيزة ئةم لةكاتَيكدا بةآلم نةبَيت!؟ 
فةرمانى ذَير دةضَيتة يةكدةطرَيتةوةء
ئازادة خةَلك ثَيشمةرطةوة، وةزارةتــى
هةر ئةندامى خؤى واجباتى لةدةرةوةى

لةناو نيية ئازاد خةَلك بةآلم بَيت، حيزبَيك
دامةزرَينَيتء وةزارةتدا شانة تةشكيالتى
ئةمة وةزارةت لة كؤبوونةوةبكات،
هَيزَيك ــت ــَي دةب ضونكة قــةدةغــةيــة،
ثَيوة حيزبايةتى سيماى كة دروستبكةين

نةبَيت.
لة ئَيستا ضوارضَيوةيةدا، لةو هةر *
ثإؤذةياسايةك كوردستان ثةرلةمانى
دةكرَيت لةسةر طفتوطؤى بةمزووانة هةيةء
رَيكخستنى قةدةغةكردنى بةمةبةستى
ئايا ضةكدارةكاندا، هَيزة لةناو حيزبيى
ثإؤذةياسايةك وةها بوونى لة ثشتيوانى

دةكةن؟
لةزارى سةرؤكى كة ئَيمة ثَيشتريش -
طوَيتان منيش حكومةتء ــمء ــةرَي ه
كة هَيزةى ئةو وتوومانة، لَيبووبَيت،
شَيوةيةك بةهيض نابَيت دروستدةكرَيت
ملكةضى ثَيوةبَيتء حيزبايةتى سيماى
ياسايةكى ئةطةر ئةوة لةبةر بَيت، حيزب
بةشَيوةيةكى دةربضَيتء لةثةرلةمان وا
بةبآ رَيكبخات، مةسةلةية ئةم ياسايى
بَيت، لــةدواوة مةبةستَيكى هيض ئةوةى
ضونكة ئةوة دةكةين، ثشتطيرى ئَيمة زؤر
باشتر ياساش بة بوو كة خؤمانةو بإواى

جَيبةجَييدةكةين.
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حيزبةكان كة لةوةداية حيزبةوة بةدةست ضةكـــــــدار هَيزى مةترسى ثَيشمةرطة: وةزيرى جةعفةر، شَيخ

شةأى ناوخؤى ليَبكةويَتةوة ــــننء بهيـَ ناكؤكى سياسيى بةكارى لةكاتى

قةناعةتى
لةسةدم سةد

يةكهَيزيى بة
حكومةتى

هةريَم هةيةو
بِروام بة هَيزى

حيزب نيية

دا؟ سةربازييةكانى كؤليذة داخستنى بأيارى ماليكى بؤضى

كؤليذة  دوو ئةو بةخاوةنى بكات عَيراق كورد، سةركردايةتـــــــى ئةنوةرى حاجى عوسمان: نةدةبوو
فةرماندةى ــادر، ق ــةروةر س ليوا 
ــازى ــةرب س ــذى ــَي ــؤل ــووى ك ــش ــَي ث
زانستيى بوارى ثسثؤإ لة قةآلضواالنء
رؤذنامةى بة لةوبارةيةوة سةربازى،
عَيراق حكومةتى هةوَلةى ئةو راطةياند،
(٢٠٠٦)دا ساَلى نييةو ثَيشتريش لة تازة
دراوة، كؤلَيذانة ئةو داخستنى هةوَلي
كؤمارء ــةرؤك س هــةوَلــى  بة ــةآلم  ب
نةكرا، جَيبةجآ ئةوكات ئةمريكييةكان
سةربازيية، ثسثؤإة ئةو بــإواي بة 
رَيكخستنةوةى ضوارضَيوةى لة بإيارةكة
وةزارةتى دةركراوة بؤ ئةوةى سوثادا
بوارة ئةو سةرثةرشتى بةرطريى
كة بهَيَلرَيتةوة كؤلَيذَيك تةنها بكاتء
«بة وتيشي: رؤستةمييةيةء كؤلَيذى
دارايي توانايةكى زانستىء شَيوازَيكى
ئةوةش بةإَيوةبضَيت، كؤلَيذةكة باش،
بةثَيى سوثايةء يةكخستنةوةى لةثَيناو

هةرَيم حكومةتى نابَيت دةستووريش
ثاسةوانى هَيزى بةَلكو هةبَيت، سوثاى

دةبَيت». ئاسايشي ثؤليسء سنوورء
هةرَيم سةربازييةكةى ثسثؤإة
ثَيويستة كة ئاشكراكرد ئــةوةشــى
كؤليذي بــرى  لة هةرَيم حكومةتى
كة بكاتةوة ــةوة ل بير ــازى، ــةرب س
هةرَيم ثاسةوانى  ئةفسةرانى كؤلَيذى 
خوَيندكارى بؤئةوى دابمةزرَينَيت،
مافَيكى ئــةوةش ثَيبطةيةنَيت، كــورد
زانستيشة شَيوازَيكى دةستوورييةو
هَيزى رَيكخستنةوةى كؤكردنةوةو بؤ
هَيزَيكى لةضوارضَيوةى  ثَيشمةرطة 

نيزاميدا.
زاخؤو سةربازيى  كؤلَيذى هةردوو 
ساَلى راثةإينى دواى لة قةآلضواالن
ثارتييةوة يةكَيتيء لةاليةن (١٩٩١)ةوة
شَيوازَيكى بة بؤئةوةى دامةزرَينران،

كورد ئةفسةري زانستى ئةكاديميء
(٢٠٠٣)ء ساَلى دواى بةآلم ثَيبطةيةنَيت،
دوو ئةو عَيراق، حكومةتى رووخاندنى
وةزارةتى ركَيفي ذَير خرانة كؤلَيذة

عَيراقةوة. بةرطريي
ــاوهرى ي جهبار لَيدوانى بةثَيي
سنووري پاسهواني هَيزهکاني وتهبَيژي
د. «پَيشمهرگه»، کوردستان ههرَيمي
حکومهتي سهرؤکي ساَلح، بهرههم
نوري له داواي کوردستان ههرَيمي
ساَلي دوو  ماوهي بؤ  کردووه ماليکي 
کؤلَيژي ههردوو داخستني بإياري تر
رابگرَيت، قهآلچواالن زاخؤو سهربازيي
بإيارهي ئهو کرد، بهوه ش ئاماژهي
له سوپاي به بووني کورد ماليکي زيان

دهگه يهنَيت. عَيراقدا
راطةياندنى دةزطاكانى بة يــاوةر
داواي لهسهر ماليکي راطةياندووة:

كة بــإايــاريــداوه وه زيـــري بــهرگــري
ههرَيمي سهربازييهکهي کؤلَيژه ههردوو
بيانووي ئهوهي به  کوردستان دابخرَين
ســهربــازيء کؤلَيژهکاني ژمـــارهي
وتيشي: زؤرنء له عَيراقدا ئهفسهران
ههيه خراپي کاريگهريي «بإياره كة
ناتوانن که کورد خوَيندکاراني لهسهر
به غداو سهربازييهکهي کؤلَيژه بچنه
ريزهکاني له کورد ژمــارهي بــه وهش

کهمدهبَيته وه». عَيراقدا سوپاي
كاكةيي، سيروان خؤيةوة لــةالى
بةرطرى ئاسايشء  ليذنةى ئةندامى 
بة لَيدوانَيكدا لة عَيراق  ثةرلةمانى لة
داخستنى بإياري  راطةياند، رؤذنامةى 
نيية، خؤيدا لة وةختي كؤلَيذة دوو ئةو
ثَيكهَينانى حكومةتى دواى هةرضةندة لة
ذَير خرانة كؤلَيذة دوو ئةو عَيراقةوة
بةآلم بةرطرييةوة، وةزارةتــى ركَيفي

دايانبخات، كة نايةت واتاية بةو ئةوة
ئةو كة نةزانى دووريشي بة كاكةيي
لةثَيناو هةوآلنةى لةو بَيت بةشَيك بإيارة
كةمكردنةوةى هةرَيمء  بَيهَيزكردنى 
عَيراقدا نوَيي سوثاي لة كورد رؤَلى
حكومةتى «ثَيوَيستة  وتيشي: دةدرَينء 
نةهَيَلَيت هةبَيتء كاردانةوةى هةرَيم
ئَيمةش جَيبةجَيبكرَيتء بإيارة ئةو
بابةتة ئةو ثةرلةمان، ثشووى دواى
هؤكارة بزانين ئةوةى  بؤ  دةوروذَينين
بإيارة ئــةو ثشت  راستةقينةكانى 

ضين؟».
هــةرَيــم، حكومةتى بةرثرسانى
دةزانن ثيالنَيك بة ماليكى بإيارةكةى
نوَيي سوثاى لة كورد رؤَلى ئةوةى بؤ
ثَيشمةرطةش هَيزى الوازببَيت، عَيراقدا
خؤى نيزامى شَيوةيةكى  بة  نةزانَيت

رَيكبخات.
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رةشيد سيروان سازدانى:

وةزيرى لةطةَل ضاوثَيكةوتن
شَيخ ضونكة زؤرئاسانة، ثَيشمةرطة

باشي لةطةأل جةعفةر ثةيوةندييةكي
رؤذنامةنوسان هةيةء ميدياكان

ئاساني دةتوانن لَيدوانء بة
لة رؤذنامةواني ضاوثَيكةوتني

عةرةفةى رؤذى ئةنجامبدةن. طةَلي
بةمةبةستى كاتَيك جةذن ثَيش

ديدارَيكى رؤذنامةوانى تةلةفؤنم
شَيخ شةخسيةكةى مؤبايلة بؤ

سةرلةئَيوارةكةى بؤ جةعفةركرد
لة طةإايةوةو هةولَير شارى لة

لةسلَيمانى ثَيشمةرطة وةرزشى يانةى
ضونكة سازكرد، ضاوثَيكةوتنةكةمان
سةرؤكى لةهةمانكاتدا جةعفةر شَيخ

ثَيشمةرطةشة. يانةى
وةزيرى بيروبؤضوونى زانينى

ئَيستا دؤخةى لةبارةى ئةو ثَيشمةرطة
هةيةتى هةرَيم ضةكدارةكانى هَيزة

طرنطة. زؤر
ضاوثَيكةوتنة ئةم ئةنجامدانى

مستةفا شَيخ جةعفةر شَيخ لةطةَل
هةَلمةتة ئةو لةضوارضَيوةى

رؤذنامةو كة رؤذنامةوانييةداية
ديكةى راطةياندنى كةناَلةكانى
وةك وشة ماوةيةكة كؤمثانياى

ئةركَيكى و رؤذنامةوانى كارَيكى
كؤدةنطيةكدان لةهةوَلى نيشتمانى
بةدامةزراوةييكردنى بةمةبةستى

و هةرَيم هَيزةضةكدارةكانى
دةسةَالتى لةذَير كؤنترؤَلكردنيان
دةرهَينانيان و هةرَيم حكومةتى

حيزبةكان. ضنطى لةذَير
لة ئةنجامدانى جةعفةر بةر شَيخ

رةخنةى ضاوثَيكةوتنةكة، بةطشتيى
هةندَيكجار كة هةبوو رؤذنامةكان لة

دَيإَيكى بازاإيان طةرمكردنى بؤ
تايتَلء سةرنجإاكَيش دةكةن بة

من دروستكردووة. بؤ ئيحراجييان
بةرثرسيارانة (رؤذنامة) ثَيدا بةَلَينم

لةطةَل ئةم ضاوثَيكةوتنةو مامةَلة
دةكات. رؤذنامةواني بابةتَيكى هةموو
واية «مادام ثَييوتم: جةعفةريش شَيخ

دةكةم». بؤ قسةت بةإاشكاوانة

سوثاس زؤر سةرةتا وةزير جةنابى *
لةسةرةتاوة ثَيمخؤشة دةرفةتة، ئةو بؤ
هيض ـــردوودا، راب ١٥ساَلى لة بثرسم؛

هةفتةيةى ضةند ئةم هَيندةى وةختَيك
ئَيوةو بارزانىء  زارى لةسةر رابــردوو 
حيزبء بــاآلى ديــكــةى بةرثرسانى
ــــى ــة زةرورةت ل حــكــومــةتــةوة بـــاس
هةرَيمء هَيزةضةكدارةكانى يةكطرتنةوةى
ضنطى لةذَير هَيزانة ئةو دةرهَينانى
رَيكخستنةوةيان يةكَيتيداو ثارتىء
حكومةت، راستةقينةى دةسةآلتى لةذَير
بةو لةئَيستادا بؤ مةسةلةية ئةم نةكراوة،
دةكرَيتء لةسةر قسةى طوإيية و طةرم

ضؤنة؟ خوَيندنةوةى ئَيوة
دةكةمء سوثاستان زؤر سةرةتا -
ئةو بؤ خؤشحاَلم زؤر بةخَيربَين،
ثَيويستى مةسةلةية ئةم ضاوثَيكةوتنة،
دواوةء بؤ بطةإَيينةوة تؤزَيك كة بةوةية
لةسةرةتاى بكةين،  لةسةر قسةى  ئينجا
لةساَلى كوردى  حومكإانى ئةزموونى 
حكومةت ثةرلةمانء كاتَيك ١٩٩٢دا
كوردستان ثَيشمةرطةى هَيزى دامةزرا،
بةتايبةتى يةكيطرتةوةو هــةمــووى
هةرهةمووى ثارتىء يةكَيتىء هَيزةكانى
نيزاميش بةشَيوةيةكى يةكيطرتةوةو
سرية، فـــةوجء ــواو ــي ل ــة ل ــكــخــرا  رَي
مةنتيقة قيادةى رَيكوثَيكء بةشَيوةيةكى
كوردستان، لةسةرتاسةرى ــةزرا دام
بةآلم مةنتيقةبوو، قيادةى ضــوار كة
نةويستراوة بارودؤخة ئةو بةداخةوة
بةسةر خةَلكى كوردستاندا هاتوو، شةإى
هَيزى ديكة  جارَيكى لَيكةوتةوة، ناوخؤى 
هةموومان كة  لةيةكترازا ثَيشمةرطة 
هَيزةكانى لَيكترازانةى ئةم دةزانين
لة ثَيشمةرطة زؤرى ثَيشمةرطة، خةَلكانَيكى
نةطبةتىء ــىء  ــاوارةي ئ شةهيدكردو
ثَيشمةرطةدا هَيزى بةسةر قوإبةسةريى
ساناو ئةوةندة  كارَيكى  هةربؤية  هَينا، 
هَيزانة ئةم بةئاسانى وا كة نةبووة سكار
مةسةلةى ثَيمواية بكرَينةوة، تَيكةأل
ثَيشمةرطةش هَيزةكانى  يةكخستنةوةى 
دَلــســؤزو خةَلكَيكى  هــةمــوو  ئــاواتــى 
رؤذَيك كة نيشتمانثةروةربووة ثياوَيكى
يةكبطرنةوةء هَيزانة  ئــةم  رؤذان لة 
سةربازى ثرؤفيشناَلى بةشَيوةيةكى
تواناى ئاستى هَيزة ئةم نَيودةوَلةتيى،
ثَيبَيت، ضةكى بةرزبَيتةوةو سةربازيى
خةَلكى دةستكةوتانةى كة بيةوَيت ئةو تا
بيثارَيزَيتء هَيناون، بةدةستى كوردستان
ناوضة طةإانةوةى بؤ  بَيت  طةرةنتيةكيش
١٠ساأل ثاش بةآلم لةسةرةكان، كَيشة 
ئاسان ئةوةندة كوشتن يةكترى شةإى
ثَيشمةرطة هَيزى  بةئاسانى وا  كة نيية
هةرَيميش حكومةتى يةكبخةينةوةو
ئَيستا بــةآلم ئيدارة، دوو بة بووبوو

بةيةكء بووةتةوة ئيدارة بةخؤشحاَلييةوة
ئَيمة يةكخراونةتةوة، ــان ــةك وةزارةت
كار ئَيستا ثَيشمةرطة، وةزارةتــى وةك
هَيزى ثَيشمةرطة كة ئةوة دةكةين لةسةر
هيض ء يةكطرتوو  هَيزى يةك بة بكرَيت 
ثَيشمةرطة وةزارةتى لةدةرةوةى هَيزَيك
قورسة، كارَيكى ئةمةش ديارة نةمَينَيت،
لة زياتر بَلَيم، دةتوانم ئَيستا ضونكة
هةية، لةكوردستاندا ثَيشمةرطة ٢٠٠هةزار
هةموو ئَيستا حيزبةكانء هةموو هى
ثَيشمةرطةى خؤيانء هَيزى حيزبةكان
بؤ نةبووة ملكةض هيضى  هةيةو خؤيان

بإيارةكانى وةزارةتى ثَيشمةرطة.
يةكَيتى، ثارتىء لة جطة واتــة  *
ضةكداريان هَيزى ديكةش حيزبةكانى

حيزبانة؟ ئةو كامانةن هةية،
سؤسياليستء شيوعىء _حيزبى
لة هــةنــدَيــك ــانء ــش ــَي ــك ــةت ــم زةح
ئةوانةشى هةتا هةيانةء ئيسالمييةكان
بة ئةطةر هةيانة، نيمانة، دةَلــَيــن كة 

ــةى ــاك ــةردةرط ــةب ل ــت بــَي ثؤليسيش 
خؤيانن، ملكةضى خؤياننء موَلكى
هةنطاومان وةزارةت،  وةك ئَيمة  بؤية
هَيزانةء ئةم يةكخستنةوةى بؤ نــاوة
ثَيشمةرطة، كَيشةى ضارةسةركردنى
ثَيشمةرطةبوو وةزارةتى ياساى ئةويش
هةيكةلى رَيكخستنء بة ثةيوةندى كة
لةناو هةر هةية، ثَيشمةرطةوة وةزارةتى
كة وةحدانةى ئةو دةطاتة تا وةزارةت
ياسةيةكمان هةروةها دروستدةكرَين،
ثَيشمةرطةو خانةنشينى  بؤ بوو  ثَيويست
ياسايةكى ثَيشمةرطةو كةمئةندامانى
ثَيويست ثَيشمةرطةمان رَيزلَينانى
هةرضوارياساكة خؤشبةختانة كة بوو،
لةاليةن دراو دةنطيان لةسةر لةثةرلةمان
رةزامةندييان لةسةر سةرؤكى هةرَيمةوة
بؤ جَيبةجَيكردندان لةبوارى ئَيستا دراوةو
ئَيستا لةبةرئةوة كَيشانة، ئةو ضارةسةرى
كوردو سياسيى  سةركردايةتيى بإيارى 
ئةوةية حكومةت هةرَيمء سةرؤكايةتيى

بةناوى ضةكدارَيك هيض نةدةين رَيطة كة
نيزام ياساو ــةدةرةوةى ل ثَيشمةرطةوة
بؤ ملكةضبن هةمووى دةبَيت هةبَيتء
وةزارةتى فةرمانى لةذَير ياسايانةو ئةو

بن. ثَيشمةرطةدا
بةهَيز جديىء ئيرادةيةكى ثَيتواية *
ئةو يةكَيتىء ثارتىء لةاليةن هةبَيت
يةكخستنةوةى بؤ باستكردن اليةنانةى

هَيزانة؟ ئةو
هَيزى بة يةكهَيزيىء بإوام خؤم من -
هَيزى بة بإوام هةية، هةرَيم حكومةتى
سةد قةناعةتى  لةبةرئةوة نيية، حيزب 
ئةوةى بؤ  مةسةلةيةو بةو لةسةدم هةية
دةكةينء بؤ ئيشى  هةروةها بيزانيت،  تؤ
وتى، ثَيشم هةروةك  كة دةكرَيت  بؤى
كة نيية ئاسان ئةوةندة عةمةلييةكة
نموونة، بؤ نيية ئاسان ئةوةندة دةَلَيم
فةوجَيك دروستكردنى ثَيداويستى
سةربازطةو راهَينانء ناوةندى لة هةر
ديكةى ثَيداويستى ــواردنء خ ضــةكء
ئةو دروستكردنى بؤ لؤجستييةوة،
دؤالرمان ٣٠مليؤن سنوورى لة فةوجة
بمانةوَيت ئَيمة ئةطةر ئايا ثَيويستة،
بزانة دروستبكةين،  ــةوج  ف  (٦٠-٧٥)
بؤ هةر ئةمة بةضى! دةطات بودجةكةى
مانطانة بزانة ئينجا  دروستكردنةكةى، 
وةك ئَيستاش ئَيمة ثَيويستة،  ديكةى ضى
بة هةيةو بودجةمان كَيشةى وةزارةت
وةردةطرين هةرَيم حكومةتى لة ثارة سلفة
كإينى ثَيشمةرطةو بة مووضةدان بؤ
ئازوقةو لة ثَيشمةرطة ثَيويستييةكانى

ديكة. شتى نةسريةو
ثَيشمةرطةى هَيزى سروشتى ئَيستا *
ئيدارةدانةوة تةشكيلةو رووى لة كوردستان
هَيزانة لةو ضةند بَلَيم روونتر ضؤنة؟،
لةذَير ضةندى حيزبدانء لةذَير دةسةآلتى

ثَيشمةرطةداية؟ وةزارةتى دةسةآلتى
ذمارةى هَيزةضةكدارةكان كةمترين -
ـــر دةســــةآلتــــى وةزارةتــــــى ـــةذَي ل
لةذَير زؤرى هةرة بةشى ثَيشمةرطةدان،
يةكَيتيى بةنموونة، حيزبةكاندانء  ركَيفى
طشتيى فةرماندةيى كوردستان نيشتمانيى
كوردستانيش ديموكراتى  ثارتى  هةيةو
هةيةو (فةلةك)ى لةشكرى فةرماندةيى
بؤ ديكةى  ناوَيكى ديكةش حيزبَيكى هةر 

هةية. هَيزةكةى
ئةوةية لةبةرضاوة  كة ئةوةى بةآلم  *
هَيزى زؤرى زؤربــةى لةكوردستان  كة 

يةكَيتيية؟ ثارتىء هى ثَيشمةرطة
راستة، قسةية  ئةو تةئكيد  بة _بةَلَي 
زؤرى، بةشى نةك هــةرةزؤرى، بةشى
حيزبة دوو ئةو لةالى  فةعالةكة هَيزة 

حيزبةكان كة لةوةداية حيزبةوة بةدةست ضةكـــــــدار هَيزى مةترسى ثَيشمةرطة: وةزيرى جةعفةر، شَيخ

شةأى ناوخؤى ليَبكةويَتةوة ــــننء بهيـَ ناكؤكى سياسيى بةكارى لةكاتى

حيزب هَيزى بوونى
نيزام، ياساو دةرةوةى لة

طةورةية خةتةريَكى
ئاسايشى ئةمنء لةسةر

دوو، كوردستان بةبآ سآء
نيية، وا دةلََيت كةسَيك هةر

ضيية!؟ بؤ هَيزى حيزب ئةى

خاليد بةرهةم

ثَيشمةرطةى وةزارةتى بريكارى
داخستنى بإياري هةرَيم،

زاخؤو سةربازييةكاني كؤلَيذة
بة دذ ثيالنى بة قةآلضواالن
رؤَلي كةمكردنةوةى كوردء

ثابةندبوون وةسفدةكاتء سوثا
توندى بة بإيارةكةشةوة بة

ليذنةى ئةندامَيكى رةتدةكاتةوةء
ثةرلةمانى بةرطريى ئاسايشء

كة دةكات ئةوة بؤ ئاماذة عَيراقيش
طفتوطؤوة دةخةنة مةسةلةية ئةو
ئةو ثشت هؤكارةكانى لة بؤئةوةى

بكؤَلنةوة. بإيارة

وةزيرانى سةرؤك ماليكى، نورى
ساَلى ــاى  ســةرةت بــإيــاريــدا عــَيــراق 
سةربازيى كؤلَيذى هــةردوو ئايندة،
يةك تةنها دابخرَينء زاخؤ قةآلضواالنء
هةبَيت، عَيراقدا لة سةربازى كؤلَيذى
ئةو بإيارةش كاردانةوةى جياوازى الى
لَيكةوتةوة. جياوازةكاني هةرَيم اليةنة

بريكارى عوسمان، حاجى ئةنوةرى
لَيد لة هةرَيم ثَيشمةرطةى وةزيــرى
بةشَيك راطةياند، رؤذنامةى بة وانَيكدا
خؤش ثَييان بةغدا كاربةدةستانى لة
رووى لة كوردستان هةرَيمى نيية
نيطةرانن بَيتء بةهَيز سةربازييةوة
ثَيشمةرطةو هَيزى يةكطرتوويي لة
ئةو نيازخراثي ئةوةش بةهَيزبووني،
بةرامبةر دةردةخــات اليةنانة كةسء
بإياري ئةو، بؤضوونى  بة  كورد، بة
سةربازييةكانيش كؤلَيذة  داخستنى

لةثَيناو هةنطاوانةى لــةو بةشَيكة
سوثاي لة كــورد ــى  رؤَل الوازكــردنــى 
توانا ــى ــردن ــووردارك ســن ــراقء  ــَي ع

دةنرَين. هةرَيم سةربازييةكانى
ثَيشمةرطة ـــى وةزارةت بريكاري
ــى ــي ــةت ــرداي ــةرك ـــةى لـــة س ـــن رةخ
كة بـــةوةى ــرت ط ــم هــةرَي سياسيي 
ــؤء زاخ سةربازييةكانى كــؤلــَيــذة
بةآلم بوون، كورد موَلكى قةآلضواالن
عَيراقي كورد سياسيي سةركردايةتيى
بة «ئَيمة  وتيشي: خاوةنيان، بة كرد 
ناكةينء بإيارة بةو كار شَيوةيةك هيض
ئَيمةش ئةطةر ضونكة دةكةينةوة، رةتى
قبوأل لَيمان ميللةت  بكةين  قبوَلى
وةك هةرَيم سةرؤكى هةربؤية ناكات،
هةرَيم، هَيزةضةكدارةكانى  فةرماندةى 
بإيارةي ئــةو ــى وةآلم رةسميى بة 

دةداتةوة». ماليكى

دا؟ سةربازييةكانى كؤليذة داخستنى بأيارى ماليكى بؤضى

كؤليذة  دوو ئةو بةخاوةنى بكات عَيراق كورد، سةركردايةتـــــــى ئةنوةرى حاجى عوسمان: نةدةبوو
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قادر هةستيار

هةَلبذاردنةكان ياساى ظيتؤكردنةوةى
هاشمييةوة تاريق لةاليةن دووةم جارى بؤ
دةكرَيت، بؤ سيناريؤيةكى ضةند ثَيشبينى
دةنطى بة ظيتؤكة رةتكردنةوةى لةوانة:
شكتسهَينان يان ثةرلةمان، ئةندام (١٦٥)
ياساى بؤ ــةوة ــةإان ط هةنطاوةو  ــةو   ل
(٢٠٠٥)ء (١٦)ى ــارة ذم هةَلبذاردنى
كؤماريى مةرسومى دةكرَيت ضاوةإوانيش
هةمان بة هةَلبذاردن رؤذى دياريكردنى بؤ
ئةنفالدا تاوانبارانى  سَيدارةدانى  لة  رَيطةى

بضَيتةوة.

هاشمى: هةَلوَيستى

لة عَيراق ثةرلةمانى ئةوةى ثاش لة
(١٣٣) زؤرينةى بة (١١/٢٤)دا دانيشتنى
رةزامةنديى بةبَي و بوو  ئامادة ئةندامى
جَيطرى هاشمى تاريق ظيتؤى سوننةكان
بة سةبارةت عَيراق كؤمارى ســةرؤك
ساَلى (١٦)ي ذمارة هةَلبذاردنى ياساى
ثةيوةنديدار كة رةتكردةوة،  ــان (٢٠٠٥)ي
دةنطدةرانى قةربووةكانء كورسيية بة بوو
ياساى رةتكردنةوةى  ئةطةرةكانى دةرةوة 
هاشمييةوة تاريق لةاليةن هةَلبذاردنةكان
سةرضاوةكانى طوَيرةى بة كردووة، زيادى
جةذن هاتنى كؤتايى دواى هةواَليش
بارةيةوة لةو خؤى دواهةَلوَيستى هاشمى

رادةطةيةنَيت.
(١١/٢٧)ء لة كة روونكردنةوةيةكدا، لة
رةتكردنةوةى ظيتؤكةى لة سَي رؤذ دواى
تاريق ــووة، دةرض ثةرلةمانةوة لةاليةن
ئاماذة كؤمار ســةرؤك جَيطرى هاشمى
ئةنجومةنى سةرؤكايةتى كة دةكات؛ بةوة
ئةو لةسةر طفتوطؤكانيان رَيإةوى نوَينةران
هةموار مادةيةكيان ضةند الداوةو ياساية 
دةَلَيت: ثَيشتر ظيتؤ نةكراونء كة كردووة،
هةمواركردنَيك جؤرة هةموو «هاشمى
ظيتؤتةكةى ــوورى  ــن س دةرةوةى ــة  ل

رةتدةكاتةوة».
روونكردنةوةكةى  ديكةى بةشَيكى لة  
ثَييانواية؛ «هةندَيك هاتووة: هاشميدا
ياساى لــةســةر ياساييةكة ــةإة ش كــة 
بةآلم هاتووة، كؤتايى  هةَلبذاردنةكان 
رَيطةيةداينء ئةو ناوةإاستى لة ئَيمة هَيشتا
هَينانةكايةى بؤ كار  كؤتايى  تا هاشمى

دةكات. دادثةروةريى
هاوكات هاشمى روونكردنةوةيةى ئةم
هةموارى ثةسةندكردنى لةطةأل بــوو
لةاليةن هةَلبذاردنةكان ياساى دووةمى
ســةرؤك تاَلةبانى ــةالل ج لة  هــةريــةك
كة جَيطريدا، عةبدولمةهدى عادل كؤمارء

لة كؤمار بةياننامةيةكى سةرؤكايةتى بةثَيى
ثَيكراوة، ئاماذةى (١١/٢٥)دا

ــادةى م ــى ــوارةم ض بــإطــةى  بةثَيى 
سةرؤكايةتى عَيراق  دةستوورى  (١٣٨)ى
ظيتؤ دووةم جارى بؤ  هةية بؤى كؤمار
بةركاربهَينَيتء ياسايةك بةرامبةر لة
لةو بكاتةوة عَيراقى ثةرلةمانى رةوانةى
رةتكردنةوةى ئةطةرةكانى  روانطةيةشةوة 
لةاليةن ياساكة  ـــى  دووةم ــوارى ــةم ه
دستووريى ضوارضَيوةيةكى  هاشمييةوة 

هةية.
  

٣ لةسةر ٥ي  كؤكردنةوةى
دذى لة ثةرلةمانتاران دةنطى

دووةم: ظيتؤى

هــةمــوارى هاشمى تــاريــق ئــةطــةر 
رةتكردةوة هةَلبذاردنى ياساى دووةمى
ضوارةمى مادةى بإطةى لة (ج) بةثَيى خاَلى
رةتكردنةوةى عَيراق دةستوورى (١٣٨)ى
ثَيويستى ثةرلةمانةوة لةاليةن ظيتؤية ئةو
ئةندامانى ــارةى ذم ــةواوى ت (٥/٣)ى  بة
دةكاتة كة ئامادةبوان نةك هةية، ثةرلةمان
ئةندامةكةى (٢٧٥) كؤى  لة دةنط  (١٦٥)
رةتكردنةوةى ثَيضةوانةى بة ثةرلةمان
نيسايى بة ثَيويستى كة يةكةمةوة، ظيتؤى
سادةى زؤرينةى ئةندامء (١٣٨) ياسايى
ئامادةبوو ثةرلةمانتارانى (٥٠+١)ى
ئامادةبوو، ئةندامى (٦٧) دةكاتة كة هةبوو،
ئيئتيالف هاوثةيمانىء ليستةكانى طةر
ئيئتيالفء بــةرةى  بــةرة، هـــةردوو بة 
ياسةوة دةوَلةتى هاوثةيمانةكانىء ئيئتالفى
جارى بؤ كؤبكةنةوةء دةنط (١٦٥) توانيان
ئةوكات رةتبكةنةوة، هاشمى ظيتؤى دووةم
بؤ ناكات طةِرانةوة بة ثَيويست ياساكة
مةبةستى بة عَيراق سةرؤكايةتى دةستةى
وةقائيعى رةوانةى رؤذنامةى ئيمزاكردنىء
لةو دةكرَيتء دواى بآلوكردنةوةى عَيراقى

بةكاردةبَيت. بةرثاو ياساكة رؤذنامةيةدا

كؤنةكرايةوة  دةنط (١٦٥) طةر

كوردستانء هاوثةيمانى ليستى
سةدريىء كوتلةى بة  شيعةش  ئيئتيالفى
رووى لة كة ئةندامن، (١٨١) فةزيلةوة
هاشمى دووةمى ظيتؤى دةتوانن تيؤرييةوة
حيزبى كة بةوثَييةى بةآلم رةتبكةنةوة،
(١١/٢٤)دا دانيشتنى لة ئيسالميى فةزيلةى
ياساى هةمواركراوى بإطةيةكى بة دةنطى
ثَيدانى بة بووة تايبةت كة نةداوة، هةَلبذاردن
بةهَيزء براوةى ليستى بة زيادةكان دةنطة
بةردةوامدان طةمةيةكى  لة سةدرييةكانيش 
ليستى هاوثةيمانىء  ئيئتيالفء لةطةأل

نا، فةزيلةى هةنطاوى هةمان يةكطرتووش
نةدرَيتء بضووكةكان ليستة رؤَلى لة تا
بةرةى ليستى لة ئةوةشدا هةريةك  ثاأل لة
ديالؤطء بــةرةى  عَيراقييةو تةوافوقء
ياساى لةسةر هاشمين هاوإاى موستةقلون
دانيشتنى بةهؤشييةوة هةَلبذاردنةكانء
ئةطةرى بةجَيهَيشت  ثةرلةمانيان ثَيشووى 
ليستة لةاليةن دوو دةنطةكان كؤكردنةوةى
رةتكردنةوةى بؤ ثةرلةمانةوة طةورةكةى
قورس كارَيكى  هاشمى دووةمــى ظيتؤى
ئةطةرى لةبةرضاوطرتنى لةطةأل دةبَيت 
ئةو ئةندامانى نةبوونى ئامادة ــذةى رَي
(١١/٢٤)شدا دانيشتنى لة  كة  ليستة،  دوو
هاوثةيمانى ليستى  ئةندامانى  (١٣)

ئامادةنةبوون،
نةيانتوانى ئيئتيالف هاوثةيمانىء طةر
ثةرلةمان كؤبكةنةوة دةنطة (١٦٥) ئةو
ذمارة ياساى بؤ  بطةإَيتةوة دةبَيت  ناضار
كارَي دةستبةجَي (٢٠٠٥)ء ساَلى (١٦)ي
كار ياسايةكى بةوثَييةى ثَيدةكرَيت
ثةسةندكراوة ثةرلةمان لة ثَيشتر ثَيكراوةو
ثَيشووى هةَلبذاردنى ياسايةش ئةو بةثَيى
بة ثشت كة دراوة، ئةنجام ثةرلةمان
دةبةستَيت، بازنةيى يةك داخراوو سيستمى
ياساييةوة دةوَلةتى  ئيئتالفى  لةاليةن كة

رةتدةكرَيتةوة،
ثةرلةمانيش ناوخؤى ثةيإةوى بةثَيى

ثةرلةمانةوة بؤ لةاليةن ثإؤذةياسايةك هةر
كؤمارى سةرؤكايةتى ظيتؤى دووةم جارى
وةرزة لةو نابَيت رةتكرايةوة،  لةسةر
لة دةبَيت بكاتةوةء  تاووتوَيى تةشريعيةدا 
بكاتةوةء نوَيدا طفتووطؤى لةسةر وةرزَيكى
وةرزى كة ثةرلةمان لَيرةدا ئةوةية، كَيشةكة
بةثَيى دةستوور نةماوةو لة بةردةمدا نوَيى
واتة (٢/٢١) ثةرلةمان تةشريعى وةرزى دوا
دانيشتنى ثةرلةمانى ثَيش يةكةم رؤذ (٤٥)

دَيت. كؤتايى رابردوو

مةرسومى قةيرانى
كؤماريى:

دووةم جارى بؤ توانى ثةرلةمان طةر
ياساكة رةتبكاتةوةء هاشمى ظيتؤى
بكات، عَيراقى وةقائيعى رؤذنامةى رةوانةى
مةرسومَيك كؤمار سةرؤكايةتى دةبَيت
هةَلبذاردنء رؤذى دياريكردنى بؤ دةربكات
دووبارة بوونةوةى لَيرةشةوة ئةطةرةكانى
كؤماريى مةرسومى كَيشةى هةمان
ئةنفال كةيسى تاوانبارانى  لةسَيدارةدانى 
ئامادةنيية هاشمى تائَيستا كة كاية، دَيتةوة
ئةنجامنادرَيت، هةنطاوة ئةو بكاتء ئيمزاى

ــاوى  زةه ســيــروان ــةوة ــارةي ــةوب  ل
ئاماذةى عَيراق  ثةرلةمانتارى ياساناسء 
مةرسومى دةركــردنــى كة  ــرد؛ ك ــةوة  ب
ســةرؤكــايــةتــى ــى لــةاليــةن ــاري ــؤم ك
نةيكات تا ماف، نةك ئةطةرة كؤمارةوة،
كةيسةش دوو ــةو ئ ــى ــردن ــةراوردك ب
طوشارَيكى بةوثَييةى هةيةو جياوازى
هةبووة سوننةكان  ناوخؤيى دةرةكــىء 
تاوانبارانى سَيدارةنةدانى  لة  بؤ ثَيشتر
طوشارَيكى ئَيستا بةآلم هةَلةبجة، كةيسى
بؤ هةية ثَيضةوانة ناوخؤيى نَيودةوَلةتيء

هةَلبذاردن. ئةنجامدانى
كؤماريى مةرسومى هاشمى طــةر
سيناريؤى هةمان  ئةطةرهةية دةرنةكات، 
كة رووبداتةوة، سةدام سَيدارةدانى لة
ئيمزاى برى سةرؤكايةتى كؤمار لة ماليكى
ئةوكاتةش رؤيشتء كارةكةش كردووة

نةكرا. لةسةر تؤى ئةو مشتوومإَيكى
وايــة؛ ثــَيــى ــــاوى ــروان زةه ــي س
بؤ كؤمارى  مةرسومى هاشمى طةر 
ئةركى هةَلبذاردن وةك دياريكردنى كاتى
برى لة ديكة كةسَيكى  دةرنةكات،  خؤى
ئةويش كة دةدات،  ئةنجام  ئةركة  ئةو
وتيشى: سةرؤك وةزيرانةء ماليكي نورى
ئةو دةركردنى يان لةوكاتة، «دياريكردنى
وةك نيية ماليكيدا دةسةآلتى لة مةرسومة
ئةو بيشيكات طةر وةزيــرانء سةرؤك
رووى لة بةآلم نيية،  دةستوورى  كارة 
بَيدةنط كراوة كارة ئةو ثَيشتر واقيعييةوة

بكاتةوة. دووبارةي دةكرَيت لَيى، بوون

كؤماريى مةرسومى قةيرانى (١٦٥) دةنط، ياساي (٢٠٠٥)،
هاشمى دووةمى ظيتؤى دواى سيناريؤكانى

ئةطةر هةية

هةلَبذاردنى

عَيراق

(٩/١٦) بؤ

دوابخرَيت

رؤذنامة

هةية هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ئةطةر
(٢٠١٠) (٩/١٦)ى بؤ عَيراق نوَينةرانى
رةزامةنديى ئةمريكاش  بخرَيتء  دوا

ئةم هةنطاوة دةربإيوة. لةسةر
بةغداوة  لة ئاطادار  سةرضاوةيةكى
«دةنطؤيةك راطةياند: رؤذنامةى بة
سةبارةت هةية ثةرلةمانتاراندا نَيو لة
هةَلبذاردنى دواخستنى ئةطةرى بة
عَيراق داهاتووى نوَينةرانى ئةنجومةنى
كؤتايى دوا وادةى لة مانط (٦) ماوةى بؤ
لة هةَلبذاردن ثةرلةمان تةمةنى هاتنى

ئةنجامبدرَيت. (٢٠١٠/٩/١٦)دا
سةرضاوى بــةوةشــدا، ئــامــاذةى
دواخستنى دةنطؤى بآلوبوونةوةى
ثةرلةمانتاراندا نَيو لة هةَلبذاردن
عَيراقييةو ــى ــران وةزي ئةنجومةنى
لةاليةن ثَيشنيازانة ئــةو ثَيدةضَيت 
تا كرابَيت، مالكييةوة  نورى  حكومةتى

بكرَيت. لةسةر طفتووطؤى
ــةى  ــان ــؤزخ ــي ــاَل ب وتــيــشــى:   
لةطةأل باش هَيندَيكى تا ئةمريكاش
هةَلبذارنداية دواخستنى بيرؤكةى
داواى بةوثَييةى (٢٠١٠/٩/١٦)ء بؤ
لةســـــةر تةواو تةوافوقَيكى كردووة
ئاراوة بهَينرَيتة هةَلبذاردن ياســــــاى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى لــةوةى بةر

ئةنجامبدرَيت. نوَينةران



فةتاح شاآلو سازداني:

١-٢
بةرَيوةبةرى طوستافسن، ئَيريك

ناحكوميةكانى رَيكخراوة ثرؤذةى
نَيودةوَلةتى لةثةيمانطاى مرؤظ مافى

ئَيستا مرؤظ، مافى بؤياساكانى
ضةند لةماوةى و كوردستانة لةهةرَيمى
محازةرةيةكى ضةند رابردوودا رؤذى

زانكؤى راميارى ياساو لةكؤليذى
خوَيندكاران و مامؤستايان بؤ سلَيمانى

زانينى بةمةبةستى رؤذنامة وتووةتةوة.
ثرسى هةندَيك لةسةر ناوبراو بؤضونى
ضاوثَيكةوتنةى ئةم لةكوردستان سياسى

سازداوة لةطةَل

ساَلى عَيراقيى مونتةداى لة رؤذنامة:
ئةوةى وتت دى.سى واشنتؤن لة (٢٠٠٨)
تةنطةذةيةكى دةطوزةرَيت عَيراق لة ئَيستا
ئَيستاش كارةساتَيكة، يان مرؤييانةية

واية؟ باوةإت
مرؤييانةية، تةنطةذةيةكى ــةوة ئ  *
رذَيمدا ئةوةية عَيراق لةذَير دةستى مةبةستم
لةذَير لَيقةومابوو، مرؤيى كارةساتَيكى
كارةساتى نَيودةوَلةتيدا ئابووريى طةمارؤى
بةرةبةرة شتةكان ئَيستا بةآلم بووة، مرؤيى
كة عَيراقييانةى لةو زؤرَيك جَيطيردةبن،
وآلتيانبةجَيهَيشتووةيارمةتىخَيزانةكانيان
ئَيستاش ــةآلم ب ــراق، عــَي لةناو دةدةن 
بةآلم قورسة، خَيزان هةندَيك بؤ ذيان
حكومةت ثةرةيسةندووة، خؤشطوزةرانيش
كؤمةَلطةى خةرجدةكات، زؤر ــارةى ث
خةرجدةكات، زؤر ثارةى نَيودةوَلةتيش
ئيعتيبارى جَيى خؤشطوزةرانييةكى ئةمةش
سلَيمانى سةيرى ئةطةر دروستكردووة،
هةية، خؤشطوزةرانيى دةبينيت بكةيت
زؤر طةنجي دروستدةكرَيت، زؤر بيناى
دةضن لةبةركردووةو جوانيان جلى دةبينيت
شار دةرةوةى بضيتة ئةطةر بةآلم كؤلَيذ، بؤ
هيض كة هةية  وا خةَلكى  كؤمةَلة  دةبينيت 
رةنجدةدةنء نيية،  سامانةدا لةم  بةشَيكى
خوَيندنيش ثةروةردةو بؤ بوارَيكيان هيض
خزمةتطوزارييةكانى لة ناتوانن نيية،
ناوةندى وةك وةرطــرن  كةَلك حكومةت
سلَيمانى دهؤكء هةولَيرو وةك شارةكانى

هةيانة.
لةم حيزبةكان بةشى  ــة: ــام رؤذن
دةزانيت وةك ضيية، كــارةســاتــةدا
طةورةيان كاريطةرييةكى حيزبةكان
كؤمةآليةتىء ذيانى لةسةر هةية
لة هةية بةشدارن يان بةشيان هةربؤية
ئةوان رؤَلى كارةساتةدا، ئةو خولقاندنى

دةبينيت؟ نَيطةتيظ يان ثؤزةتيظ بة
عَيراقى ــطــةى كــؤمــةَل ثــَيــمــوايــة  *
كة بةستراوة بةيةكةوة بةشَيوةيةك
لةبةرئةوةى ئةمريكا،  لة جياوازة  زؤر
باش ئةمريكا سياسيى سيستمى ئةمريكيم،
لةنَيوان بةراورد كة قورسة ئةوة دةناسم،
بكةيت، ضونكة ئةمريكيدا سيستمى عَيراقىء
لة ئةمريكا دةكةين. بةدى زةبةالح جياوازيى
هةموو ئةوان بةآلم  هةن،  حيزبَيك ضةند
(جةماوةر)يان طشتيى ذيانى رةهةندةكانى
تايبةتى ئةمريكا كةرتى لة داطيرنةكردووة. 
هةية مةدةني كؤمةَلطةى هةية، بةهَيز زؤر
رَيكخراوة ناحكومييةكانيش دةطرَيتةوة، كة
سياسيى ضاالكييةكى ضةند  ئةوانة هةموو
جياوازة سةربةخؤو  بةتةواويى كة  دةكةن
دةست حيزب سياسييةكان. حيزبة لة
ذيانى بضووكى زؤر  بةشَيكى  بةسةر
عَيراق، لة لَيرة بةآلم دةطرَيت،  طشتييدا 
ذيانى ـــةى زؤرب سياسييةكان  حيزبة
بؤ كةم زؤر بوارَيكى داطيردةكةنء طشتيى
دةهَيَلنةوة، سةربةخؤ مةدةنيى كؤمةَلطةى
كؤمةَلطةى لة زؤر زةرةرى ئةمةش
هةية عَيراقيى دةدات. ثَيمواية ضةندين شت
عَيراق بؤئةوةى لَيبكرَيت رَيطريى دةبَيت كة
ثَيموانيية بَيت. خؤشطوزةرانتر طةشةبكاتء
ثارتَيك يان تاكةكةسَيك كَيشةى تةنيا ئةمة
«ياساى تةواوى سةرلةنوآ دةبَيت بَيت،
لةبةرئةوةى دابإَيذرَيتةوة، ياريى»يةكة
طشتييدا شتى زؤر بةسةر  دةستى حيزب
بؤ دةبَيت كاريطةريى ئةمةش طرتووة،
ثارتة سياسييةكان حكومةت، ضونكة  سةر
كؤنترؤَلى بتوانن تا ــدةدةن هــةوَل تةنيا

دةبَيتةهؤى ئةمةش بكةن، حكومةت
حيزبَيك يان تاكةكةسَيك دةست ئةوةى كة
سةرضاوةكانى بطرَيتء دةوَلةتدا بةسةر
دابةشبكات، خؤيدا اليةنطرةكانى بةسةر
لة ثَيبكات. خةَلكى خزمةتى ئةوةى لةبرى
هةية كةسانَيكمان ئَيمةش بةَلَي ئةمريكا،
زؤر بةشَيوةيةكى مانايةى بةو ثارتيزانن،
هةر بةآلم بةستراون، حيزبةكةيانةوة بة
خزمةتى ثَيويستة ئةمريكا سةرؤكَيكى
ئَيوة ثَيموانيية بكات، ئةمريكا خةَلكى طشت
هَيشتا هةبَيتء نةريتةتان ئةم لةعَيراق
هةية ئةوةش هيواى بةآلم ئةمة، بؤ زووة 
هةبَيتء خةَلكتان بةوةى  دةستبكةن كة

نةكات. سياسيى ئيختيراقى بةتةواويى
ئؤثؤزسيؤن دةركةوتنى رؤذنامة:
مةسةلةكان لة هيض  كوردستاندا  لة

دةطؤإَيت؟
ضونكة بةَلَي، نةخَير. بةَلَيء دةَلَيم من *
ركابةرَيتيى بة ثَيويستتان بةتةواوةتى ئَيوة
تؤ سياسييدا سيستمَيكى هةموو لة هةية،
هةية، ركابةريى لة ئاستَيك بة ثَيويستت
ضةندين لةسةر فراوان مشتومإى بةهؤيةوة
حيزبى ضةندين  دةكرَيتء  جياواز  بابةتى 
ئةطةر ركابةريى،  بؤ  دةبَيت سياسيش 
ضةند يان ثارتَيك تةنيا نةبَيت، ركابةريى
كؤنترؤألء بؤ دةمَيننةوةو سياسيى ثارتَيكى
دةنطةكانى بؤ كار دةبنء تةمةأل ئةوانيش
هةبَيت، بةآلم ئةطةر ركابةرييت ناكةن، خةَلك
دةبَيت. خةَلك دةنطةكانى بؤ كاركردنيش
تةندروستة، زؤر ركابةريى لة ئةمجؤرة
هةمان بكةيت ئةمريكاش سةيرى ئةطةر
كؤنترؤَليان ماوةيةك بؤ كؤمارييةكان شتة،
ناشاد خةَلك كة شتدةكةن هةندَيك هةيةء
داهاتوودا هةَلبذاردنى لة بؤية دةكــات،
دةبينيت وةك دةيبةنةوة،  ديموكراتةكان 
كؤنطرَيسء لة ديموكراتةكان ئَيستا
لةنَيوان ملمالنَيية ئةم سثيدان، كؤشكى
بؤ تةندروستة هةميشة سياسييةكاندا ثارتة

ديموكراسى.
دةتوانَيت ضؤن ئؤثؤزسيؤن رؤذنامة:
وةك بَيت، يارمةتيدةر بارودؤخةدا لةم
تةنيا سياسيى كوردستان دةزانيت كَيشةى
ديكةت مرؤيى تةنطةذةى ضةندةها نييةء

هةية؟

دةتوانَيتء ناشتوانَيت، ثَيشتر وتم وةك *
بوو. سياسيى ملمالنَيى بوونى بؤ بةَلَي
ئؤثؤزسيؤنَيك هةر بؤ كة ئةوةية بؤ نةخَير
بةتةواوىء طرانة زؤر زؤر عَيراق لة
ثارتة سياسييةكان راديكاأل لة بةشَيوةيةكى
ئةوان كة ئةمةية مةبةستم جيابَيتةوة.
دةكةنء سيستم هةمان ثةيإةوى هَيشتا
كاربكةن. سيستمدا هةمان لةذَير دةبَيت
سياسييةكان حيزبة كة كؤمةَلطةيةكدا لة
كؤنترؤَلَيكىفراوانىذيانىطشتييانكردبَيت،
هةمان ــةدواى ب كة  هةية  ئؤثؤزسيؤنت
نموونةيةك طؤإان وةك دةكةون. با مؤدَيل

هةرَيمييةكةى هةَلبذاردنة لة وةربطرين،
هةبوو، كانديدَيكيان ضةند تةمموزدا (٢٥)ى
ثةرلةمان كورسى (٢٥) توانييان ئةوان
بوو، زؤر ذمارةيةكى ئةمةش بةرنةوة،
كةسايةتييةكانى لة  ــك  زؤرَي هةرضةندة
سياسيي ثرؤسةى لة كة ئةوانةن طؤإان
بةآلم هةية، دياريان بةشدارييةكى عَيراقدا
وةك ناضارن هةَلبذاردنةكاندا لة دةبينيت
بةدةستهَينانى بؤ  هةوأل يةكَيتى ثارتىء
بؤ قورسة زؤر ثَيمواية بدةن. دةنطةكان
بَيتء سةرإاست كة سياسيى ثارتَيكى
سياسييانة ثارتة لةو راديكاَلى بةتةواوىء
ئؤثؤزسيؤن ثَيمواية لةبةرئةوة جيابَيت.
طــةورةدايــة، ئَيجطار  فشارَيكى  لةذَير
ضاوةإوانيى خةَلك كة ئةوةية فشارةكةش
طةر دةَلَين، ئةوان هةية. ئؤثؤزسيؤن لة
دةنط من طةإةكةكةى شةقامء وامكرد من
بدةيتةوة شتَيكم تؤش دةبَيت بدات، بةتؤ
طؤإانيش بؤ ئةمة ثَيمواية بؤية لةبةرامبةردا،
طواية ملمالنَيدان،  لة ئةوان ئَيستا راستة،
جةماوةريى سياسيى بزووتنةوةيةكى ببنة
ثارتة ياساى بةهةمان يارى يان راستةقينة

بكةن. طةورةكان
بؤ طةورةكان ثارتة فشارى رؤذنامة:

دةبَيت، ئاكامَيكى ض ئؤثؤزسيؤن سةر
وةك طــةورةكــانــى ثــارتــة هةندَيك 
رةتدةكةنةوةو طؤإان يةكَيتى ثارتىء
رةفزدةكرَين، ثةرلةماندا لة ثرؤذةكانيان

دروستدةكات؟ كاريطةرييةك ض ئةمة
من كة بةشةية ئةو ئةمة دةبينيت *
كة ئةمةشة هةر ناهةموارة، زؤر ثَيمواية
جياوازة. ئةمريكا سياسيى سيستمى لة زؤر
ناوضةكانى لة بةتايبةت يةكَيتى، ثارتىء
هةموو مؤنؤثؤَلى خؤياندا دةسةآلتى ذَير
كؤنترؤَلى ئةوان كردووة، طشتييان ذيانى
هَيشتا سةدام كاتَيك كردووة، حكومةتيان

كؤنترؤَلى ــةوان  ئ ــوو، ب حوكم لةسةر
تؤ كاتَيك كردبوو. قاضاغيشيان رَيطةى
ئةم كاتَيك دروستكرد، ديناميكةت ئةم
بةماناى كلتوور  دروستكرد، كلتوورةت 
تؤ، لة خةَلك (ثَيشبينى) ضاوةإوانيى
هةرضةندة بيطؤإَيت، لةثإَيكدا بةإاستى
ريفؤرم، طؤإانء بؤ فشاردان لةذَير ئةوان
بؤ دةبَيت هَيواش ثرؤسةيةكى هَيشتا بةآلم
دواترتؤطؤإانءثارتىئؤثؤزسيؤنى ئةوان.
ثَيويستتر ئةمةش ئةو طؤإانة هةية، ديكةت
يةكَيتى ثارتىء هَيشتا بــةآلم ــات، دةك
هاوثةيمانن، بةدةستةوةيةء دةسةآلتيان
جياوازيى كردووة،  حوكميان  كؤنترؤَلى 
ثارتة لةنَيوان حوكمء سياسةتء زؤريش
رووبدات، ئةمة ئةطةر نيية، سياسييةكاندا
ناوضةكة طةشةسةندنى بة هيوايةك ئةوة
مَيريتؤكراسيمان هَيشتا دةبةخشَيت،
دةوَيت، طؤإانت بةإاستى تؤ ئةطةر نيية،
شَيوازى سياسييةكان ثارتة دةبَيت ئةوة
طــؤإانء دةبَيت بطؤإن، كاركردنيان
ثةيمانبدةن كؤببنةوةو ثارتى يةكَيتىء
ئةطةر بطؤإن، كاركردنيان شَيوازى كة
بيزنس هةر ثَيمواية روونـــةدات، ئةمة
تةنانةت كوردستان، عَيراقء لة دةبينن

ثةرلةمان زؤريــنــةى طؤإانيش  ئةطةر
دةبم رةشبين زؤر هَيشتاش بةدةستبَينَيت،
ضةند لةوانةية ثرؤسةكة، طؤإانى بةرامبةر
ئاراستةيةكى بة هةبَيت بضووك هةنطاوَيكى
سةرةكييةكة كَيشة ــةآلم ب ــدا، دروســت
طشتيى. بة يارييةكةية ياساى طؤإينى
شَيواز هةمان ثَيمواية ئةوة طؤإينى بةبآ
هةوَلدةدةن سياسييةكان ثارتة كة دةبينيت
بةشَيكى بةرنةوةو كَيكةكة بةشى زؤرترين
ئةمةش جةماوةر، بة بدةن بضووكيشى
ديموكراتييةكى يان  دروست  حوكمَيكى

ناكات. دروست راستةقينة
ــت: ــَي دةَل لينين وةك ــة: ــام رؤذن
ضى ثَيويستة بكرَيت؟» ضى «دةبَيت
يارييةكة ياساى  ــةوةى  ئ بؤ بكرَيت
بوونى ئةوةى بةتايبةت دواى بطؤإَيت،
ثرؤسةكة تـــةواوى ئؤثؤزسيؤنيش 

ناطؤإَيت؟
دةبَيت، هَيواش طؤإانَيكى ثَيمواية *
رووبدات، شةوَيكدا لة طؤإان ثَيموانيية
خةَلكء لــةاليــةن هَيواشيش طــؤإانــى
دروســتــدةبــَيــت. ئاساييةوة هــاوآلتــى 
حيزبةكان لة ئاسايى خةَلكى دةبَيت
مةدةنى كؤمةَلطةى ئَيمة بَلَين، بكشَينةوةو
لة جيابَيت كة دةوَيــت سةربةخؤمان
يةكَيتييةكمان ئَيمة سياسييةكان، ثارتة
بكات كرَيكاران نوَينةرايةتى كة دةوَيت
خوَيندنطةمان سياسييةكان، ثارتة نةك
ثــةروةردةكــردنــى بؤ كــار كة ـــت  دةوَي
ثارتَيكى نوَينةرايةتى نةك بكات خةَلك
خوَيندكارانمان رَيكخراوى بكات، سياسيى
رَيكخراوى بَيت، سةربةخؤ كة دةوَيــت
ـــت، دةوَي ناحكوميمان ســةربــةخــؤى
ــت، دةوَي سةربةخؤمان  نةخؤشخانةى 
بةرثرسى دةوَيت، بةرثرسمان تةنانةت
دةزانيت ــت، دةوَي سةربةخؤمان شارى
وياليةتةيةكطرتووةكان، لة باوة زؤر ئةوة
ئؤفيس كة هةية سةربةخؤت خةَلكى زؤر
سةربةخؤن. تةواوةتيش بة بةإَيوةدةبةنء
طشتيى ئةوان بؤ بةرذةوةنديى دةبَيت دواتر
ثارتَيكى يان  تاكةكةس  بؤ نةك  تَيبكؤشن، 
يةكَيتيى كة نيية زؤر ماوةيةكى سياسيى.
هةبوو كؤبوونةوةى كوردستان نيشتمانيى
سةرؤك ساَلح بةرهةم هونةر، تةالرى لة
مام هةرَيمء حكومةتى نوَيى وةزيرانى
ديكةى طرنطةكانى  بةرثرسة ــةاللء  ج
سياسييان سوَيندَيكى يان ثةيمان يةكَيتى،
بةرامبةر بن  وةفادار ئةوةى بؤ  مؤركرد
دةبَيت ساَلح بةرهةم  باشة  حيزب، بة
كوردستان خةَلكى  تةواوى بؤ ثةيمانَيك 
بَيت، وةفادار بةرامبةريان كة مؤربكات
فشار دةبَيت دةبَيت، سةرنجإاكَيش ئةمةيان
بكات. كارة ئةو بؤئةوةى سةرى بخةنة

كارى ضةندين دةتوانَيت ئؤثؤزسيؤنيش
طؤإان ئةطةر ئةنجامبدات، سةرنجإاكَيش
دةبَيت ئةوا بَيت، جياواز بةإاستى دةيةوَيت
نموونة بؤ بكات، دةستثَيشخةرييةك ضةند
بةإاستى بآلوبكاتةوة، بودجةكةى با
ئةمة ببينم، رؤذنامةكاندا لة ئةمة دةمةوَيت
ديموكراتيدا عَيراقَيكى لة كة باوةإثَينةكراوة
بودجةى ناشةفافنء سياسييةكان ثارتة
ناكةنء ئاشكرا دةنطدةرةكانيان بؤ خؤيان
ثَيمواية دةكرَين. ماديى ثاَلثشتى لةكوَيوة
فشارى سياسيى ثارتَيكى هةموو ئةطةر
بودجةكةى، دةرخستنى بؤ سةر بخرَيتة
طةورة هةرة طؤإانَيكى راستةوخؤ ئةوا
عَيراقدا، سياسيى ثرؤسةى لة روودةدات
ثارتَيكى بة دةنط دةيانةوَيت خةَلك دةزانيت
عَيراقييةكانةوة لةاليةن كة بدةن سياسيى
ئةم نةك بكرَيت  (فةند)  دارايي  ثشتيواني 
لةبةرئةوةى دةرةكيى، هَيزى ئةو وآلتء
ئَيران نموونة بؤ  ثارتَيكى سياسيى ئةطةر
فةندى (٥٠٪)ى نموونة بؤ بكات،  فةندى
لةثاش دابينبكرَيت، ئَيرانةوة لةاليةن
كآ بةرامبةر هةَلبذاردنيان بردةوة ئةوةى
يان عَيراق هاوآلتييانى دةبن، بةرثرسيار

ئَيران؟
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طوستافسن: ئَيريك
ئَيجطار طةورةداية فشارَيكى لةذَير ئؤثؤزسيؤن لةكوردستان

بةرامبةر تةواوى  وةفاداريى ثةيمانى سالَح  دةبَيت بةرهةم

حيزبةكةى بؤئةندامانى تةنها نةك مؤربكات، هةريَم خةلَكى

طؤِرانَيكى ثَيمواية
دةبَيت، هَيواش

لة ثَيموانيية طؤِران
رووبدات، شةويَكدا
هَيواشيش طؤِرانى

لةاليةن خةَلكء
ئاساييةوة هاوآلتى

دةبَيت دروستدةبَيت.
لة ئاسايى خةلَكى

بكشيَنةوةو حيزبةكان
كؤمةلَطةى ئَيمة بلََين،
سةربةخؤمان مةدةنى
لة جيابَيت كة دةوَيت

سياسييةكان ثارتة

ضاوثَيكةوتن
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بةدواداضوون

رؤذنامة

يةكةم وةجبةى (١٢/٢) وابإيارة سبةينآ
فةريزةى جَيبةجَيكردنى بؤ كة كورد، حاجيانى
سعودية عةرةبستانى ضووبوونة حــةج
لةطةأل كوردستانء هةرَيمى بطةإَينةوة
دؤالر مليؤن يةك  كولفةى بة  خؤشياندا

بهَينن. زمزم ئاوى خورماء
سةرداني لة مسوَلمانان نةريتَيكي وةك
عةرةبستانيسعوديةءبةجَيطةياندنيفةريزةي
لة دياريي جؤري ضةندين حاجييان حةج،
خؤيانء وآلتي بؤ دةيبةنةوة  دةكإنء سعودية
ئةمساأل ضوارضَيوةيةدا لةم كةسوكاريان، بؤ
ذمارةيان كة كوردستان، هةرَيمي حاجيياني

ليتر هةزار (١٣٥) لة زياتر حاجية، (٤٥٠٠)
كإيوةء خورمايان تةن (١٠٠) زمز مء ئاوي

كوردستان. هةرَيمي بؤ دةيهَيننةوة
هة رَيمي حةجي كؤمثانياكاني خاوةن
وةزارةتي حةجي بةرثرساني كوردستانء
لة سعودية جةختيان ئةوقافي حكومةتي هة رَيم
ئاوء بإة ئةم خةرجي تةنيا كة كردةوة، لةوة
سعودية لة  كة هةرَيم حاجيياني خورمايةي 
بؤ طواستنةوةي تَيضووني لةطة أل كإيويانة
وشكايي، رَيطةي  بة  كوردستان هةرَيمي 

تة كليف دةكات. دؤالر مليؤن يةك نزيكةي
بةطوَيرة يراطةياندنَيكيوةزارةتيئةوقاف،
باركردني ثرؤسةي بةسة ركردنةوةي لة
خورماءئاويزمزملةاليةن حاجييانيهة رَيمي
حاجيياني كة بةدياركةوتووة كوردستانة وة،
بة طرنطي ثارَيزطاي سلَيماني زياتر سنووري
زياتر دهؤك حاجيياني زمزمء ئاوي كإيني

حاجياني مةدينةء خورماي بة كإيني طرنطي
دةدةن، هةردووكيان بة  طرنطي هةولَيريش
حاجيياني لةناو هةولَير حاجيياني هةروةها
ــإي زَي بــإي زؤرتــريــن هةرَيمدا ديكة ي 

كإيوة. مةككة  لةشاري سعودييان
بةوةدةكات؛ ئاماذة سةرضاوة هةمان
طواستنةوة ي بؤ رابردوودا رؤذى ضةند لة
هةرَيمي سعوديةوة بؤ لة زمز مء خورما ئاوي
ئةو لةبةردةم زؤر قةرةباَلغييةكي كوردستان،
لة حاجيياني هةرَيم كة دةبينرَيت، شوَينانةدا 

نيشتة جَين. تيايدا مةككة شاري
ئاوي باركردني كإينء هةَلمةتةي ئةم
لةتةواوبووني رؤذ (٩) ثَيش خورما ز مزةمء
دَيــت، كوردستان  لة حاجييان سة فةري 
كارواني يةكةم (١٢/٢) سبةينآ بإيارة كة
فإؤكة خانةي لة كوردستان هةرَيمي حاجياني

سلَيماني. شاري بطةنةوة سعوديةوة جدةي

كأيوة زمزميان ئاوى زَيأء خورماء
دةطةأيَنةوة كوردستان حاجييانى وةجبةى يةكةم سبةينآ

رانية - مامة شاسوار

بة ســةر كة ضــوارقــوإنــة ناحيةى 
كراوة (١٩٦١)وة ساَلى لة رانيةيةء قةزاى
طةإةكة بةشَيكى تةنها تائَيستا ناحية، بة
نيطةرانيى ئةوةش تاثؤكراونء تازةكانى
لَيكةوتووةتةوة، شارؤضكةكةى هاوآلتييانى
بةهؤى نةبوونى تاثؤوة، دانيشتوانى ضونكة
جؤرةكانى هةموو لة  بَيبةشن  ناحيةكة

خانووبةرةوة. ئيمتيازى
بةإَيوةبةرى عةبدولآل، مةال  مزةفةر
دةكات بةوة ئاماذة ضوارقوإنة ناحيةى
بة طرنطى هيض (٢٠٠٦) ساَلى ثَيش  تا
بةإَيوةبةرَيتيى دواتر نةدراوة، ضوارقوإنة
لة سةرةتاوة شارةوانى بة هاوكاريى ناحية،
خانووة بةشَيكى دةستيانثَيكردووةء

تاثؤكردووة. تازةكانيان
«زؤربةى وتيشى عةبدولآل مزةفةر مةال

كشتوكاَلنء وةزارةتى بة سةر زةوييةكان
هةوَلداين لة بووةء دروست بؤ كَيشةمان
شارةوانى ــى وةزارةت سةر بيانخةينةوة 
كة ضوارقوإنة بنةإةتيى  نةخشةى  بةثَيى

ئَيستا تةواو بووة».
بةهؤى ضــوارقــوإنــة، هاوآلتييانى
زةوييةكانيانةوة، خانووء تاثؤى نةبوونى
كة ئيمتيازاتانةى لةو سوودمةندبن ناتوانن
ديكةدا، ناحيةكانى هاوآلتييان لة دةدرَيت بة
رووةشةوة لةم خانووبةرة، ثَيشينةى وةك
دةزانن حكومةت بة كةمتةرخةم هاوآلتييان

بة ناحيةكةيان. بةرامبةر
ناحيةى بةإَيوةبةرى لةبةرامبةردا
لةهةوَلدان كة لةوةدةكات باس ضوارقوإنة
خانووبةرةى تَيبينةرايةتيى دامةزراندنى بؤ
ضارةسةركردنى بؤ ئايندةدا، لة ضوارقوإنة

ضوارقوإنة. لة تاثؤ كَيشةى
هةَلمةتى لة كة لةكاتَيكدان كَيشانة ئةم
هةرَيمى حكومةتى هةَلبذاردنةكاندا،
قةزاء هاوآلتييانى بة  بةَلَينى  كوردستان

موَلكة زةوىء كَيشةى  كة  ناحيةكاندا
بةآلم تاثؤنةكراوةكانيانبؤضارةسةربكات،
تَيثةإبووةء بةَلَينةدا ئةو بةسةر (٤)مانط

ضارةسةر نةكراون. كَيشانة تائَيستا ئةو
سةرؤكايةتيى ـــرةوة ت لــةاليــةكــى
هةرَيمى حكومةتى وةزيرانى ئةنجومةنى
خؤيدا ئاسايى كؤبوونةوةى لة كوردستان
طفتوطؤيكرد بةإَيوةضوو، كةرؤذى(١١/٢٣)
كَيشةى ضارةسةركردنى ضؤنَيتيى لةسةر
سنوورى لة سةرثَيضى بة خانوانةى ئةو
بؤ ــراون، ــك دروســت شارةوانييةكاندا
بؤ ثَيكهَينرا  ليذنةيةك مةبةستةش ئةم 
ئامادةكردنى مةيدانىء ديراسةكردنَيكى

كَيشانة. ئةو لةسةر راثؤرتَيك
ذمــارةى ضوارقوإنة، شارؤضكةى
ـــةزار (٤٥)ه لة زياتر دانيشتوانةكةى
بة كــراوة (١٩٦١)ةوة ساَلى لة كةسةء
رانيةوة، قةزاى سنوورى دةكةوَيتة ناحيةء
نوَييةكانى طةإةكة تةنها تائَيستا بةآلم

تاثؤكراون.

ضوارقوأنة،
نيية تاثؤى (٤٨)سالَة ناحيةيةى ئةو

رؤذنامة

خةَلكى قوربانييانء كةسوكارى لة بةشَيك
كوردستانء هةرَيمى كيميابارانكراوةكانى ناوضة
جينؤسايد، تــاوانــى ــوارى ب هةَلسوإاوانى
ناوضة سةرجةم بؤ سةراسةريى رَيكخراوَيكى

كيميابارانكراوةكانثَيكدةهَينن.
رؤذنامة الى كة كؤثييةكى بةياننامةيةكدا لة
ئاماذة رَيكخراوة ئةو دامةزرَينةرانى ثارَيزراوة،
كارى داهاتوودا لة مةبةستيانة بةوةدةكةن؛
مةيدانيي بةدواداضوءني خزمةتطوزارييء
تاوانَيكى وةك كيميابارانكردنيش تاوانى بكةنء
بة كوردستان طةلى خزمةتى بؤ نَيودةوَلةتيى

دةرةوة بناسَينرَيت. دنياى
ئةركةكانى طروثة ئةو بةياننامةيةدا لةو هةر
كاركردني بــة دةستنيشاندةكةن خــؤيــان
طرفتة دةستنيشانكردني بــؤ ضاالكانةتر
دؤكؤمَينتكردنى كؤكردنةوةو مرؤييةكانء

بةجَيماون ئةو كةلوثةالنةى لة قوربانييان هةموو
لَيكؤَلينةوةكاندا نووسينء لة بابةتانةى ئةو يان
زانستيانة هةوَلي طرتنةبةري لةطةأل تؤماركراون،
بوارةكانى سةرجةم لة توَيذينةوة ئةنجامدانى بؤ

مرؤيي. زانستىء
لةسةر «ئامانجمانة رايدةطةيةنن: طروثةكة
تاواني لةثاأل نَيودةوَلةتيى ناوضةييء ئاستى
بكرَيتة كؤكوذ ضةكي بةكارهَيناني ئةنفالدا،
ئةوكردةوة ناساندني جينؤسايد بة ضةكي
لةم (١٩٨٧-١٩٨٨) لةساآلني كؤكوذيانةي

رووياندا». ناوضانةدا
دامةزرَينةرانى بةياننامةكةياندا كؤتايى لة
ـــةن؛ دةك ـــةوة ب ــاذة ــام ئ ــراوة ــخ ــك ئــةو رَي
بؤ دةرةكــى نَيوخؤيىء ثشتطيريى لةئَيستادا
دةكةنء ئامادة رَيكخراوةكةيان دروستكردنى
ئاشتى ثةيامى رَيطايةشةوة  ــةم  «ل ــَيــن:  دةَل
بةشَيك ببينة هةوَلدةدةين دووثاتدةكةينةوةو
قةدةغةكردني بؤ سةرانسةرييةكان هةوَلة لة
لة كؤكوذ ضةكي بةكارهَينانى بةرهةمهَينانء

جيهاندا».

ناوضة بة تايبةت رَيكخراوَيكى

دادةمةزرَيت كيميابارانكراوةكان

سةعدوَلآل ثشتيوان

لة بةردةوامن ثةيمانطاكان زانكؤء دةرضووانى
ناإةزايى لةسةر دانةمةزراندنيان، دةربإينى
ساآلنى ئةمساَليش بةهةمانشَيوةى لةكاتَيكدا

رابردوو، وةزارةتى ثةروردةى حكومةتى
بَيثالنى بَيبةرنامةيىء رووبةإووى هةرَيم

زانكؤء دةرضووانى دامةزراندنى لة بووةتةوة
ثةيمانطاكاندا.

جارَيكى هةفتةى رابردوودا دوو لةماوةى
مانطرتنء ثةيمانطايةك ضةند دةرضووانى تر
ئةمةش دةستثَيكردةوة، خؤثيشاندانةكانيان
بةرثرسةكاندا نةكردنى بةَلَينى جَيبةجآ لةطةأل
زانكؤء دةرضــووانــى ــى ــدن ــةزران دام بــؤ 

دةبَيتةوة. دووبارة بةردةوام ثةيمانطاكان،
هةَلبذاردنى ثإوثاطةندةى لةكاتى
هةرَيمدا، سةرؤكايةتيى ثةرلةمانء ثَيشووى
ذمارةيةكى ثالن بةبآ ثةروةردة وةزارةتى
،٢٠٠٧ ،٢٠٠٦) ساآلنى دةرضووانى لة زؤر
٢٠٠٨)ىثةيمانطاكانىمامؤستايانىدامةزراند،
دةسثَيكردنى لة مانطَيك  ضةند  دواى بةآلم
بؤ بإيارَيك هيض تائَيستا خوَيندن، دةوامى
ســاَلــى(٢٠٠٩)ء دةرضــووانــى دامةزراندنى
ئةوةش ــةدراوةو ن مامؤستايان ثةيمانطاى
رةخنة رووبــةإووى ثــةروةردةى  وةزارةتى

كردووةتةوة.
مامؤستايانى ثةيمانطاى دةرضووانى
(٣٥٠)خوَيندكارة، ذمارةيان كة ضةمضةماأل
بةردةم بؤ خؤثيشاندانَيكيان رؤذى(١١/٢١)
ضةمضةماأل ثـــةروةردةى بةإَيوةبةرَيتيى
رؤذى(١١/٢٣) تريشةوة لةاليةكى سازكرد،

مامؤستايانى ثةيمانطاى ــى ــووان دةرض
(٢٨٦)خوَيندكاربوو، ذمارةيان كة  قةآلدزآ
ثةرلةمانى بةردةم تةالرى خؤثيشاندانَيكيان بؤ
ليذنةى لةطةأل دواتر سازكردو كوردستان
ثةرلةماندا ــاآلى ب خوَيندنى  ـــةروةردةو ث

كؤبوونةوة.
ثةروةردةو ليذنةى ئةندامَيكى وتةى بة
تائَيستا كوردستان، ثةرلةمانى خوَيندنى باآلى
ئةو ضارةسةرى نةيتوانيوة هةرَيم حكومةتى
بؤ هةوَلداية لة  ليذنةكةيان بكاتء  كَيشةية

دةرضووان. دامةزراندنى
ئةندامى بةرزنجى،  د.سةباح بإواى  بة
ثةرلةمانى باآلى خوَيندنى ثةروةردةو ليذنةى
لة جدى بةشَيوةيةكى ليذنةكةيان كوردستان،
كَيشةيةو ئةم  ضارةسةركردنى بؤ هةوَلداية 
داواكاريى لة داكؤكى شَيوةيةك بةهةموو

دةكةن. مامؤستايان ثةيمانطاى دةرضووانى
وتى رؤذنامة بؤ بةرزنجى  د.سةباح
ليذنةكة سةرؤكى بةر لةئَيستا  رؤذَيك «ضةند
خوَيندنى ثةروةردةو وةزيرى بة ثةيوةندى
ئةو ضارةسةركردنى داواى  كــردو بــاآلوة 
بةَلَينَيكى حكومةتيش لَيكردن، كَيشةيةى

داوة». دامةزراندنيان بؤ سةرةتايى
زانكؤء خوَيندكارى هةزاران بة ساآلنة
دةكةنء ثَيويستيان تةواو ثةيمانطاكان خوَيندن
نةبوونى بةهؤى بةآلم هةية،  دامةزراندن  بة
بؤ حكومةتةوة لةاليةن زانستيي ثالنَيكى
ناإةزايىء ساَلَيك هةموو دامةزراندنيان،

خؤثيشاندانىلَيدةكةوَيتةوة.
خوَيندنى ثةروةردةو ليذنةى ئةندامةكةى
بؤ لةهةوَلداين «ئَيمة وتيشى ثةرلةمان باآلى
بؤ دابنَيت ثالنَيك هةرَيم حكومةتى ئةوةى

زانكؤء ثةيمانطاء دةرضووانى دامةزراندنى
بؤئةوةىسوودمةند هةمووخاوةنبإوانايةك،

بإوانامةكةى». لة بَيت
ثةيمانطاكانى ــى ــووان دةرض هــاوكــات
ــارى ــؤك ه ــان، ــاي ــؤســت ــام ــدى م ــةن ــب ــةَل م
خةمساردىء بؤ دةطةإَيننةوة دانةمةزراندنيان
دةكةن، لةوةش باس حكومةتء بَيبةرنامةيى
ناإةزايى دةربإينى لةسةر دةبن بةردةوام كة

دادةمةزرَينرَين. تا
بةشى دةرضـــوووى عومةر، بةهرؤز
ئينطليزييثةيمانطاىمامؤستايانىضةمضةماَلةو
«ئَيمة وتى رؤذنامة بؤ دانةمةزراوة، تائَيستا
دواإؤذَيكى تةواوكرد،  ئةوة بؤ ثةيمانطامان 
دابينبكةينء ميللةتةكةمان بــؤ روون

ماَلةوة». بضينةوة ئةوةى نةك دابمةزرَيين،
«هــؤكــارى وتيشى خوَيندكارة ــةو  ئ

ئةوةى بؤ دةطةإَيتةوة دانةمةزراندنمان
ثالنَيكى هيض هةرَيم حكومةتى  تائَيستا كة
ثةيمانطاء دةرضووانى دامةزراندنى بؤ نيية
بةرامبةر لة  خةمساردة زؤر زانكؤكانء 

داواكارييةكانمان».
كَيشةى ــى ــوون ــب ــةردةوام ب ــةأل  ــةط ل
ثةيمانطاء ــى ــووان دةرض دانــةمــةزرانــدنــى
ثةروردةش وةزارةتى  بةرثرسانى زانكؤكان، 
باسلةهةوَلةكانياندةكةنبؤضارةسةركردنى

كَيشةية. ئةو
ديوانى ســةرؤكــى  ســديــق، د.لــوتــفــى 
كوردستان هةرَيمى ثــةروةردةى وةزارةتى
ثَيش مانطَيط «ضةند راطةياند رؤذنامةى بة
ناردووة دةرةجاتى ثةروردة وةزارةتى ئَيستا،
ئاطاداربين ئةوةندةى وةزيران، ئةنجومةنى بؤ
وةزيران ئةنجومةنى رؤذَيكة  ضةند ماوةى
لة ذمارةيةك دةرةجاتى لةسةر رةزامةنديى
دارايى وةزارةتى رةوانةى داوةو دةرضووان
بة دةستبكرَيت جةذن دواى ثَيدةضَيت كراوة،

دامةزراندن».
ئاماذةىبةوةشكرد،تائَيستاثةروةردةكان
مامؤستايانيان ثةيمانطاى دةرضووانى ئامارى
لة ــان ــاوةك ن نــةنــاردووةء وةزارةت بــؤ 

ثةروةردةكانن. بةإَيوةبةرَيتيى
بؤ كــوردســتــان هةرَيمى حكومةتى
دانةمةزراندنىدةرضووانىزانكؤءثةيمانطاكان
فةرمانبةران ميالكى زؤرى  ــاســاوى ث
(٧٠٪)ى نزيكةى مووضةكانيان كة دةهَينَيتةوة
هةزاران لةكاتَيكدا ثَيكدةهَينَيت، هةرَيم بودجةى
تةمةنيان كة هــةن حكومى فةرمانبةرى
دةوام هةر بةآلم دةيطرَيتةوة، خانةنشينى 
جطة ناطرَيت، لَي رَيطةيان حكومةتيش دةكةنء
ناكةن دةوام هةية مووضةخؤر هةزاران لةوةي

وةردةطرن. مووضة دوو يان

ضارةسةر ناكرَيت بؤ دامةزراندنى حكومةت، كَيشةى

سعوديه لة كورد حاجياني

بةردةوامة خوَيندكاران بؤ دامةزراندن ناإةزايي
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رؤذنامة

رَيكخراوى راثؤرتى دوايين لة
(هيومان مــرؤظ مافى ضاودَيريى
سوريا، ـــارةى دةرب وؤض)  رايتس
وآلتة لةو  كورد كَيشةى بة طرنطى 
نَيوان ثةيوةندييةكانى دةدرَيـــتء
سوريا حكومةتى كوردو هاوآلتييانى
سياسييةكان ثةيوةنديية بةتايبةت
لة باس راثؤرتةدا لةو دةخرَيتةإوو.
ئاسايى هاوآلتييانى ضةوساندنةوةى
ضاالكوانة ئةشكةنجةدانى كــوردء
سياسييةكانيانلةاليةن دةسةآلتدارانى
ؤض رايتس دةكرَيت. هيومان سورياوة
بؤ ثَيشنياز راثؤرتةكةيدا كؤتايى لة
هةرضى كة دةكات سوريا حكومةتى
بةرامبةر خؤى هةَلوَيستى زووترة
كة بةتايبةت بطؤإَيت، كوردةكان
سوريا دراوسَيى وآلتانى دةبينرَيت
هةَلوَيستى عَيراق  توركياو  وةك
بة رووى كراونةتةوة خؤيان طؤإيوةو
ويتسؤن، لى سارا كورددا. كَيشةى
ناوةإاستء خؤرهةآلتى بةإَيوةبةرى
رايتس (هيومان ئةفريقا، باكوورى
«لةكاتَيكدا دةَلَيت: بارةيةوة لةم وؤض)
توركياو وةك ناوضةكة ديكةى وآلتانى
كةمينة لةطةأل خؤيان عَيراق مامةَلةى
دةكــةن، باشتر بــةرةو كوردةكاندا

دةمَينَيتةوة، نةطؤإيى بة سوريا كةضى
دةربإينَيكى هةر دذايةتى سوريا
كوردى دةكات». سياسيىء كلتووريى

باس  راثؤرتدا هةمان لة دواتر  
ئةشكةنجةدانى ضةوساندنةوةء لة
ضاالكوانةسياسيية كوردةكاندةكرَيت
ئةمنييةكانى دةزطا حكومةتء لةاليةن
رايتس (هــيــومــان ــــةوة،  وآلت ــةو  ئ
ضاالكوانى ضةندين لَيدوانى وؤض)
لةوبارةيةوةوةرطرتووةودؤكيؤمَينتى
لة وؤض) رايتس (هيومان كــردوون،
راثؤرتةكةيدا رؤذنامةوانيى نوسخةى
(١٠٪)ى بة ــان ــوردةك «ك ــت:  ــَي دةَل
سوريا مليؤنى (٢٠) دانيشتووانى
باكوورو لة بةزؤرى دةخةمَلَينرَينء
(هيومان دةذين، وآلتة ئةو خؤرهةآلتى
ــووة ــةوت دةرك بــؤى وؤض) رايتس 
(٢٠٠٥)وة ــى ــاَل س ــــةدواى ل ــة  ك
(١٤) لة زياتر سوريا دةسةآلتدارانى
كوردةكانيان سياسيي كؤبوونةوةى
بة هةندَيكجار كــثــكــردووةتــةوة،
هةندَيكجاريش ئاشتييانةو رَيطةى
ئةمنييةكان هَيزة توندوتيذيى. بة
سياسييةكانى كــؤبــوونــةوة تةنيا 
ناكةن، ياساغ كــوردةكــان كةمينة
كلتوورييةكانى كؤبوونةوة بةَلكو
ياساغ ــش ــةورؤزي ن جةذنى وةك 
وتى: ويتسؤن لةوبارةيةوة دةكرَيت.
طشت لة مةترسيى سوريا «حكومةتى

الدَييةكى لة تةنانةت  دةكات،  شتَيك
نــةورؤز ئاهةنطى كة دووردةســـت
هةَلوَيستى لةبارةى دواتر بطَيإَيت».
دةَلَيت: ويتسؤن سورياوة حكومةتى
باشترى ثةيوةندييةكى سوريا «ئةطةر
دةبَيت ئةوا دةوَيت، كوردةكان لةطةأل
بدات، مةشروعةكانيان خةمة بة طرنطى
لةكاتَيكدا ئةمة بكات». بَيدةنطيان نةك
رَيككةوتننامةى ضةندين سورييةكان
كةمينةيان مافى ثاراستنى نَيودةوَلةتى

مؤركردووة.
(هيومان راثؤرتةكةى لة هةر
مةترسيى بة ئاماذة وؤض)دا رايتس
سياسييةكان ثارتة ياساى نةبوونى
حكومةتى ـــت، دةدرَي وآلتــةدا  لــةو 
(٢٠٠٥)وة ساَلى ــةدواى ل سوريا
بةناوبانطى كوردى سياسيى (١٥)
رايتس (هيومان دةستطيركردووة، 
ياساى لةبةرئةوةى دةنووسَيت: وؤض)
هيض نيية، سوريادا لة حيزبةكان
سياسييةكان، بة ثارتة يةكَيك لة ثارتة
نين، مؤَلةتثَيدراو كوردييةكانيشةوة
ثارتة ئةندامانى دةكات وا ئةمةش
كوردةكانيشةوة بة سياسييةكان
دةستطيركردندا مةترسيى لة هةميشة
رَيكخراوَيكى لة ئةندامَيتييان لةبةر بن
دادةنرَيت تاوان بة كة مؤَلةتثَينةدراودا،
هةر سوريادا. سزادانى ياساى لة
ئةمساَلدا (١١/١٥)ى لة نموونة بؤ

سآ زيندانيكردنى بإيارى ديمةشق
ئازاديى ثارتى ناسراوى  سياسيى
ساأل دةركرد، سآ ماوةى بؤ كوردي
هةستى ــى ــردن «الوازك تؤمةتى  بة 
جياخوازيى بةهَيزكردنى نيشتمانىء
بانطةشةى ئةوان لةكاتَيكدا تائيفى»
كةمينة دذى جياكاريي نةهَيشتنى
لةو (٣٠)  (١٢) كردبوو، كوردةكانيان
بة دةستطيركرابوون كة كــوردةى
كة وتووة، وؤض)يان رايتس (هيومان
هَيزة لةاليةن ئةوان ئةشكةنجةدراون
لة زؤربةشيان سورياوة، ئةمنييةكانى
درابوون، حوكم سةربازيدا دادطاى
ناديارى لَيألء ياسايةكى ضةند  كة
لةاليةن كة لةوانةى يةكَيك هةية.
ئةشكةنجةدرابوو ئةمنييةكانةوة هَيزة
قسةكانمى لَيكؤَليارةكة «ئةطةر وتى:
ثاسةوانةكان ئــةوا نةبواية،  بــةدأل
رؤذ (١٠) مــاوةى بؤ دةيانبردمء
دةستةكانم ــامء ــت دةوةس بةثَيوة
ئةطةر بةسترابوون، ــةوة ــةدوام ل
بكةوتماية كةمخةوييةوة بةهؤى
لَييان قامضى بة ثَيدادةكردمء ئاويان
تةنانةت دةستطيركراوةكان دةدام.
هَيزة لةاليةن ئازادكردنيان دواى
لةطةأل لَيكؤَلينةوةيان ئةمنييةكانةوة
ئةمة لَيدةكرَيت، ثرسياريان دةكرَيتء
ضوونة رَيطةى هةندَيكيان لةوةى جطة

دةكرَيت. ياساغ لَى دةرةوةيان

وؤض: رايتس هيومان
نةكات بَيدةنط كوردةكان ضيتر سوريا ثَيويستة

ئامَيدى بؤتان

(٢٠٠٩) ساَلى دووةمى كانوونى (٢٢)ى مانطى لة
سوَيندى ئةمريكا سةرؤكى (٤٤)ةمين باراك ئؤباما وةك
لةساَلى هةَلبذاردنةكان هةَلمةتى لةكاتى خوارد، ياسايى
توانى ميانإةوييةكةيةوة ئةجَيندا بةهؤى (٢٠٠٨)
دةنطدةرانى لة زؤرَيك كؤبكاتةوةو زؤر دةنطَيكى
لة ساَلَيك نزيكةى دواى رابكَيشَيت. خؤى بؤ ئةمريكى
ئؤباما بةشَيوةيةكى سةرؤك ئَيستا جةماوةرى ئؤفيس

دَيت. خوارةوة بةرةو بةرضاو
طشتيى راى كــة راثرسييةكانةوة بــةهــؤى
لةمةإ بؤضوونى خؤيان ثَيشبينىء وةردةطيرَيت، خةَلكى
ميتؤدى رَيطةى لة دةردةبإن، سياسييةكان كةسايةتيية
دةستبكةوَيت، طشتيى رايةكى دةتوانرَيت عةشوايى
خةَلكى هةموو بؤضوونى وةك ناتوانرَيت هةرضةندة
ئةداى لةسةر راثرسيى ئةمريكا لة تةماشابكرَيت.
سةرؤك هةندَيكجار تَييدا و باو شتَيكى بووةتة سةرؤك
رَيذةى كة دةبينَيتةوة، خؤى  هةنطوينى» «مانطى لة
لة هةندَيكجاريش بةرزيدايةو لةوثةإى لَيى رازيبووان

خراثداية. بارودؤخَيكى
ئةطةرى ئانوساتدا  لة راثرسييةكانيش ئةنجامى 
وةك بؤش جؤرج كاتَيك نموونة بؤ هةية. طؤإانى
ــذةى رَي  ،(٢٠٠١) لةساَلى هةَلبذَيردرا ــةرؤك س
مانطى بةجَيهَيشتنى دوا بةآلم لة بوو، (٪٦٠) جةماوةرى
دةبينييةوة، خؤى (٪٢٥) لَيى رازيبووان رَيذةى ئؤفيس
ئةمريكا سةرؤكايةتى بؤش لةكاتى بيرمان نةضَيت بةآلم
ثةالماردانى ئةوةيش تَيثةإى، سةختدا رؤذانَيكى بة
سَيثتةمبةرى يانزةى لة تيرؤريستانةوة لةاليةن بوو
ئةفغانستانى عَيراقء رذَيمةكانى  طؤإينى (٢٠٠١)و
لة بؤش جةماوةرى هَيرشةكان لةدواى لَيكةوتةوة.
بةهؤى دواتر ،(٪٥٥) بؤ خوار هاتة ثاشان بوو، (٪٩٠)
مانطةكانى لة ،(٪٧٥) بؤ بةرزبووةوة عَيراقةوة رزطاريى

بةجَيهَيشت. ئؤفيسةكةى كة (٪٢٥) كؤتاييدا طةيشتة
لةكاتى داكشانداية. كشانء لة ئؤباما جةماوةرى
رَيــذةى سثييةوة كؤشكى  ناو  ضوونة سةرةتاى
دوايين ثَيى  بة ئَيستاش  بــوو.   (٪٦٩) اليةنطرانى
داكشاوة تودةى ئةى ئَيس يو رؤذنامةى راثرسيى
مةسةلة لة بريتين كاريطةرةكانيش كَيشة .(٪٤٩) بؤ
لةرزؤكيى ــةرةإاى س ئابوورييةكان. ناوخؤيىء
خؤى تايبةتى طرنطى دةرةوةش سياسةتى ئابووريى

ئةمريكييةكان. الى هةية
بةهؤى ئؤباما جةماوةرى داكشانى بَيطومان
بارودؤخى لةبارةى خةَلكييةوةية ناخؤشحاَلى
لة هَيزى دةســةآلتــدار  ثارتى هةميشة ئابووريى،
لة بةدةستدةهَينَيت. ئابوورييةكانةوة ثَيشكةوتنة
بإيارى ئةمريكا كؤنطرَيسى (٢٠٠٩) شوباتى مانطى
(٧٨٧) لة خؤى كة دةركرد، ئابووريى بووذاندنةوةى
كةمكردنةوةى بإيارةكة دةبينييةوة، دؤالر مليار
تةندروستى ثاراستنى  خوَيندنء  خةرجى  بــاجء
ثَيويستبوو بإيارة ئةمجؤرة ئةوةى لةطةأل دةطرتةوة،
بةآلم ئةمريكا، لة ئابووريى قةيرانى ضارةسةرى بؤ
(٠٢٪)و بة رَيذةى بَيكاريى هؤى بةرزبوونةوةى بووة

رؤذانة. بةشَيوةيةكى خةَلكى بَيكاربوونى
وآلتَيكى ئةمريكا  يةكطرتووةكانى وياليةتة 
بةوة حةز هةميشة ئةمريكاش خةَلكى سةرمايةدارة،
شَيوة بةكةمترين بدةنء حكومةت كةم باجى كة دةكةن
سيستمى نيازة ئؤباما بة بكات. سةرؤك تةدةخوليان
زيادبوونى ئةمةش بكات، نيشتمانى بة تةندروستى
لَيدةكةوَيتةوة، فروانبوونى دةسةآلتى حكومةتى باجء
بةبآ زةحمةتة زؤر ضيان نيية، ئةوروثا وةك ئةمريكا
جَيطاى خؤشطوزةرانييةكةى سيستمى كارء بوونى
ثرؤذةكةى ســادة ئةمريكيةكى  هةر  نيية. متمانة
راديكاأل بة تةندروستى سيستمى  لةبارةى ئؤباما
حيسابى لةسةر بَيكاران بؤ دةرفةتة بةوةى دةزانَيت،

كاركةران.
سةرؤك جةماوةرى داهاتووى ثَيشبينيى ئاَلؤزة

بكرَيت. ئؤباما
طةورة طؤإانَيكى دةتوانَيت سياسيى رووداوَيكى
كايةوةو بَينَيتة ئةمريكا لة ئؤباما جةماوةريبوونى لة
ئةم وآلتة، خةَلكى رةزامةنديى زؤربةى ببَيتة جَيطاى
بارودؤخى كة ئةوةية، هةية راستييةكيش بةآلم
بؤ ئةمريكيةكان بؤ ثَيشةنطة ئةمريكا لة ئابووريى

.(٢٠١٢) لة سةرؤك هةَلبذاردنى

جةماوةرى رَيذةى
ئؤباما سةرؤك

شاآلو فةتاح

ياساى هةَلبذاردنةكان ظيتؤكردنى
جَيطريى هاشمى، ــارق ت لــةاليــةن
دةبَيتة عَيراقةوة كؤمارى سةرؤك
ئةمةش هةَلبذاردنء دواخستنى هؤى
عَيراقء سةر بؤ مةترسى ضةندين
دروستدةكات، ئةمريكا هَيزةكانى
بريتين عَيراق بؤسةر مةترسييةكانى
ئةمنىء دؤخى  شَلةذانى ترسى  لة
وآلت، سياسيى بــارى تَيكضوونى
لة دةرةكييةكانيش هَيزة مةترسيى
هَيزةكانى كشانةوةى تَيكضوونى ثالنى

دةبينرَيت. ئةمريكا

ثةككةوتنى
عَيراق سياسييةكانى

لة بةريتانى طارديانى رؤذنامةى
دةربارةى عةالدين)دا وتارَيكى (رةنج
عَيراقء هةَلبذاردنةكانى دواكةوتنى
لةثاش دةنووسَيت، مةترسييةكانى
هةَلبذاردنى ياساى زؤر، مشتومإَيكى
عَيراقةوة ثةرلةمانى لةاليةن عَيراق
كة نةضوو ثآ زؤرى بةآلم ثةسةندكرا،
دواى طةإَينرايةوة، ثةسةندكردنة ئةم
سةرؤك جَيطرى هاشمى، تارق ئةوةى
ياساكةى ظيتؤى عَيراق كؤمارى
سةرذمَيريى دةبوو هةرضةندة كرد.
ئؤكتؤبةرى لة عَيراق هاوآلتييانى
ئةمةش بةآلم ئةنجامبدراية، ئةمساَلدا
وآلتةدا لةو شتَيكى ديكة هةموو وةك
بة ثةيوةندى تةنيا ئةمةش دواخراء
زؤرينةى بةَلكو نيية، كوردةكانةوة
لةطةأل وآلتيش شيعةى كوردةكانء
بــوون، ياساكةدا ثةسةندكردنى
كة كورسييةكان جؤرةى ئةو بةآلم
كةمبوونى هؤى دةبَيتة دابةشكراوة،
سوننييةكان، زؤرينة ثارَيزطا كورسيى
ملمالنَيى جَيطةى كة لةنةينةوا بةتايبةت
ثةرلةمانتارة عةرةبة. كوردو نَيوان
جؤرة ئــةو ثرؤتَيستى سوننةكان

دابةشكردنةيان لةذَير سةركردايةتيى
كردءهَيشتاضاوةإَيىوةآلمى هاشميدا
وةآلمةكة عَيراقن، ديكةى اليةنةكانى
نين كة ئامادة ئةوان بَيت، هةر جؤرَيك
(٢٠٠٥)دووبارة ساَلى هةَلةى هةمان
هةَلبذاردنةكان بايكؤتى بكةنةوةو
ثةككةوتنى رووداوانةش ئةم بكةنء
عَيراقييةكان سياسيية ـــةواوى ت
ثَيشتر ــرا دةك ضونكة  دةردةخـــات، 
كورسييةكان دابةشكردنى ضؤنَيتيى
بكراية. عَيراقييةكان ثةرلةماندا باس لة
بةآليةك هيض ئايا دةكةن، ثرسيار ئَيستا
ئةطةر هةية، فةزيحةيةوة ئةم لةثشت

بةرثرسيارة؟ كَي ئةوة هةية،

طةورةكان مةترسيية
دةردةكةونةوة

ــةى ــك دي ـــكـــى ـــة راثـــؤرتـــَي ل

باس (ئةى.ثى) ثرَيسدا ئةسؤشيةيتد
ياساى دواكةوتنى كَيشةى هةمان لة
دةكرَيت، مةترسييةكانى هةَلبذاردنء
نورى (ئةى.ثى)دا، ضاوثَيكةوتنَيكى لة
عَيراق، وةزيرانى سةرؤك ماليكى،
كة ئــاطــاداركــردةوة عَيراقييةكانى
دةبَيتة هةَلبذاردنةكان  دواخستنى 
لةسةر دروستكردن مةترسى هؤى
بةتونديش نيشتمانىء ئاسايشى
جَيطرى هاشمى، تارق  لة رةخنةى
ظيتؤى كــة طــرت  كــؤمــار ســـةرؤك 
ماليكى كردووة. هةَلبذاردنى ياساى
لةاليةن ظيتؤ «بةكارهَينانى وتــى،
هاشمييةوةوبةردةوامبوونىلةسةرى،
دةستوورى ئابوورىء ئاسايشء
ئَيجطار مةترسييةكى دةخاتة وآلت
بةستنةوةى ماليكى طــــةورةوة».
بة ئةمريكاى هَيزةكانى كشانةوةى
لةقةَلةمداو بة بَيمانا هةَلبذاردنةكانةوة
كشانةوةى «بــةســتــنــةوةى وتــى، 

هةَلبذاردنى بة ئةمريكا هَيزةكانى
ئةمريكا هَيزةكانى بَيماناية، عَيراقةوة
(٢٠١١)دا لة دةكشَينةوةو ثالن بةثَيى
ياساى نامَينن». لةعَيراقدا بةتةواوى
كؤنةكانى ناكؤكيية هةَلبذاردنةكان
زيندوودةكاتةوةو شيعة سوننةو نَيوان
لةو ســونــنــةكــان ــتــارة  ــةمــان ثــةرل
كراوة طؤإانةى ئةو كة ــاوةإةدان ب
ذمارةيةكى ئةوانةو حيسابى لةسةر
زؤرينة ثارَيزطا بؤ كورسى كــةم

دابينكراوة. سوننييةكان
طةورةبوونى لةبارةى ماليكى
كَيشةكة «ثَيمواية وتى، كَيشةكةوة
ظيتؤكةى خؤىء لوتكةى طةيشتووةتة
اليةنَيك لة سوودى هيض ئةلهاشميش
بةوة ئاماذة ئاسؤشيةيتدثرَيس نيية».
سةرؤك ماليكى، نورى كة دةكــات
ضاوى عَيراق، ئَيستاى وةزيــرانــى
ثؤستةكةى بةدةستهَينانةوةى بإيوةتة

خؤى.

هةلَبذاردن دواكةوتنى
لةدَلى عَيراقييةكاندا دروستدةكات ترس
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قؤرغكردنى بازاأ، كؤتايي ثَيدَيت؟
ثسثؤأَيكى ئابووريى: دواى ياساى ثاراستنى بةكاربةريش، كــــــاآلى خراث دةهيَنرَيت

دةزانَيت  بةثَيويستى  بؤية  نابَيت،  ئاسان 
لة  دابنرَيت  بؤ  طونجاوى  ميكانيزمى 

مةركةزى شارو قةزاو ناحيةكان.
بةإَيوةبةرة  ئــةو  ئــةوةشــدا  لةطةأل 
ثَييواية  ياساكةو  بة  طةشبينة  طشتيية 
كاريطةريى دةبَيت لة ثارَيزطاريى لة مافى 
دةَلَيت:  ئةو  وةك  بةوثَييةى  بةكاربةر، 
بازاإو  بة  طرنطى  ثةرلةمان  «حكومةتء 
بؤ  ليذنةيةكيشيان  دةدةنء  بةكارهَينةران 
ئومَيدمان  بؤية  ثةرلةمان،  لة  داناوة  ئةوة 
بكةوَيتة  دةربضَيتء  ياساكة  بةوةية 
بإواى من  بة  كة  جَيبةجَيكردنةوة،  بوارى 
ضارةسةر  ثإؤذة  زؤر  كارى  كةوتنة  بة 

دةكات».
ئةحمةد  ــة  الن ــةوة  ــةش ــارةي ب ــةو  ل
ديراسةء  دواى  كة  ياساية  «ئةو  وتى: 
ئةوةى  جَيبةجَيبكرَيت،  دةبَيت  دةرضوونى 
بةثَيى  دةتوانرَيت  بكات  سةرثَيضيشى 
ياساكة لَيثَيضينةوةى لةطةَلدا بكرَيتء سزا 

بدرَيت».
هةرَيمى  لة  نيطةرانيية  جَيطةى  ئةوةى 
هةموو  ياسا  جَيبةجَيكردنى  كوردستاندا 
يةك  وةكء  بةرثرسان  هاوآلتييانء 
كة  واية،  ماسى  تؤإى  وةك  ناطرَيتةوةء 
ماسيية  دةطرَيتء  بضووكةكان  ماسيية 
طةورةكان دةيثضإَيننء رزطاريان دةبَيت.

«ثَيويستة  رةئوف  محةمةد  بإواى  بة 
دةربضَيتء  بةكاربةر  ثاراستنى  ياساى 
خروقاتةكانيشى ياساغ بكرَيت، بةآلم زؤر 
ناوةوةء  دةهَيننة  خراثيش  كاآلى  كةس 

دةربازيان دةبَيت لة سزا».
طومانة  بة  ئابووريية  ثسثؤإة  ئةو 
وةك  بةكاربةر  ثاراستنى  ياساى  لةوةى 
«رةنطة  دةَلَيت:  جَيبةجَيبكرَيتء  خؤى 
هةندَيك كةسى فةقير بطرن، بةآلم خةَلكى 
ديكة هةية كة دةسةآلتيان هةية بة لَيشاو 
سزاى  تووشى  دةهَيننء  خراث  كاآلى 

ياسايى نابن».

قاسم خدر محةمةد

بازاإي  خواردنة وة  «كحوليية كاني » 
هة رَيمي  كوردستان بة رة و 

طة رموطوإيي  زياتر دة إؤن، بة تايبة ت 
كة  رؤژانة  داواكاريي  لة سة ر 

ئة و جؤرة  خواردنة وانة  روو لة 
 زيادبوونة . 

دوكاني   ــة ردة وام  ب كة   لة ئَيستاشدا 
مة يفرؤشتني  نوآ  لة  سة رانسة ري  هة رَيم 
هة رَيمي   لة هة مانكاتيشدا  دة كرَيتة وة ، 
بؤ  ـــة ك  دة روازة ي بووة تة   كوردستان 
بؤ  خواردنة وانة   ئة و  هة ناردة كردني 

ناوة إاست و باشووري عَيراق و ئَيران. 
طة شة ثَيداني  سة نتة ري  بارة ية وة   لة م 
راثؤرتيدا  دوا  لة   توركيا  هــة نــاردة ي 
(٢٠٠٨)دا  لة ساَلي  كة   بة وة داوة ،  ئاماژة ي 
لة  توركيا كإيوة .  عَيراق زؤرترين بيرة ي 
لة ساَلي   «عَيراق  هاتووة   راثؤرتة دا  لة و 
(٢٠٠٨)دا بة بإي (٢٢) مليؤن دؤالر بيرة ي 
هة رَيمي   لة إَيي   هة مووي   كة   كإيوة ، 
لة كاتَيكداية   ئة مة   بووة ».  كوردستانة وة  
 (١٨) تة نيا  بإة   ئة و  (٢٠٠٧)دا  لة ساَلي  كة  

مليؤن دؤالر بووة . 
ثارَيزطاي   عة نكاوة ي   شارؤضكة ي 
ــة وة   ــواردن خ بــة  سة نتة ري  هــة ولــَيــر، 
عَيراق  ســة رانــســة ري   كحوليية كاني  
ــة ورة ي   ط بريكاري  ــان  دة ي ــاســراوة ،  ن
هاوردة كردني خواردنة وة  كحوليية كان لة  
دة كة ن،  كار  لة و شارؤضكة ية دا  توركياوة  
زؤري   ژمارة ية كي  جطة لة وة ي   ئة مة  
مؤدَيرن و  باإي  مة يفرؤشتن و  دوكاني  
كــراونــة تــة وة ،  لة  شة قامة كانيدا  نــوآ  
بيانيية وة   ناوخؤ و  خة َلكي  لة الية ن  كة  

سة رثة رشتي دة كرَين. 
هاوآلتيية كي   جــؤزَيــف،  ســة رطــؤن 
ئة و  عة نكاوة ية ،  دانيشتووي   مة سيحي  
ــة وة   ــواردن خ دوكانَيكي  خــاوة نــي  كة  
كحوليية كانة ، وتى: «سة رة إاي كرانة وة ي 
ــاإي   ب ـــان و  دوك زؤري   ژمــارة يــة كــي  
بة  رؤژ  رؤژ  مة ي   بازاإي   هَيشتا  نوآ ، 

طة رموطوإتر دة بَيت». 
طوزة راني  باري  ثَييواية؛   سة رطؤن 
لة   زياتر  ئَيستا  ــووة  و  ب باشتر  خة َلك 
بؤية   دة طة إَين،  سة رطة رميي  خؤشي و 
خــواردنــة وة   لة   روويــان  بة وشَيوة ية  

كحوليية كان كردووة . 
ئَيزدي   هاوآلتيية كي   شَيخاني  خدر 
دوكانَيكي  خاوة ني  هة ولَيرة  و  دانيشتووي  

لة  شة قامي  مة يفرؤشتنة   بة ناوبانطي  
دة َلَيت:  شَيخاني   شارة .  ئة و  ثزيشكاني 
«بازاإ لة  شوَينة  كوردنشينة كان طة رمترة  
مة سيحيية كان،  لة طة أل شوَينة   بة راورد  بة  
لــة وآ  ــة كــان  دوكــان ـــارة ي  ژم ضونكة  

كة مترن و كإيارة كان زياترن». 
هاوثيشة كاني   ــة ي   زؤرب شَيخاني  و 
دوكانة كانيان  ــة و  ش ــي   ــطــان درة ن ــا  ت

لة  كإيار و وة ك  دَيت  كراوة تة وة  و جمة ي  
ثَيدة دة ن،  ئاماژة ي   مة يفرؤشانة   ئة م 
ترس  بة بآ   نيية  و  ئة منييان  طرفتَيكي   هيض 

كارة كة يان دة كة ن. 
ــاژة  ثــَيــدانــة  لــة ســاآلنــي   ــام جــَيــي  ئ
كاتَيك  رابــردوودا،  سة دة ي   نة وة دة كاني  
هَيزة  ئيسالميية  توندإة وة كان بة هَيزبوون، 
فرؤشتن،  مة ي   دوكانة كاني   لة   بة شَيك 
بة وة ي  خدر شَيخانيشة وة ، تة قَيندرانة وة  و 
بة رة و  حكوليية كان  خواردنة وة   بازاإي  

الوازيي رؤيشت. 

«بة رة بة يانَيكي   ــت:  ــَي دة َل شَيخاني 
ئَين  (تي  عة لالطة ية ك   ،(١٩٩٨) ساَلي 
دوكانة كة م و  بــة ردة م  خستة   تي)يان 

تة قانديانة وة ». 
ــة واو  ت ــة   ــة ك ــارودؤخ ب لة ئَيستادا 
هة إة شة ي   لة الية ك  بووة تة وة ،  ثَيضة وانة  
نــة مــاوة  و  ــان  ــدإة وة ك ــون ت ئيسالميية  
هة رَيم  حكومة تي  ديكةشة وة   لة الية كي  

رَيطة ي بة  كردنة وة ي دوكان و باإي  مة ي  
نزيكي   مة رجَيك  بة   داوة ،  خواردنة وة  
شوَينة كة ي   نة بَيت و  قوتابخانة   مزطة وت و 

لة سة ر شة قامة  سة رة كيية كان بَيت. 
كردنة وة ي   سة رقاَلي   كة   شَيخاني  
لة  رؤتينياتي   طلة يي   ــة ،  دووة م دوكاني  
«رؤتيني  ــت:  ــَي دة َل دة كــات و  حكومة ت 
ئيداريي تاكة  بة ربة ستة  لة ثَيشم، ضونكة  بؤ 
دة رهَيناني مؤَلة تي كردنة وة ي دوكانة كة م 
دة بَيت مؤَلة تي تة ندروستي، طة شتوطوزار، 
بة دة ستبَينم و  ثارَيزطا و...هتد  شارة واني و 

زؤري  ماندوبوونَيكي  كــات و  ــة وة ش  ئ
دة وَيت». 

ئة وة ي  هَيندة ي  تر بازاإي  خواردنة وة  
كــردووة ،  طة رموطوإتر  كحوليية كاني  
دة روازة ي  بووة تة   هة رَيم  كة   ئة وة ية  
بؤ  خواردنة وانة   ئة و  هة ناردة كردني  

باشوور و ناوة إاستي عَيراق و ئَيران. 
كحوليية كان  خواردنة وة   بازرطاناني 
ئامادة نة بوون لة  طوژمة ي بازرطانيية كة يان 
نهَيني  بة   زانيارييانة يان  ئة و  بدوَين و 
حكومة ت  فة رمانبة رَيكي  بة آلم  ثاراست، 
بكرَيت  بة  ناوة كة ي  ئاماژة   نة يويست  كة  
رابردوودا،   مانطي   (١٠) «لة   ئاشكرايكرد، 
خواردنة وة ي  دينار  مليار   (٣٨٠) بةبإي 
هةرَيمي  هـــاوردة ي  جطة رة   كحولي و 

كوردستان كراوة ». 
رؤژبة إؤژي   طة رموطوإبووني   لة طة أل 
ئة م بازاإة ، هاوآلتييان و دوكانداراني  مة ي  
ناوخؤيي و  وة بة رهَينة رة   هاني  فرؤشتن 
بة رهة مهَيناني  كارطة ي  دة دة ن  بيانيية كان 
لة  هة رَيمي   كحوليية كان  خــواردنــة وة  
تائَيستا  ضونكة   بكة نة وة ،  كوردستان 
ئة وروثاوة   لة  توركيا و  خواردنة وانة   ئة و 

هاوردة ي  هة رَيم دة كرَين. 
كة سَيك  «ئة طة ر  دة َلــَيــت:  سة رطؤن 
كــارطــة يــة كــي بــيــرة ي هــة بــَيــت، وة كــو 
هة بَيت».  نة وتي  بؤريية كي  واية   ئة وة  
هة موو  كوردستان  ناوبراو،  وتة ي  بة  
دروســتــكــردنــي  ثَيداويستيية كاني 

كارطة ية كي لة وشَيوة يةي تَيداية . 

سة رطؤن،  لة طة أل  هاوإابوو  شَيخاني 
ثَيشبإكآ  كارطة ،  بنيادناني  «بة   وتي:  ئة و 
هة رَيم و  لة نَيوان  نرخ  كوالَيتي و  لة  بواري 

وآلتاني بة رهة مهَينة ر دروستدة بَيت». 
ثَيي  ئَيزديية ،  خــؤي  كة   شَيخاني 
باشترة  كارطة كان لة و ناوضانة ي ئَيزدي و 
بنيادبنرَين.  نيشتة جَين  لَي  مة سيحي 
لة   كة سانة ي  ئة و  زؤربة ي  وتنة   شياوي 
بازاإة كاني  كحول و مة ي خواردنة وة  كار 

دة كة ن، ئَيزدي و مة سيحين. 
هاوآلتيية كي  كة   سة بري،  هة يسة م 
مة سيحيي دانيشتووي دهؤكة ، دة َلَيت: «لة  
ثارَيزطاي  دهؤكدا زياتر لة  (١٥٠) طوندي 
طة ورة ترين  كة   هة ية ،  نشين  مة سيحي 
هة يسة م،  بإواي  بة   بَيكاريية ».  كَيشة يان 
كحوليية كان  خواردنة وة   كارطة ي  داناني 
لة  ناوضة ي ئة واندا، هة لي  زؤري  كاركردن 
«بازاإي  لة وة ي   ئة مة  جطة   ئاراوة ،  دَينَيتة  
جوتيارة  مة سيحيية كانيش كة  رة زي ترآ و 

بة رهة مي جؤيان هة ية ، دة طة شَيتة وة ». 
بة ردة م  كَيشة ي   طة ورة ترين  ثَيدة ضَيت 
هة رَيمي   لة   كارطانة   ئة مجؤرة   نة بووني  
بَيت  زة ريبة   نرخي   كة ميي   كوردستاندا، 
هة رَيمي   بؤ  هاوردة كان  بة رهة مة   لة سة ر 
ئة و  نرخي   ــار  دواج بؤية   كوردستان، 
لة  دة بَيت  ــة رزان  ه زؤر  خواردنة وانة  
بيرة ية كي   نرخي   كة   هة رَيمدا،   بازاإة كاني  

هاوردة  لة  ية ك دؤالر كة مترة . 
تَيبينى: ئةم راثؤرتة
لة سايتى نيقاش وةرطيراوة

مة يفرؤشَيكي  هة ولَير: 
لة سالََيكدا بايي ٢٢ مليؤن دؤالر بيرة كِردراوة

بوونى هة ريَم بة  دة روازة ي هة ناردة كردني  
خواردنة وة  كحوليية كاني  بؤ باشوور و ناوة ِراستي 

عَيراق و ئَيران، وايكردووة بازاِري  خواردنة وة  
كحوليية كان طة رموطوِرتر بَيت

 طومرطى ئيبراهيم خةليل دةروازةى هاوردةكردنى كاآل بؤ كوردستان              فؤتؤ: رؤذنامة
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ثَيوةرةكاني توَيذينةوةي بازاإ 
لةثَيناو زانيني ذمارةي كإيارء 

ركابةرَيتيى لة بازاإةكاني 
كوردستاندا، ثَيش دامةزراندني 

ثإؤذة طرنطي ثَينادرَيت، لةكاتَيكدا 
ثَيويستة ثإؤذة طةورة بَيت يان 
بضووك خوَيندنةوةيةكي ضإي 

ذينطةي ناوةوةء دةرةوةي بؤ بكرَيت، 
بةتايبةتي ذينطةي دةرةوة، ضونكة 

هؤكارة ئابوورييء كؤمةآليةتيء 
ياساييةكان كاريطةرييةكي سةرةكيي 

دةبَيت لةسةر داهاتووي ئةو 
ثإؤذةية، ئةمةش هؤكارَيكة بؤ 

سةرنةكةوتني زؤرَيك لة ثإؤذةكان.

قــةرةداغــي،  ــةرةج  ف حةمة  د.كـــاوة 
ثسثؤإي ياريدةدةر لة زانكؤي سلَيماني، 
كة  هؤكارانةى  لةو  «يةكَيك  ثَييواية؛ 
سةركةوتنى  لةسةر  دةبَيت  كاريطةريى 
يةكَيك  كة  ئابووريية،  ذينطةي  ثإؤذة، 
ئابووريش  ذينطةي  بإطةكاني  لــة 

توَيذينةوةي بازاإة».
بةوة  ئاماذة  ئابووريية  ثسثؤإة  ئةو 
دةريدةخات  بازاإ  توَيذينةوةى  دةكات؛ 
لةتوانايداية  ضةندة  بازاإة  ئةو  ئايا  كة 
ــةو ثــإؤذةيــة  ــارةي بــةرهــةمــي ئ ــةب ق
شوَينة  ئةو  هاوآلتيياني  بطرَيتةخؤيء 
ئةو  بةكارهَيناني  شــارةزايــي  ضةندة 
بةرهةمةيان هةية، تا نرخَيك بدةن لةطةأل 

ئةو بةرهةمةدا بطونجَيت.
مةيدانيى  توَيذينةوةيةكى  بةثَيى 
ئابووريي  طةشةثَيداني  رَيكخراوي 
شَيوازي  لةبارةي  (كيدؤ)  كوردستان 
نرخدانان لةسةر كاآلكان، دةريخستووة، 
بازاإدا  لة  بةرهةمةكان  (٦٠٪)ي  لة  كة 
نرخي  حكومةت  دةستتَيوةرداني  بةبآ 
حكومةت  (٢٢٪)ي  دادةنرَيتء  لةسةر 
(٧٣٪)ي  دةستنيشاندةكاتء  بؤ  نرخى 
نرخي  ــَيــن  دةَل ثإؤذةكانيش  ــاوةن  خ
لةطةأل  هاوشَيوةية  بةرهةمةكانمان 
كةم  رَيذةيةكي  ديكةداء  ثإؤذةكاني 

دةَلَين نرخي كاآلكانيان بةرزترة.
ــوةبــةري  بــةإَي بــةرزنــجــي،  حسام 
ئابووريى  طةشةثَيداني  رَيكخراوي 
لةسةر  جةخت  رؤذنامة  بؤ  كوردستان، 
دةيانةوَيت  «ئةوانةي  دةكاتةوة  ئةوة 
بؤضي  بزانن  يان  دابنَين  ثــإؤذةيــةك 
ساغنابَيتةوة،  كاآلكانيان  نييةء  كإياريان 

دةبَيت ساَلي جارَيك يان دوو ساأل جارَيك 
توَيذينةوةي بازاإ بكةن، بؤئةوةي طةشة 

بة ثإؤذةكةيان بدةن».
كيدؤ  رَيكخراوى  توَيذينةوةكةى 
ـــارةوة باس  ك ــى  ــارةزاي ــارةى ش ــةب ل

كةساني  «(٨٤٪)ي  ـــات  ـــةوةدةك ل
بة  بضووكةكان  ــإؤذة  ث بةإَيوةبةري 
لة  (٤٪)يشيان  فَيربوونء  شاطرديي 
رَيطةي تةواوكردني ثرؤسةي خوَيندنةوة 

كار دةكةن».

ثسثؤإى  ــروف،  ــةع م ــن  ــةرمــي د.ن
ثَييواية؛  سلَيمانى،  زانكؤى  لة  ئابووريى 
دةرضــووي  كة  ئةوةية  نيشانةي  ئةمة 
خزمةتي  ناتوانن  خوَيندن  قؤناغةكاني 
كةسانةي  ــةو  ئ بــكــةنء  ــار  ك ـــازاإي  ب

كارة  ناو  دَينة  كةمتر  بإوانامةن  خاوةني 
كة  روونيشيانكردةوة  تايبةتييةكانةوة، 
كة  دةطةإَينةوة  ئةوة  بؤ  هؤكارانة  ئةم 
ثَيش دامةزراندني ثإؤذةكان توَيذينةوةي 

بازاإيان بؤ نةكراوة.
بةشَيكى زؤر لة خاوةنكارانى هةرَيمى 
كوردستان بةشَيوةيةكى زانستى نةبوون 
لة  سووديان  هةندَيكيان  خاوةنكارء  بة 
سووديان  هةندَيكيشيان  رووداوةكــانء 
لة سوتفةكان وةرطرتووة، هةربؤية زؤر 
بة كةميى كار لةسةر توَيذينةوةى بازاإء 

جةدواى ئابووريى دةكةن.
اليةنَيكي  قةرةداغى  د.كاوة  بإواى  بة 
سةرةكيي توَيذينةوةي نرخ لة كؤمةَلطةي 
دةدرَيتء  نرخ  بة  طرنطي  زؤر  كورديدا 
طرنطي بة كوالَيتي نادرَيت، ضونكة هَيشتا 
ئةطةر  تَيربوون،  ئاستي  نةطةيشتوينةتة 
ديكة  وَينةي  يان  بطةين  رادةية  ئةو  بة 
لةو بةرهةمة لةو بازاإةدا هةبَيت، دةبَيتة 

ثَيشبإكآ لة رووي نرخةوة.
ئةوةشى  كيدؤ  تــوَيــذيــنــةوةكــةى 
دةرخستووة، كة (٦٠٪)ي ثإؤذةكان هةلي 
كار تةنيا بؤ يةك كةس دةإةخسَينن، كة 
ئةويش تةنيا خاوةن ثإؤذةكةيةء رَيذةي 
(٣-٦٪)ى ثإؤذةكانيش توانيويةتي هةلي 
كار بؤ (٢-٤) كةس ثةيدابكات، لةكاتَيكدا 
كارء  دةستي  بةطةإخستني  ضةندَيتيي 

قةبارةي سةرماية ثَيوةرن بؤ ثإؤذة.
مةعروف،  د.نةرمين  بؤضوونى  بة 
ثسثؤإي ئابووريي، ئةمة ئةوةدةردةخات 
لة  ئةوتؤ  رؤَلَيكي  بضووكةكان  ثإؤذة  كة 
بةطةإخستني دةستي كارء كةمكردنةوةي 

رَيذةي بَيكاريي لة هةرَيمدا نابينن.
ئةطةرضى دةرطاى بازرطانيى هةرَيمى 
كوردستان بة رووى كؤمثانيا بيانييةكاندا 
ثَيويست  وةك  هَيشتا  بةآلم  كراوةتةوة، 
ثإؤذةكانى  زانستيكردنى  بة  دةرطــاى 
زانستى  رووى  بة  كوردستان  هةرَيمى 
ئةمةش  نةكراوةتةوة،  ئابووريدا  نوَيى 
باشء  كوالَيتييةكى  لة  دةكات  إَيطريي 

قازانجَيكى زؤر لة ثإؤذةكاندا.
طةشةثَيداني  رَيكخراوي  بةإَيوةبةري 
ــاذة بؤ  ــام ــان ئ ــى كــوردســت ــووري ــاب ئ
كة  ثــإؤذةكــان  لة  زؤر  ــات؛  دةك ــةوة  ئ
سةركةوتووبنء  ناتوانن  دةستثَيدةكةن 
ضونكة  ثةيدابكةن،  خؤيان  بؤ  كإيار 
بازاإ  بؤ  توَيذينةوةيةكيان  هيض  لةثَيشدا 
حكومةتء  ئةركي  بؤية  ــردووة،  ــةك ن
دةزطاي وةبةرهَينانء بانكةكانء خاوةن 
بازاإ  بؤ  توَيذينةوة  خؤيانة  ثإؤذةكان 
سةرةتاي  ــازاإ  ب توَيذينةوةي  بكةن، 

دةستكردنة بة كار.

لة ثأؤذةكاني هةرَيمى كوردستاندا، 
توَيذينةوةي بازاأ لةبةرضاو ناطيرَيت

سةنطةر جةمال

دوو ثرؤذةياسا بؤ ثارَيزطاريى لة مافى 
بةكاربةرو رَيطريى لةثاوانخوازيى 
دةدرَيتة ثةرلةمانى كوردستان، كة 

تَييدا رَيطريى لةبةرزبوونةوةى نرخ 
دةكرَيت، اليةنة ثةيوةنديدارةكانيش 

ئاماذة بةثَيويستىء طرنطى ياساكة 
دةكةن، بةآلم ثسثؤإَيكى بوارى 

ئابووريى ثَييواية، زةحمةتة ئةو 
جَيبةجَيبكرَيت. ياساية 

ــةرى  ــوةب ــةإَي ب ئيبراهيم،  عــةزيــز 
ثيشةسازيىء  ـــى  وةزارةت لة  طشتيى 
كوردستان،  هةرَيمي  حكومةتي  بازرطانى 
ثرؤذةياسايان  دوو  كة  رونيدةكاتةوة 

حيمايةى  ئيحتيكار،  عدم  (منافةسةو  بؤ 
كوردستان،  ثةرلةمانى  داوةتة  بةكاربةر) 
باسى لةوةشكرد، كة وةزارةتى بازرطانى 
بيانى  ناوخؤو  ثسثؤإانى  هاوكاريى  بة 
ضةند  نووسيوةو  ثرؤذةياساكةيان 
خولي  بــةشــداريــى  بــؤ  كةسَيكيشيان 
وتيشى:  جنَيفء  ناردووةتة  تايبةتمةند 
بازاإء  كَيشةى  رَييةوة  لةو  «دةمانةوَيت 

هاوآلتييانء بازرطان ضارةسةر بكةين».
ثةرلةمانى كوردستان رؤذى (١١/١٩) 
ثإؤذةياسا   (٩) بؤ  يةكةمى  خوَيندنةوةى 
كرد، كة لةنَيوانياندا ثإؤذةياساي ثاراستنى 
تائَيستا  بةآلم  هةبوو،  بةكاربةر  مافى 
لة  ثَيدةضَيت  نةكراوةء  لةسةر  طفتوطؤى 

طفتوطؤدا طؤإانكاريى بةسةردا بَيت.
ثاراستنى  ليذنةى  سةرؤكى  جَيطرى 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  بةكاربةر  مافى 
ثَييواية  دةزانَيتء  طرنط   بة  ثرؤذةكة 
ثارَيزطاريى لة مافى بةكاربةر دةكات، جطة 

كةلوثةالنةى  ئةو  نرخى  دياريكردنى  لة 
بةكاربةر  دةبَيت  كة  هةرَيمةوة،  دَيتة 
مواسةفاتء  ــرخء  ن لةسةر  زانياريي 
جؤرةكةى هةبَيتء طرَيبةستى بةكاربةرو 

فرؤشيار ثارَيزراو بَيت».
سةرؤكى  جَيطرى  ئــةحــمــةد،  ــة  الن
باس  بةكاربةر،  مافى  ثاراستنى  ليذنةى 
ديراسةكردنى  دواى  كة  ــات،  دةك لــةوة 
تَيبَينىء  هةر  ضاككردنى  ليذنةكةيانء 
طفتوطؤى  حكومةت  ليذنةكةو  سةرنجَيكى 
ناكةين  «كارَيك  وتى:  دةكــةنء  لةسةر 
دةبَيت  بةآلم  بخورَيت،  بازرطان  مافى 
لَيبكةين،  ثارَيزطاريى  بةكاربةريش  مافى 
طفتوطؤو  ثــإؤذةيــاســاكــة  لــةبــةرئــةوة 
طؤإانكارييةكى  دةوَيتء  باشى  ديراسةى 

ثَيويست هةبَيت تَييدا دةكرَيت».
لةطةأل  دةكةن؛  بةوة  ئاماذة  ثسثؤإان 
ناتوانرَيت  ئازاددا  بازاإى  ثةيإةوكردنى 
رآ لة بةرزبوونةوةى نرخ يا دياريكردنى 

بة  ئةوةش  بازاإةكانداء  لة  بطيرَيت  نرخ 
شتَيكى ثَيضةوانة دةبينن لةطةأل ياساكةدا.

كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامةكةي 
لة  رَيطريى  ئةطةر  ئاسايية  ثَييواية 
نرخى  يان  بكرَيت  نرخ  بةرزبوونةوةى 
نــاوةوة  دَينة  كاآليانةى  ئةو  بةشَيكى 
كوردستان  لة  لةكاتَيكدا  دياريبكرَيت، 
ثةيإةويى سيستمى بازاإى ئازاد دةكةن، 
سنوورى  دةبَيت  «هةمووشتَيك  بةآلم 
بازرطانيش  بةكاربةرو  نموونة  بؤ  هةبَيت، 
ئةو  دةبَيت  بةآلم  ثارَيزراوبَيت،  مافيان 
هةردووال  بؤئةوةى  طونجاوبَيت  نرخانة 

سودمةند بن».
ثسثؤإى  رةئــوف،  د.محةمةد  بةآلم 
سلَيماني،  زانكؤي  مامؤستاى  ئابووريىء 
ثَيويستى  باشىء  بة  ئاماذة  هةرضةندة 
مومكين  ثَييواية  بةآلم  دةكات،  ثإؤذةكان 
نرخ  بــةرزبــوونــةوةى  لة  رَيطريى  نيية 

بكرَيت.

«ناكرَيت  دةَلَيت:  رةئوف  د.محةمةد 
بةوثَييةى  ضوارضَيوةكةوة،  بخرَيتة  ئةوة 
لةكاتَيكدا  ضونكة  ــةك،  ي لة  جــيــاوازن 
بةكاربةر  تواناى  رةنطة  زيادبكات  نرخ 
بةكاربةر  دةتوانرَيت  بةآلم  زيادبكات، 
بةشَيوةيةكى  كاآلكانى  بةوةى  بثارَيزيت 
لةوةى  دوور  دةستبكةوَيت  عاديالنة 
ئيحتيكاريى  بةشَيوةيةكى  نرخةكان 
بةرزبَيتةوة، ئةوة دةكرَيت»، بةآلم رَيطرتن 
لة بةرزبوونةوةى نرخ بة كارَيكى ئةستةم 

دةزانَيت.
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  هاوآلتييان 
كــاآلكــانــةوة  نرخى  ــى  ــةرزي ب بــةهــؤى 
دةناَلَيننء ناإازين لة دةستبةسةرداطرتنى 
كة  كؤمثانياوة،  هةندَيك  لةاليةن  بازاإ 
حيزبة  بةرثرسء  كؤمثانياى  بةشَيكيان 

باآلكانن.
عةزيز ئيبراهيم  نكؤَلى لةوة ناكات كة 
جَيبةجَيكردنى  ياساكة  دةرضوونى  دواى 

قؤرغكردنى بازاأ، كؤتايي ثَيدَيت؟
ثسثؤأَيكى ئابووريى: دواى ياساى ثاراستنى بةكاربةريش، كــــــاآلى خراث دةهيَنرَيت
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زؤر  كارةبا  طرفتي  جةذندا،  رؤذاني  لة 
دةكرَيت  ــةوةش  ئ ثَيشبيني  زياديكردو 
بةردةوام  طرفتة  ئةو  ئايندةدا  رؤذاني  لة 
لة  سلَيماني  شاري  طةإةكي  هةندَيك  بَيت. 
(٧)كاتذمَير  تةنيا  جةذندا،  دووةمي  رؤذي 
كارةبايان هةبووةء بةإَيوةبةري كؤنتإؤألء 
هؤكارةكةي  سلَيمانيش  كارةباى  طةياندني 
تةكنيكيء  هةَلةيةكي  ضةند  بؤ  دةطَيإَيتةوة 
كوذاندنةوةي طشتيي كارةبا لة هةولَيرةوة.

وةزارةتَيكي  بَي وةزير

ئةظين عومةر فةرةج، جَيطري سةرؤكي 
سةرضاوة  وزةء  ثيشةسازييء  ليذنةي 
سروشتييةكان لة ثةرلةماني كوردستان، بة 
بَيبةرنامةيي  هؤكاري  راطةياند،  رؤذنامةي 
نةبووني  بؤ  دةطةإَيتةوة  كارةبا  وةزارةتي 
شةشةمي  كابينةي  لة  بةوثَييةي  وةزير، 
تةنيا وةزارةتي كارةبا  حكومةتي هةرَيمدا، 
وةزيري بؤ دةستنيشان نةكراوة، هةروةها 
لةماأل  سةرطةورة  ماَلَيكدا  لة  «ئةطةر  وتي 
ماَلةدا  ئةو  كاروباري  لة  ناإَيكيي  نةبَيت، 
روودةدات، وةزارةتي كارةباش دووضاري 

ئةو ناإَيكيية بووة».
زيـــادةإةويـــيء  ثــَيــيــوابــوو،  ئةظين 

هاوآلتييانةوة  لةاليةن  كارةبا  ضةتاَلكردني 
سةرةكييةكاني  هؤكارة  لة  ديكةية  يةكَيكي 
زؤريي  كارةباء  بةرنامةي  تَيكضووني 
هاوآلتييانةوة،  لةاليةن  كارةبا  بةكارهَيناني 
رووي  سةرمايةي  شةثؤلي  ئةو  بةهؤي 
كردووةتة هةرَيمي كوردستان، خةَلكي زياتر 
هةر  بةكاردةهَينن،  طةرمكةرةوة  ئامَيري 
كوردستان  ثةرلةماني  لة  ليذنةكةيان  بؤية 
بإياريداوة لة دواي رؤذاني جةذنةوة لةطةأل 
رَيوشوَين  كؤببَيتةوةء  كارةبا  وةزارةتي 

دابنَين بؤ ضارةسةركردني ئةو كَيشةية.

نةبووني بةرنامةي كارةبا
لة جةذندا

لة ساآلني رابردوودا، سةرباري ئةوةي 
بإي كارةبا كةمبوو، بةآلم وةزارةتي كارةبا 
بةرنامةي  نيشتمانييةكاندا  يادة  بؤنةء  لة 
بةآلم  رادةطةياند،  خؤي  كارةباي  ثَيداني 
ئةمساأل ئةو بةرنامةية نةبوو، جطة لةوةي 
لة رؤذي دووةمي جةذندا تةنيا (٧) كاتذمَير 
بة هةندَيك طةإةكء شةوان  كارةبا دراوة 

كارةبا نةبووة.
ئةندازيار ياسين حةسةن، بةإَيوةبةري 
سلَيماني  كارةباي  طةياندني  كؤنتإؤألء 
دياريكراو  بةرنامةيةكي  نةبووني  هؤكاري 
لة رؤذاني جةذندا  كارةبا  دابةشكردني  بؤ 
سةرضاوةكاني  جياوازيي  بؤ  طَيإايةوة 

وَيستطةي  كة  ثَيشوودا  ساآلني  لة  كارةبا 
ئَيستا  بةآلم  بوو،  دةربةنديخان  دوكانء 
سيانةكردندايةء  لةذَير  دوكان  وَيستطةي 
ئاستي ئاوي وَيستطةي دوكان زؤر نزمةء 
بؤية  هةر  ثَيببةسترَيت،  ثشتي  ناتوانرَيت 
وَيستطة  بة  دةبةسترَيت  ثشت  تةنيا  ئَيستا 
بةو  كاركردندان،  لة  ئَيستا  كة  غازييةكان 

هؤيةشةوة بةرنامةمان نةبوو.
دووةم  كة  ئةوةشيكرد،  باسي  ياسين 
داون- كوذاندنةوةي  رؤذي جةذن (شةت 
ضةند  بؤ  هةولَيرةوة  لة  روويداوة  طشتيي) 
دووبــارة  ضةندجارَيكيش  كاتذمَيرَيكء 
وةستان،  يةكةكان  هةموو  ـــووةوةء  ب
بةرنامةي  دةمانتواني  نةبواية،  ئةوة  ئةطةر 
دياريكراوي خؤمان هةبَيتء وةكو رؤذاني 

ثَيش جةذن كارةبا بدةينة هاوآلتييان.

حكومةت ثةنا دةباتةوة
بؤ موةليدة ئةهلييةكان

بةهؤي ئةو كَيشانةي لة سةرضاوةكاني 
ئَيستا  ثةيدابوون،  كارةباوة  بةدةستهَيناني 
بووة  ناضار  ــارة  دووب هةرَيم  حكومةتي 
ئةهلييةكان  موةليدة  كاركردني  كاتةكاني 
زيادبكاتةوة، لةكاتَيكدا بةهؤي بةطةإكةوتني 
ضةند وَيستطةيةكي بةرهةمهَيناني كارةباوة 
زؤرتر  كارةبايةكي  سلَيماني،  هةولَيرء  لة 
موةليدة  هاوآلتييانداء  بةسةر  دابةشدةكرا 

كارةبايان  ثَيداني  كاتةكاني  ئةهلييةكان 
كارةباء  كاتذمَير   (٣) بؤ  كةمكرايةوة  بؤ 
بةرةو  دينارء  ــةزار  ه  (٤) بة  ئةمثَيري 
كاري  بةتةواويي  كة  ــوو  دةض ــةوةش  ئ

موةليدة ئةهلييةكان رابطيرَيت.
طةياندني  كؤنتإؤألء  بــةإَيــوةبــةري 
كة  لةوةكرد،  باسي  سلَيماني  كارةباي 
نوَينةري  لةطةأل  كؤبوونةوةيان  ثاش  لة 
(كانوونى  مانطي  بؤ  ئةهلييةكاندا،  موةليدة 
بإياردرا  داناوةء  بةرنامةيةكيان  يةكةم) 
يةكةم)وة  (كانوونى  مانطي  سةرةتاي  لة 
كاتذمَير   (٥) رؤذانة  ئةهلييةكان  موةليدة 
بؤ  دينار  هةزار   (٦) بة  بةرامبةر  كاربكةن، 
هةر ئةمثَيرَيك، ئةمةش تا إادةيةك طرفتي 

كارةبا كةمدةكاتةوة.
ئَيستا  راطةياند،  رؤذنامةي  بة  ياسين 
دةدةينة  كارةبا  كاتذمَير   (١٦) نزيكةي 
ئايندةدا  رؤذي  ضةند  لة  بةآلم  هاوآلتييان، 
طازيي  وَيستطةي  ديكةي  يةكةيةكي 
بإوايةدام  لةو  دةكةوَيتةكارء  ضةمضةماأل 
بةرزتر  كارةبامان  ثَيداني  تواناي  ئةوكاتة 
ببَيتةوة بؤ زياتر لة (١٨) كاتذمَيرء ثَيدةضَيت 
ئةهلييةكاندا  موةليدة  بةرنامةي  لةطةأل 

كارةباي تةواو بدرَيت بة هاوآلتييان.
ثَييوابوو،  ئةندازيارة  ئةو  هةروةها 
بــووة  هــؤكــار  تةكنيك»ي  «واقيعَيكي 
موةليدة  بؤ  ببرَيتةوة  ثةنا  ــةوةي  ئ بؤ 
مانطةكاني  لة  بةوثَييةي  ئةهلييةكان، 
زؤر  كارةبا  بةكارهَيناني  هاويندا  زستانء 

تؤمار  خواست  بةرزترين  دةكــاتء  زياد 
لة  طازييةكان  وَيستطة  ئةطةرضي  دةكرَيت، 
ئَيستادا نزيكةي (٩٠)مَيطاوات زياتر كارةبا 
بةرهةمدةهَينن بة بةراورد لةطةأل مانطةكاني 
زيادبووني  زؤر  لةبةر  بةآلم  ثَيشوودا، 
كارةباي  بإي  ناتوانرَيت  كارةبا،  خواستي 

ثَيويست دابين بكرَيت.
طةياندني  كؤنتإؤألء  بــةإَيــوةبــةري 
كَيشةي  رايطةياند،  سلَيماني  كارةباي 
ئةزةلي  بةشَيوةيةكي  هةرَيم  كارةباي 
سةرمابوو  كاتَيك  ــةر  «ه نامَينَيتةوة، 
ئاسايي  كةشوهةوا  كة  كةمبَيتةوةء  كارةبا 
ببَيتةوة»،  ئاسايي  كــارةبــاش  بـــووةوة 
شةش  هةر  هاويندا  مانطةكاني  لة  ضونكة 
طازيي  ضةمضةماَلي  وَيستطةي  يةكةكةي 
تةواويي  بة  كارةبا  طرفتي  كارء  دةكةوَيتة 

ضارةسةردةبَيت.
ئومَيد ئةحمةد، بةإَيوةبةري كؤنتإؤألء 
كة  رايطةياند،  هةرَيم،  كارةباي  طةياندني 
لة  كارةبا  بةرهةمهَيناني  تواناي  ئَيستادا  لة 
كة  بإةشةوة  بةو  مَيطاواتة   (٨١٠) هةرَيمدا 
لة بةغداوة دابيندةكرَيت، بةآلم لةم وةرزي 
كارةبا  بةكارهَيناني  خواستي  سةرمايةدا 
جاران  (٣)هَيندةي  هاوآلتييانةوة  لةاليةن 
وةزارةتةكةيان  ئةطةرضي  زياديكردووة، 
ثَيويستي  دابينكردني سووتةمةني  كَيشةي 
يةكةكاني  ــةواوي  ت ئيشكردني  بؤ  هةية 
لة  كــارةبــا  بةرهةمهَيناني  وَيستطةي 

هةرَيمدا.

حكومةتى هةرَيم هانا بؤ موةليدة ئةهلييةكان دةباتةوة

سةنطةر جةمال

جيهانيى  رؤذى  لــة  ساَلَيك  هــةمــوو 
كةمئةندامانى  داواكارييةكانى  كةمئةنداماندا، 
كوردستان دووبارةدةبنةوة، كة ذمارةيان لة 
ساَلَيكء  هةموو  نزيكدةبَيتةوة.  هةزار   (١٠٠)
بةَلَيني  هةَلبذاردنةكانيش  هةموو  ثَيش 
بةآلم  ثَيدةدرَيت،  داواكانيان  جَيبةجَيكردنى 
كة  هةية  داوايانةيان  ئةو  هةمان  تائَيستا 

(١٨)ساأل لةمةوبةر هةيانبووة.

ذمارةى زؤرء خزمةتى كةم

لة  لةبةردةستدان،  ئامارانةى  ئةو  بةثَيى 
كةمئةندام  هةزار   (١٠٠) نزيكةى  كوردستاندا 
هةية كة (٤٨) هةزاريان لة سنوورى ثارَيزطاى 
هةزارء   (١٧) لة  زياتر  دهؤك  لة  سلَيمانينء 
هةية،  كةمئةندام  (١٥)هــةزار  هةولَيريش  لة 
كةمئةندامى   (١٣٨١٤) كةركوك  هةروةها 

تَيداية.
ثَييانواية،  ثــةيــوةنــديــدارةكــان  اليةنة 
كوردستان بة سآ ثارَيزطاوة هَيندةى زؤرَيك 
رَيذة  ئةو  تَيداية،  كةمئةندامى  ــان  وآلت لة 
مينء  كَيَلطةى  جةنطء  زؤريى  بؤ  زؤرةش 
رووداوة جؤراوجؤرةكانى ديكة دةطةإَيتةوة، 
كة بةهؤيةوة بةشَيك يان زياتر لة ئةندامَيكى 

لةشيان لةدةستداوة.
يةكَيتيى  سكرتَيرى  حسَين،  سامان 
ساَلى  لة  كة  كوردستان  كةمئةندامانى 
رَيذة  ئةو  واية،  بإواى  دامةزراوة،  (١٩٩٦)دا 
بة  زؤرة  هةية  كوردستان  لة  كةمئةندامةى 
بةراورد بة وآلتانى ديكة «رةنطة لة زؤر وآلتى 
دنيادا ئةو ذمارةية نةبَيت، ئةوةش دةريدةخات 
كة بةردةوام ئةم سنوورة جةنطى تَيدابووةو 

مينإَيذكراوة».
كَيشةكانى  زؤريـــى  بــة  ــامــاذة  ئ ــةو،  ئ
طرفتى  ثَييواية،  دةكـــاتء  كةمئةندامان 
ئابووريىء كؤمةآليةتىء تةندروستييان هةية، 
وتيشى «لةبةرئةوة ناتوانين بَلَيين، طوزةرانى 
كةمئةندامان باشة، ضونكة تائَيستا كةمئةندامان 
كة  ئةوةشى  نينء  مووضةيةك  خاوةنى 
بؤ  دينارة  هةزار   (٥٠) كة  هاوكارييةكة  هةية 
نيية،  داهاتيان  سةرضاوةيةكى  هيض  ئةوانةى 
مانطانة  دينارى  هةزار   (٣٠) ديكةش  ئةوانى 
هاوكارييان دةدرَيتآ كة هيضيان ناتوانن ذيانى 
كةمئةندامان باش بكةنء هاوكارييةكة طؤإاني 

لة ذيانياندا نةكردووة».

داواكان دووبارة دةكرَينةوة

بةدرَيذايى  كة  بإوايةدان  لةو  كةمئةندامان 
داواكانيان  حكومةت  رابــردووى  كابينةى   (٥)
دووبارة دةكةنةوة، وةك ئةوةى لة كؤنطرةيةكى 
لة  ـــك  رؤذَي ضةند  دواى  ــدا  ــي ــةوان ــام رؤذن
حكومةت،  نوَيى  كابينةى  دةستبةكاربوونى 
داواى  كة  خستيانةإوو،  كةمئةندامان  يةكَيتيى 
هةلى  دؤزينةوةى  هاوكاريىء  بإة  زيادكردنى 
كارء شوَينى نيشتةجَيبوونء دانانى راوَيذكارو 

نوَينةريان دةكرد لة ناوةندةكانى بإياردا.
كة  نين  شتَيك  داواكانيان  ثَييواية،  سامان 
هؤكارى  بكات،  جَيبةجَييان  نةتوانَيت  حكومةت 
جَيبةجَينةكردنيشى لة كابينةكانى رابردوودا بؤ 
ئةوة طةإاندةوة كة «كةمئةنداميى وةك هةندَيك 
شتى ديكة نةبووةتة كَيشةو قةزية الى حكومةتى 
بة  بةراورد  بة  رابردوودا  كابينةكانى  لة  هةرَيم 
كَيشةى ذنان يان مامؤستايان يان ثزيشكان كة 
بة مانطرتنء دةستهةَلطرتن لة كارةكان دةتوانن 
زؤر كار ثةكبخةنء فشارَيكى ئةوتؤ دروستبكةن 
جَيبةجَيكردنى  حكومةتء  ناضاركردنى  بؤ 

داواكارييةكانيان».
هةروةها باس لةوةشدةكات كة هةموو رَيطة 
مةدةنييةكانيان طرتووةتةبةر بؤ داواكارييةكانيان، 
كؤنطرةى  خؤثيشاندانء  مانطرتنء  وةك 
رؤذنامةوانى، بةآلم نةبوونةتة فشارَيكى ئةوتؤ 
جَيبةجَيبكاتء  داواكانيان  كة  حكومةت  بؤسةر 

«كَيشةى كةمئةندامانى ال ببَيتة قةزية».

زؤريى رَيكخراوةكانيان،
زيانيان زياترة

رَيكخراوَيكي  كؤمةَلةو  ضةند  ئةوةى  لةطةأل 
بةشَيوةيةك  كة  هةية  كةمئةندامان  بة  تايبةت 
لة  (٥) رَيكخراو زياتر دةبن،  لة  لة هةرشارَيكدا 
توَيذةكة  ثَيويست خزمةتى  بةرامبةريشدا وةك 
نةكراوةو ثةرشء بآلويى ئةو رَيكخراوانةش بة 

هؤكارَيكى سةرةكيى طرفتةكان دادةنرَيت.
دةَلــَيــت  ــةوة  ــارةي ب ــةو  ل حسَين  ســامــان 
رَيكخراوةكان،  زؤرى  رَيذةيةكى  «بوونى 
من  هةرضةندة  هةبووة،  خراثى  كاريطةريى 
رَييةوة  لةو  ضونكة  رَيكخراوةييدام،  فرة  لةطةأل 
ئَيمة  دةتوانين فشارء دةنطةكان زيادببن، بةآلم 
بين،  يةكدةنط  هاوهةَلوَيستء  نةمانتوانيوة 
هؤكارَيك  هةبووةو  كاريطةريى خراثى  ئةوةش 
ثةرشء  ــانء  داواك جَيبةجَينةكردنى  بؤ  بووة 

بآلوييان».

هةرَيم كار بة ثةيماننامةى 
نَيودةوَلةتى ناكات

 (٨٦) كة  نَيودةوَلةتى  ثةيماننامةى 
بإطة   (٥٠) لة  كــردووةو  مؤريان  دةوَلــةت 
هةر  مؤركراوةء   (٢٠٠٧/٣/٣٠) لة  ثَيكدَيت، 
كةمئةندامان،  بة  تايبةتن  بإطةكةش   (٥٠)
لة  لةدايكبوونييةوة تا مردن  هةر لة رؤذى 
ئابووريى.  كؤمةآليةتىء  ياسايى،  بوارى 
لة  خوازيارن  كوردستان  كةمئةندامانى 
بكرَيتء  ثةيماننامةكة  بة  كار  كوردستان 
عَيراقء  حكومةتى  ياساى  سيستمى  بَيتة 

حكومةتى هةرَيم.
ثَيويست  وةك  ثَييواية،  حسَين،  سامان 
بةوثَييةى  ناكرَيت،  ثةيماننامةية  بةو  كار 
كوردستان  لة  باسيدةكات،  ئــةو  وةك 
ثشتطوَيخراونء رةضاوى ذينطةى طونجاوء 
«ئَيمة  وتــى  ــراوةو  ــةك ن تةندروستييان 
بإيارَيك  كاتَيك  كة  هةية  ئةوةمان  كَيشةى 
دةردةضَيت لةاليةن حكومةتةوة ئيستيسناى 
بؤ كةمئةندامان تَيدا نيية، وةك لة دامةزراندن 
يان دابةشكردنى زةويدا دةردةكةوَيت، جطة 
لةبةرضاو  تايبةتمةندى كةمئةندامان  لةوةى 
بينا  لة دروستكردنى شةقامء ئةو  ناطيرَيت 
بة  لةكاتَيكدا  طشتىء حكومييانةى كة هةن، 
بإيار هةية كة دةبَيت هةموو بينا طشتييةكان 

لةبةرضاو  تَيدا  كةمئةندامانى  تايبةتمةندَيتى 
طيرابَيت، يان زؤر شةقامى سةرةكى هةن كة 
تايبةتمةندَيتييان  بةآلم  دروستكراون،  تازة 

لةبةرضاو نةطيراوة».

دوو ساَلة ثِرؤذةياساكةيان 
نةدراوةتة ثةرلةمان 

ثإؤذةياسايةك  دووساَلة  هةرضةندة 
بؤئةوةى  وةزيــران  ئةنجومةنى  ــة  دراوةت
نةدراوةو  تائَيستا  بةآلم  ثةرلةمان،  بدرَيتة 
كةمئةندامان،  بة  نيية  تايبةت  ياسايةكى 
ئةوةش هؤكارَيكى ديكةى جَيبةجَينةكردنى 
ثَييانواية،  بةشَيكيان  كة  داواكانيانة 
ميزاج  بة  ياسايةكةوة  نةبوونى  بةهؤى 

هةَلسوكةوتيان لةطةأل دةكرَيت. 
ثَيشووى  ــرى  وةزي محةمةد،  عةدنان 
حكومةتى  كؤمةآليةتى  كاروبارى  كارو 
دووساأل  ثَيشوويداء  لَيدوانَيكى  لة  هةرَيم 
بة رؤذنامةى راطةياند، بؤ زياتر  لةمةوبةر 
داواكارييةكانى  كَيشةو  ضارةسةركردنى 
كةمئةندامان ثإؤذة ياسايةكيان ناردووةتة 
ثَيى  بة  «بؤئةوةى  ــران  وةزي ئةنجومةنى 
هةر  بؤ  مووضة  كةمئةندامى  ـــذةى  رَي
ثإؤذةكة  بكةنء  دابين  كةمئةندامَيك 
اليةنى  كةسَيتيىء  ثاراستنى  بة  ثةيوةندى 
هاتوضؤكردنى  طواستنةوةو  خوَيندنء 
هةية  تــرةوة  شتى  طةلَيك  كةمئةندامانء 
كَيشةو  ثَيداويستىء  لــة  ـــك  زؤرَي كــة 

داواكارييةكانيانى تَيدا دياريكراوة».
«ثَيويستة  وتى  حسَين-يش  سامان 
رَيكبخرَين،  ياسا  بة  كةمئةندامان  كارةكانى 
دووساأل لةمةوبةر وةزارةتى كاروكاروبارى 
كؤمةآليةتي، ثإؤذة ياسايةكى تَيروتةسةلء 
كةمئةندامان  بؤ  ئَيمةى  لةوةى  طونجاوتر 
طةآلَلة كرد كة سةرجةم مافء ئةو اليةنانةى 
تَيدا رةضاوكرابوو بؤ خزمةتى كةمئةندامان، 
تائَيستا  بةآلم  بةرزكراوةتة،  ثإؤذةياساكة 
نةنَيردراوةتة  وةزيرانةوة  ئةنجومةنى  لة 

ثةرلةمان».
نةناردنة  هــؤكــارى  ــادارى  ــاط ئ ــةو  ئ
وتى  نييةء  ثإؤذةياساكة  ثةرلةمانى 
دةبَيتة  ئايا  ضيية،  ئةوة  هؤكارى  «نازانين 
جَيبةجآ  بؤيان  يان  بارطرانيى  كؤسثء 
سةردانى  ئَيمة  ئةوةشدا  لةطةأل  ناكرَيت؟، 
جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستانمان 
ثإؤذة  كة هةركاتَيك  ثَييإاطةياندنين،  كردو 
بؤدةكةن،  كارى  دةست  بطاتة  ياساكةيان 
نةضووةتة  كة  ئــةوةيــة  طرفتةكة  ــةآلم  ب

ثةرلةمان».

ذيانَيك لة ضاوةأوانيدا
(١٢/٣)ي هةموو سالََيك كةمئةندامان داواكانيان دووبارةدةكةنةوة

 كةمئةندامان لةكاتى ثَيشبإكَيدا

بـةدواداضــوون
nawxo. rozhnama@yahoo.com
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رَيذةى مردنى ئافرةتان بة هؤى سووتانةوة بةرزدةبيَتةوة
ئارام نةجيم

بةإَيوةبةرايةتى  ئامارَيكى  بةثَيى 
ئةمساَلدا  لــة  هةَلةبجة،  ثؤليسى 
لة  رَيذةى توندوتيذيى بةرامبةر ذنان 

رَيذةى  بةآلم  كةميكردووة،  هةَلةبجة 
سووتانةوة  بةهؤى  ــان  ذن مردنى 
ساأل  هَيشتا  كاتَيكدا  لة  زياديكردووة، 

كؤتايى نةهاتووة.
عومةر،  حاجى  ئةنوةر  موقةدةم 
بؤ  هةَلةبجة  ثؤليسى  بةإَيوةبةرى 
ــذةى  «رَي كــرد  ئاشكراى  رؤذنــامــة 

هةَلةبجة  لة  ئةمساَلدا  لة  توندوتيذيى 
رَيذةى  بةآلم  كةميكردووة،   (٪٤٠)
سووتانةوة  بةهؤى  ئافرةتان  مردنى 

لة ئةمساَلدا (٤٥٪) زياديكردووة».
ــةوةشــى  ــان ســـةرضـــاوة ئ ــةم ه
رابــردوودا  ساَلى  لة  كة   خستةإوو 
بةرامبةر  توندوتيذيى  (١٢٩)حاَلةتى 

تا  ئةمساألء  بةآلم  تؤماركراوة،  ذنان 
ئَيستا (٧٩)حاَلةت تؤماركراوة.

هةَلةبجة  لة  ثَيشَيلكارييانةى  ئةو 
بريتين  بوونةتةوة  ذنان  رووبةإووى 
مؤبايل،  كَيشةى  ئيهانةثَيكردن،  لة 
دةرمانخواردن،  هاوسةريى،  خيانةتى 

هةَلخةَلةتاندن.

لةوةشكرد  باسى  ئةنوةر  موقةدةم 
بة  بةراورد  بة  ئةمساأل  بةداخةوة  كة 
ساَلى رابردوو، رَيذةى مردنى ئافرةتان 
زياديكردووة  سووتانةوة  بةهؤى 
(١٥)حاَلةت  ئةمساأل   كة  بةشَيوةيةك 
رابــردوو  ساَلى  لةكاتَيكدا  هةبووة، 

تةنها (٩)حاَلةت تؤماركراوة.

ذنان ناموسى كةس نين، ناموسيان ئازادييانة
شارا عةبدوإلةحمان

تايبةت بة رَيكخراوي ئاسودة

بةثَيى ئةو ئامارانةى كة لةماوةى 
رابردوودا ئاشكراكران، لة سةرتاسةرى 

هةرَيمدا توندوتيذيى بةرامبةر ذنان 
رووى لة زيادبوون كردووةو رَيذةكانيش 

سةرسوإهَينةرن، هةرضةندة كة 
لةئَيستادا لةاليةن وةزارةتى ناوخؤى 
حكومةتى هةرَيمةوة بةإَيوةبةرَيتى 

تايبةت بة بةدواداضوونى توندوتيذيى 
دذى ذنان هةية.

ئةطةر توندوتيذيى جَيندةريى بريتى 
بَيت لة هةموو ئةو ثَيشَيلكاريانةى كة 

لةسةر بنماى مَيبوون رووبةإووى ذنان 
دةبَيتةوة، ئةوكاتة بؤمان دةردةكةوَيت 

كة توندوتيذيى جَيندةريى لة 
هةرَيمى كوردستاندا فاكتةء بةردةوام 

رووبةإووى ذنان دةبَيتةوة.

توندوتيذيى  جؤرةكانى 
جَيندةريى

بةثَيى ثَيوةرة زانستييةكان توندوتيذيى 
لةم جؤرانةدا خؤى دةبينَيتةوة:

ئةو  كــؤمــةآليــةتــى:  توندوتيذيى   •
كؤمةَلطةدا  لةناو  كة  توندوتيذيانةية 
رووبةإووى ذنان دةبَيتةوةء بةشَيكن لة 
بةزؤر  وةك  كؤمةَلطة.  عادةتى  عورفء 
بةشودان، طةورة بة بضووك، مارةبإينى 
سةربَيشكة، ذن بة ذن، بةشودان لة برى 

خوَين.
• توندوتيذيى ياسايى: ئةو توندوتيذيانةن 
كة لة رَيطةى دانانى ياساوة بةإَيوةدةضَيت، 
بنةماى  لةسةر  طشتيى  بة  كؤنةكان  ياسا 
جياكاريى رةطةزى داإَيذراون بةتايبةتى 
ــزادان،  س كةسَيتى،  ــارى  (ب ياساكانى 
ياسايانة  ئةم  رةطةزنامة)،  لةشفرؤشى، 
شةئنى  لة  كة  تَيداية  بإطةيان  هةندَيك 
ذنان كةمدةكاتةوةء ثياوساالريى دةداتة 

ثياوانء ثَيشَيلى مافى ذنان دةكات.
توندوتيذيانة  ئةو  سياسى:  توندوتيذيى   •
ثارتة  لــةنــاو  زيــاتــر  كــة  ــةوة  ــت دةطــرَي
حكومييةكانء  دامودةزطا  سياسييةكانء 
جَيطةى بإياردا ثةيإةودةكرَيت، كة تيايدا 
لة  ثؤست  ثارةء  بة  ذنان  فةرمانبةرانى 
بةرامبةر  ثَيشَيلكارييان  دةبرَينء  خشتة 

دةكرَيتء دةستدرَيذييان دةكرَيتة سةر.
ئةمجؤرة  ئابووريى:  توندوتيذيى   •
بةربآلو  بةشَيوةيةكى  توندوتيذيى  لة 
وآلتة  لة  دةبَيتةوة  ذنان  ــةإووى  رووب
دةرفةتى  كةمتر  ذنان  ضونكة  ناميةكاندا، 
ضاويان  هةميشة  رةخساوةء  بؤ  كاريان 
بؤ  كةسوكارةكةيانة  مَيردء  دةستى  لة 
ثَيويستييةكانيانى  تا  ثارة،  بإَيك  ثَيدانى 
جار  هةندَيك  لةوةى  جطة  دابينبكةن،  ثآ 
ثارة بةكاردةهَيندرَيت بؤ كإينى جةستةى 

ئافرةتء سَيكس لةطةَلكردنى.
• توندوتيذيى خَيزانى: ئةو توندوتيذيانة 
خَيزانَيك  ناو  ثياوانى  كة  دةطرَيتةوة 
دةيكةن،  ئارفرةتَيك  خاوةنبوونى  وةك 
خزمةتكارَيكى  وةك  ئافرةت  تيايدا  كة 
ئازاديية  لــة  ــةنء  ــردةك ســةي خــؤيــان 
لةكاتى  دةكةنء  بَيبةشى  تايبةتييةكانى 
ئةشكةنجة  ئافرةتةكة  قبووَلنةكردنيشيدا 

دةدةن.

ئامارةكان دةدوَين

راپرسيی   توَيژينه وه  و  ئامارَيكی   به پَيی  
پرسه   بؤ  كوردستان  پةيمانگای   له اليه ن  كه  
مافی   وه زاره تی   هاوكاريی   به   سياسييه كان 
مرؤڤ له  كوردستان لة ناوةإاستى ئةمساَلدا 
ئه نجامدراوه  له  هه رسآ  پارَيزگاكةى هه رَيمی  
ــه إووی   رووب ژنان  (٦٠٪)ى  كوردستان، 
توندوتيژيی  ده بنه وه  و (٩٥٪)يان له ناو خَيزاندا 
(٣٣٪)يان  ده كرَيت و  بةرامبةر  توندوتيژييان 

له ناو ده زگا حكومييه كاندا.
ئامارَيكى  بةثَيى  ديــكــةوة  لةاليةكى 
بــةإَيــوةبــةرَيــتــى بــةرةنــطــاربــوونــةوةى 
توندوتيذيى دذى ذنان لةماوةى سآ مانطى 
لةسلَيمانى  جياواز  بةشَيوازى  ــردوودا  راب

توندوتيذيى بةرامبةر (٢٩٨) ئافرةت كراوة.
هاوكات بةثَيى ئامارةكانى بانكى زانياريى 
مانطى سةرةتاى   (٩) لةماوةى  مرؤظ  مافى 
(سلَيمانى،  ثارَيزطاكانى  لة  (٢٠٠٩)دا  ساَلى 
هةولَير، دهؤك، كةركوك)، (١٤٢٣) رووداوى 
توندوتيذيى دذى ذنان لة هةرَيمى كوردستان 
تؤماركراوة، كة زؤرترينيان لَيدانء ئةشكةنجة 

بووة.

فرةذنى ثَيشَيلكاريية

لةاليةكى ديكةوة لة رؤذى (٢٠٠٨/١٠/٢٧)دا 
ثةرلةمان ياساى بارى كةسَيتى هةمواركردو 
مادةى تايبةت بة فرةذنى تَيدا بة رَيطةثَيدراويى 
ناإةزاييةكى  هةرضةندة  ئةمةش  هَيَلرايةوة، 
زؤرى لة ناوخؤو دةرةوةى وآلتدا لَيكةوتةوة، 
بةآلم ياساكة ضةسثَينراو لةئَيستادا فرةذنى 
نَيوان  لةماوةى  بةوهؤيةشةوة  نيية،  قةدةغة 
بة رَيذةيةكى   (٢٠٠٨/١٠/٢٧- ٢٠٠٩/١٠/٢٧)

بةرضاو فرةذنى زياديكردووة بةمشَيوةية:
١- لة سلَيمانى بووةتة دووهَيندة.
٢- لة هةولَير بووةتة دووهَيندة.
٣- لة دهؤك بووةتة سآ هَيندة.

٤- لة كةركوك بووةتة سآ هَيندة.
حاَلةتةكانى  زيادكردنى  لةطةأل  بَيطومان 
ناوخؤيىء  كَيشةى  كؤمةَلَيك  فرةذنيشدا 
توندوتيذيى ثةرةدةسةنَيت، ئةمة جطة لةوةى 
بةوهؤيةوة رَيذةى جيابوونةوةى ذنء مَيرد 

زياد دةكات.

خةتةنةكردن توندوتيذيية

لةئَيستادا  ــةى  ــامــاران ئ ــةو  ئ بةثَيى 
لة  كضان  خةتةنةكردنى  لةبةردةستداية، 
هةرَيمى كوردستان بةردةوامةو حاَلةتةكانيش 
وتةى  بةثَيى  لةكاتَيكدا  ئةمة  ئاماذةن،  جَيى 
تةندروستىء  شةرعىء  بوارى  شارةزايانى 
جَيثةنجةى  مَيينة  خةتةنةكردنى  دةرونزانى، 
خراث لةسةر كةسَيتى ذنان دروستدةكاتء 

جؤرَيكة لة توندوتيذيى.
بةثَيى ئامارةكانى وةزارةتى تةندروستى 
بةشى ضاودَيرى لةساآلنى (٢٠٠٧ء ٢٠٠٨)دا 
بيستء  نؤسةدو  ــةزارو  ه سى   (٣٠٩٢٩)
بةشةيان  ئةو  سةردانى  ذنانةى  لةو  ذن  نؤ 
ئةمةش  خةتةنةكراون،  هةولَير  لة  كردووة، 
وايكردووة كة بةثَيى ئامارةكانى رَيكخراوى 
ئَيران  لةدواى  كوردستان  هةرَيمى  يونسَيف 
وةرطرتووة،  بوارةدا  لةو  يةكةمى  ثلةى  كة 

ثلةى دووةمى هةية.
ئاماذة  زانيارييةكان  ديكةوة  لةاليةكى 

كضان  خةتةنةكردنى  كة  دةكـــةن  ــةوة  ب
هةرَيمى  لةسةر  نَيودةوَلةتى  ئاستى  لةسةر 
وةك  رَيكخراوةكان  كةوتووةء  كوردستان 
كارَيكى نامرؤظانة لَيى دةإوانن، لةم رووةوة 
ئَيستادا  لة  وؤض  رايتس  هيومان  رَيكخراوى 
لةسةر  راثؤرتَيكة  ئامادةكردنى  سةرقاَلى 
خةتةنةكردنى كضان لة هةرَيمى كوردستاندا.

ضاالكييةكان بؤ رَيطرتن
لة توندوتيذيى بةرامبةر ذنان

نؤظةمبةردا  (٢٥)ى  لة  ساَلَيك  هةموو 
توندوتيذيى  بةرةنطاربوونةوةى  كةمثينى 
ناوةندء  زؤربةى  بةشداريى  بة  ذنان  دذى 
رَيكخراوة مةدةنييةكان بةإَيوةدةضَيتء تيايدا 
دووبارهء سةدان  ذنان  ئازادييةكانى  مافء 

بارة دةكرَيتةوة.
لة رؤذى بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذيى 
هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكى  ذناندا  دذى 
هةرَيمى  هاوآلتييانى  ئاراستةى  ثةيامَيكى 
بؤ  طرنطى  هةنطاوى  تَييدا  كردو  كوردستان 
ئةركى  بة  ذنانى  مافةكانى  دةستةبةركردنى 
حكومةت زانىء ئاماذةى بةوةكرد؛ بة هةموو 
توندوتيذيانةى  لةو  رَيطردةبَيت  جؤرَيك 

بةرامبةر ذنانى كوردستان دةكرَيت.
هةفتةى  دةستثَيكى  لة  ديكةوة  لةاليةكى 
رووبةرووبوونةوةى توندوتيذيى دذى ذناندا، 
(٢٥)ى  بةرزإاطرتنى  كؤنفرانسى  هةولَير  لة 
ذنان  (ئَيمةى  دروشمى  لةذَير  نؤظةمبةرى 
ئازاديمانة)،   ناموسمان  نين،  كةس  ناموسى 
الوانةوة  تواناسازيى  رَيكخراوى  لةاليةن 
حاَلةتةكانى  زيادبوونى  مةترسيى  سازكراو 
كرايةوةو  شى  ذنان  بةرامبةر  توندوتيذيى 

هةوَلدان بؤ كةمكردنةوةيان دووثاتكرايةوة.
هةولَير  لة   (١١/٢٥) رؤذى  هةر  هاوكات 
وةزيرى ناوخؤى حكومةتى هةرَيم لة ثرَيس 
ضاالكييةكانى  كارو  سةرجةم  كؤنفراسَيكدا 
وةزارةتةكةى بؤ كةمكردنةوةى حاَلةتةكانى 
كابينةى  لةماوةى  ذنان  دذى  توندوتيذيى 
ضوارةمء ثَينجةمدا بؤ كةناَلةكانى راطةياندن 

خستةإوو.
رَيطةى  لة  ئةوقاف  وةزارةتى  هةروةها 
ثارَيزطاو  لة  خؤيةوة  بةإَيوةبةرَيتييةكانى 
ــردو  دةرك تايبةتى  بةياننامةى  قةزاكان 
مزطةوتةكان  وتاربَيذى  ــة  داي رَينمايى 
بكةن  تايبةت  هةينى  رؤذى  ــارى  وت كة 
ثياوو  ذنء  نَيوان  مافةكانى  يةكسانى  بة 
زؤربوونى  مةترسيى  شةريعةتةوةو  لةإَيى 
بؤ  ذنان  بةرامبةر  توندوتيذيى  حاَلةتةكانى 

ئامادةبووان روونبكةنةوة.

ذمــارة (558) سَيشةممة 2009/12/1
hewal.rozhnama@gmail.com

كةمثةيني بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذييبةدواداضوون

ثَيويستة قةرةبووى ذنانى قوربانى توندوتيذيى بكرَيتةوة



ساَلي جةنطي  هةَلطيرساندني لةكاتي 
ثانتايي عةرةب، ئيسرائيلء نَيوان (١٩٦٧)ى
لةو بوو. كيلؤمةتر (٤٠) نزيكةي ئيسرائيل 
هةموو بة عةرةبي وآلتاني سةرجةم جةنطةدا
مليؤن سةد لة  زياتر تفاقء ضةكء  سوثاء
وآلتاني زؤرء نةوتَيكي  ــارةء  ث ــةرةبء ع
يةكَيتيي بة ئيشتراكييةت بةرةي ئيسالميء
سةردةمةي ئةو  زلهَيزَيكي كة سؤظيةتةوة 
بَياليةنء وآلتــانــي ــوو، ــاردب س ــةإي  ش
ضةثةكانء نيشتمانييء بزووتنةوة سةرجةم
دذ يان سةردةمة، ئةو ثَيشكةوتنخوازةكاني
يان بوون شةإةكة بةشداري ئيسرائيل بة
بةرامبةردا لة دةكرد. عةرةب لة ثشتطيرييان
دوذمــن بة  بضوكي وآلتَيكي  ئيسرائيل
دةريادا لة دةيويست  عةرةب طةمارؤدراوء 
سآ لة جولةكةي دانيشتواني بكاتء نوقمي
توانا نةوتء خاوةني نة نةبووء زياتر مليؤن
سةردةمةي ئةم ئابورييةكاني سةربازيء

نةبوو.
بةثَيوةرةكانيزانستيسةربازيي،هَيزَيكي
جةنطةدا لةو  دةيتواني بضوك سةربازيي 
ئيسرائيل كيلؤمةترةي (٤٠) ثانتايية ئةو
بة بكات كورتدا بطرَيتء ئيسرائيل لةماوةيةكي
بةَلكو ئةوة بكرَيت، نةك نةتوانرا لةتةوة. دوو
ثَيضةوانةوة بوو، بة بةتةواوي ئةوةي روويدا
بكاتء ثانتايية طةورةتر تواني ئةو ئيسرائيل
بكات. دابين خؤي بؤ تر ئاسايشي قوآلييةكي
ئيسرائيل، سةركةوتني سةرةكي هؤكاري
ئازايةتيء لة ضةكةكانيء  جؤري  لة تةنها
سةربازةكانيدا كؤماندؤء لَيهاتوويي ذيريء

نةبوو.
جةنطةدا ئةو كاتي لة ــان، داي مؤشي
وةآلمي لة  بوو، ئيسرائيل  بةرطريي  وةزيري 
بةرذةوةنديي ئَيمة  وتويةتي: مةتةَلةدا  ئةو
بوو بريتي كة كردبوو دياري خؤمان باآلي
بة ئاسايشي وآلتةكةمانء  ثاراستني لة 
بؤ ستراتيذييةكانمان، قوآليية دابينكردني
ضةند بة بووين ثشتئةستوور مةبةستة ئةم
كؤَلةكةيةكيزؤرستراتيذيطرنط:سيستمَيكي
بة خؤبةخشي سوثايةكي ديموكراسي،
سآءدووي بآ هةَلبذاردني ئيمانء باوةإء

دؤستةكاني خؤمان لةدنيادا.
لة كَيشةي عةرةبء جولةكة لَيرةدا باس
فؤرميَلةكردني دياريكردنء لة باس بةَلكو نيية،
ميللةتةكةمانة نةتةوايةتي باآلي بةرذةوةنديي
سياسيي سةركردايةتيي سةرةكيي ئةركي كة
كوردةءبؤدابينكردنيئامرازةستراتيذييةكان،

كاربكات. بةرذةوةنديية ئةو بؤ

دةسةآلتء
نةتةوةيي سياسيي جوطرافياي

لةمةإ لَيدوانة  باسء طةرمةي ئَيستا 
يةكهةَلوَيستيي فرةليستيي، يان يةكليستيى
هةَلبذاردنةكاني لة كورد هاوهةَلوَيستيي يان
ــان. ــإاوةك داب نــاوضــة ئايندةي ــراقء  ــَي ع
طرنطة، بابةتة ــةم ئ يةكالييكردنةوةي
باآلي بةرذةوةنديي لةضوارضَيوةي دةبَيت
فؤرميَلةي بدؤزينةوةء نةتةوايةتيماندا
سياسيء تةكتيكي طةمةي بة نةكرَيت بكةينء
تايبةتء بةرذةوةنديية تؤَلةسةندنةوةء
ياساية دةرضوونَيكيش لةم حيزبييةكانء هةر
طرنطة، كرؤكة ئةم ثشتطوَيخستنَيكي يان
لة يةكالييكردنةوةكة بَيت  هؤَيكةوة بةهةر
تةسكي بَيسةروبةري تةكتيكي بازنةيةكي
لة زيان زرةرء دةخوَلَينَيتةوةء بةتاَلدا البةالء

دةدات. نةتةوةييمان دؤزي
هؤشياربوونةوةء ــةدا ــةردةم س لــةم 
ميللةتدا لةناو جةماوةر ضاوكردنةوةي
ئةستةمة زؤر بؤية طةشةكردنداية، لة
ثَيضاوثَيضء مَيذوويةكي خاوةني دةسةآلتَيك
شةش خةمساردي كةمتةرخةمء ــةداي ئ

هةَلبذاردن لة سةدامء روخاندني دواي ساَلي
شكستي ميللةتةكةي خؤيدا طةورةترين لةناو
بتوانَيتء تةنيا هاتووة، بةسةردا ديموكراسي
نــةداوة ثيشان ئامادةيي ساتةش ئةم تا 
ئةو واقيعييانةي دروســتء وةآلمَيكي كة

بداتةوة. يةكالييكردنةوةية
دةبَيت هةَلضووةدا، دؤخة ئةم لةطةرمةي
ثَيكهاتةي كة بهَينرَيتةوة بةئاطا دةســةآلت
طؤإاوةء كوردستان سياسيي جوطرافياي
لةاليةن طةورةتريش طؤإانكاريي ضاوةإواني
تائَيستا ئةوةي بؤية دةكرَيت، جةماوةرةوة
لوابَيت بؤيان  عَيراق كوردستانء ئاستي  لة
يان تةنيا بة ئةوان بةسةرداهاتووة، طؤإاني
شةراكةت» «رَيككةوتني بةثَيي بةيةكةوة
ثةراوَيزكردني ثشتطوَيخستنء بة ناتوانن
لة بةئاساني هةروا تر، رةسةنةكاني ثَيكهاتة

بن. بةردةوام نةتةوةييدا نةهجي سياسةتء
يةكَيتي شكستخواردوي دةسةآلتداراني
واى تا خستووةتةطةإ توانايان هةموو
«زللةيةكي طؤإان بزووتنةوةي كة ثيشاندةن
نَيو لة ئَيستا بوو رَيكخراوةيي»  سياسيء
بَيخَيرء ئؤثؤزسيؤنَيكي تةنيا ثةرلةماندا هؤَلي
اليةنطرانيانء ـــةوادارانء ه بؤ بةرةكةتة
بةهةمان نةفةسي بزووتنةوةية هةروةها ئةم
لةبةردةم رَيطرة ئؤثؤزسيؤن، ركابةريكردنء
«ضارةنوسسازةكان» نةتةوةيية مةسةلة
مةبةستةش ئةم  بؤ كةركوك، بةغداء  لة
بَيتامء ناإةواء راطةياندني هَيرشكردنَيكي
خةياَلثآلوييان تؤمةتباركردني ضةواشةكارء

بةرثاكردووة.
نا ــان ي بَيت ــؤش خ ثَيى ـــةآلت  دةس
سياسيي راستييةكي طؤإان بزووتنةوةي
شوَينَيكي بوارء جومطةء هةموو لة طةورةيةء
قايمتر زؤر ريشةي رةطء كوردستاندا
ئامانجة ئةو لةسةر نيية ئامادةش دادةكوتَيتء

بكات. سازش
ئةركي ملمالنَيكانيشدا  ناكؤكيء لةطةأل
ديالؤطء دةروازةكاني هةموومانة سةرشاني
بةنيةتي بكةين، ــاوةآل ئ طةيشتن لةيةكتر
نةتةوةيي بنةإةتيي خاَلَيكي ضةند طةآلَلةكردني
ميللةتةكةمانة. دؤخي خزمةتي لة كة هاوبةش
لة كاريطةرترة  بةهاترء زؤر ئةركة ئةم 
دواتر فرةليستييء يةكليستييء ضةمكةكاني
با كوردينء هةموو ئَيمة هاوهةَلوَيستيي.
شَيوازَيكي بة بةيةكةوةء باشة ضي رَيككةوين

بهَينرَيت. بةدي كورد بؤ دروست

زؤر ناوضةكة عَيراقء سياسيي دةرياي
كةشتيي مةترسيدارةء ئاَلؤزء طةورةء قوألء
تؤكمة قايمء طةورةء ئةوةندة تَيدا طوزةرمان
بةرةو هةموومانة سةرشاني ئةركي نييةء

بةرين. ئارامي كةناري

باشة بكرَيت؟ ضي
نةتةوةيي باآلي ثَيناسةي بةرذةوةنديي

ثَيناسةيةكي دةستةجةمعي بة ثَيويستة
نةتةوايةتيمان باآلي بةرذةوةنديي بؤ هاوبةش
ئةو سنووري لة بكةينء قؤناغةدا لــةم
ثَيناسةيةدا بةرنامةكاندابرَيذرَين. ئةوخاآلنةي
زةمينةي دةبنة لةسةري  كؤكن  اليةنةكان
كةسَيك اليــةنء هيض  تا هاوهةَلوَيستييء 
يةكةمء طرنطترين ئةمة البدات. لَيي نةتوانَيت
ثَيوةرة هاوهةَلوَيستييء بؤ نةتةوةيية زامني
رةفتاري كارء بةدواداضووني لَيثرسينةوةء بؤ
كؤبوونةوةي بةغدا. لة  كــورد نوَينةراني
لةطةأل جَيطرةكةي هةرَيمء سةرؤكي بةإَيزان
هةمووثارتءاليةنءقةوارةكوردستانييةكان
داإشتني بؤ بوو راست دروستء هةنطاوَيكي
كؤَلةكةكاني هاوهةَلوَيستيي لةمةإ بةشَيك لة

ساتةدا. لةم نةتةوةيي بةرذةوةنديي باآلي
طؤإةثاني لة روو  ئةوةي ثَيش  ناكرَيت
دابإاوةكان لة بةغداء ناوضة وملمالنآ «شةإ»
هاوهةَلوَيستيي كةرةسةي زةمينةء بكةين
ئةزمووني نةكةين. ئامادة خؤشء نةتةوةيي
دابإاوةكان ناوضة بةغداء لة ساَلمان شةش دوا
بوارةدا لةم كورد دةسةآلتدراني شكستي

دةخاتةإوو.
نموونةي طةشةثَيداني ضةسثاندنء
بنةماي لةسةر كوردستان لة حوكمإاني
دابينكردني ديموكراسيء سياسي سيستمي
ياساء حوكمي كؤمةآليةتيء عةدالةتي
رةوايةتيي بةخةَلكء ثشتئةستوور دةستوور
رةضاوكردني كوردايةتيء بزافي سةرجةم
بة دذ مةرجَيك بة ناوضةكة عَيراقء بارودؤخي
كاري نةبَيت، كرؤكي بةرذةوةنديي نةتةوةيي
سةرجةم جةماوةري رَيكخراوةييء سياسيء
لةم كوردستانييةكانة كورديء اليةنة هَيزء
نوَينةراني دةسةآلتدارانء ثَيويستة قؤناغةدا،
هاوهةَلوَيستييء سةرضاوةيةوة لةم كورد

بدةن. ئةنجام هاوكاري
لةتاريكيء ناكرَيت مةبةستةش، ئةم بؤ
نةتةوةيي هانداني سؤزي بة لَيَليداء تةنيا تةمء
بةسياسةتء درَيذة بكةوينء دةسةآلت دواي
ثاوانكردني سياسةتي بدرَيتء رةفتاركردنيان
نوَينرايةتيكردنء حوكمإانيء دةســةآلتء
دةسةآلتدارانَيك كوردستان. ئايندةي داهاتء
خؤيان ثَيوةرةكاني بة تةنها ساَلة دةيان كة
لة بةإَيوةدةبةنء ميللةتة ئةم موقةدةراتي
سةرطةردانيء نةهامةتيء بةشَيكي ئاكامدا
ثارضةكردني ثارضة  ميللةتء ماَلوَيراني 
ئةو لَيثرسراوَيتي كةوتووةتة خاكةكةي

دةسةآلتدارانةوة.

كورد؟ دوذمنةكاني كَين
بةشداريي سةدامةوةء روخاندني لةدواي
هةرسآ لة ــورد ك نوَينةراني بــةرضــاوي
لوتكةكةيدا لة بةغداء دةسةآلتي كؤَلةكةي
لة بةشَيك ضةسثاندني كؤمارء ســةرؤك
هةميشةييداء دةستووري لة كورد مافةكاني
كة دةكرَيت ضاوةإوان وا حوكمإانيشدا، لة
كة ناوةند دةسةآلتي دذايةتيكردني نةفةسي
ضةند ماوةتةوة، بؤمان مَيذووة ئيرسَيكي
ئَيستا لةدةستدابَيت. توندءتؤَلي قةتماغةيةكي
يةكليستيي لةثَيويستي  باس دةســةآلت  كة
ثآ زةفةرمان ناحةزان دوذمنانء تا دةكات
داواشيان بثرسينء لَييان دةكرَيت نةبةن،
تكايةئةودوذمنانةمانبؤدةستنيشان لَيبكةين،
ناسن. بيان ميللةت تا بةرن ناويشيان بكةنء

سنوورةكانينَيودؤستء لةمسةردةمةدا
بوونةتةوةء بةرتةسك كاألء زؤر دوذمن
بةطشتيلةسيستميديموكراسيناوضةكةمان

بؤ ـــن»  «دوذم ضةمكي ــةدا ــةردةم س ــةم  ل
عةقائيديء ركابةرة  توندإةوء تَيرؤريستء 
ئايينيءمةزهةبييةكانبةكاردَيت.خؤشبةختانة
ركابةري ملمالنآء هاوثةيمانيء هاوكَيشةي
سيستمانةي لةو بةشَيك روخساري سياسي
بةثَيضةوانةوة ئارايشتكردووة، ناوضةكةماني
فةوتاندني شةإكردنء سةرقاَلي هةر دةبوا

بويناية. يةكتر
باشوري لة  كورد  ئَيمةي بة  سةبارةت 
كة بكةين بةوة  درك ثَيويستة  كوردستان، 
ئةمإؤ دوذمنمان دةزانين دوَيني بة ئةوانةي
رذَيمء ئةو دؤستمانن، هاوثةيمانء ثارَيزةرء
طؤش وا منداَليةوة لة  سةرسةختانةي  اليةنة
ئةمإؤ داطيركةرمانن،  دوذمنء كة كراوين 
بةشَيكي بوونةتة ذَيربةذَيريش بةإاشكاويء
سياسيء نةتةوةييء  هاوكَيشة لة  طرنط
بةطشتي بةرةوكردنةوةي ئابورييةكانمان. دنيا
دةإوات. كؤنةكان سنوورة بةزاندني زياترء
هةَلسةنطاندنء كؤدةي دةبَيت لةطةأل ئةمةشدا
بةرذةوةنديي روانطاي لة رةفتاركردنمان
دياري دةستةجةمعي بة  نةتةوةييةوة  باآلي
فاكتؤري بة ثابةندة تايبةتمةنديية ئةم بكةين،
طةورة كوردستاني بةشةكاني جيؤثؤَليتيكي
ثاراستني بنةمايةكي تري ناوضةكةداء ئةمة لة
زةمينةي نةتةوةييمانةء بــةرذةوةنــديــي
اليةك سةركردةء هةر نةكا هاوهةَلوَيستيشة،
تايبةتيء بةرذةوةنديية  بةثَيي بةئارةزوء 
ضةندينجار هةرَيمةكةمان لة وةك ئاينييةكان،
يان ضاوبازي لةمالنء دةست دراوة، ئةنجام
«دوذمنة ئةو لةطةأل خؤي شةإومةرافةي 

بكات. دوذمنانةدا» نيمضة مَيذووييء
هاوثةيمانيء

نةتةوةيي بةرذةوةنديي
يةكَيكلةهةَلةطةورةكانيدةسةآلتداراني
اليةنةكاني تري لةطةأل سياسةتكردن لة كورد
بؤ كاريان كاتدا لةيةك  كة  ئةوةية عَيراق
ئاكامةكةي كردووةء هةموويان  رازيكردني
بووة. خؤيان نةتةوةيي ثَيطةي الوازبووني
مةسةلة كة بووة طرنك  هؤكارَيكي  ئةمةش
ئةو ثــةراوَيــزي لة  ضارةنووسسازةكان
وبَيئةنجام قةتيسماو رازيكردنةدا سياسةتي
داإشتني لة رؤشنايي طيرساونةتةوة.
مةرجَيكي كاريطةر هاوثةيمانيء سياسةتي
تريهاوهةَلوَيستييةء دةبَيتبةدةستةجةمعي
تايبةتء مةبةستي بؤ نةك بكرَيت، دياري
ثَيطةي خؤشكردني مسؤطةركردنء بؤ تةنها

ناوةنددا. حكومةتي لة نوَينةرايةتي

....؟ دوذمنةكان ريزبةنديي
ثاساوة لة يةكَيك لَيكرد باسم وةك
طرنطةكاني دةسةآلتبؤ يةكليستييئةوةيةكة
ثَيببةن. زةفةرمان نةتوانن ناحةزان دوذمنء
الصالت» تقربوا  «ال  لةطةأل  كة دةبَيت لَيرةدا
بوترَيت، سكاري» «وانتم تريشي بةشةكةي
ئةو ناَلَين بوَيرانة راشكاويء بة ضونكة
باسكردنَيكي لة جطة كوَين، لة كَينء دوذمنانة
نةيارء عةرةبيء  شؤظَينيزمي وةك تةمدار، 

ناحةزان.
كؤمارء سةرؤك جَيطري هاشمي، ئايا
حيزبة ســةدامء مسكَيني بةعسيء كؤنة
ياداشتي ــة زات ئــةم ئيسالمييةكةيةتي؟
سةركردةي دوو هةر لةطةأل لةيةكطةيشتني 
كردووةء ئيمزا كوردستان، دةسةآلتداري

دوذمن بزانن. زاتة بة ناشَيت ئةم
يةكةم طروثةكةيةتي؟ عةالويء ئاياد ئايا
سةدامء روخاندني دواي وةزيراني سةرؤك
كة ئةسةد حافيز بةباَلي سةر بةعسي كؤنة
زةماني ئؤثؤزسيؤني لة سةركردةكاني كورد

كةمتري ثَيناَلَين. طوأل لة عَيراقييةوة
ستراتيذيء ــة ــت دؤس خــؤنــاشــَيــت
بةغدا لة ئَيستا حوكمإاني هاوثةيمةنةكاني
حةكيمء شيعةكاني ئةوانيش بن؟ دوذمنمان
سةدرء شيعةكاني جةعفةريء شيعةكاني
ئةمانة ئةطةر خؤ ماليكي،  شيعةكاني

سةرؤكايةتيي لةطةَلياندا بؤ بن، دوذمنةكان
ئةنجومةني وةزيرانء ئةنجومةني كؤمارء

نوَينةراني عَيراقمان بةشكردووة.
ئَيران، داردةستةكاني دةسكةالء بَلَيي، تؤ
طروثة سةدرء وةك كورد، دَيريني دؤستي
واية، ئةطةر خؤ بن؟ تر بضوكةكاني توندإةوة

بطرين. ئاغايان ئَيراني يةخةي با
لة جؤري ترن بةعسييةكاني ئةطةر كؤنة
كارمةندة ئةفسةرء مةشهةدانيء موتَلةطء
تيري بؤ سةدام؟ سةردةمي باآلدةستةكاني
طلةييء ناإةزايي ئاإاستةي ئةمريكاي ئاغاي
ئةمانة باشة ثَيي كة ناكةين  عَيراق يةكةمي
لةدةسةآلت لة عَيراقداء زيندويان بن بةشَيك

دةكات. دةكاتةوةء كارئاسانييان بؤ
بَيت؟ دوذمــن ماوةتةوة كآ نازانين
ناو زيندانةكاني بةعسيية تاوانبارةكاني كؤنة
سةرسةختي دوذمني ئةمانة راستة عَيراق،
دةسةآلتي لوتكةي بؤضي ئةي ميللةتةكةمانن،
تا دةدةن داَلدةيان خؤشدةبنء لَييان كوردي
لةدةستي وةرنةطرنء خؤيان رةواي سزاي
بؤ دةكــةن، بــؤئــةوةى ــان ــازي ــا دةرب دادط

رابكةن؟ دةرةوةي وآلت
كوردنء ماون كة ضوو طروثَيك بيرمان
تؤ عَيراقدان، ثةرلةماني  لة جياواز  بةليستي
باوةإي بة ئيسالمي بَيت؟ بَلَيي يةكطرتووي
بة سةربةخؤية، فراكسيؤنة ئةم هةموو
لة خؤي نةتةوةييةكةي ئةركة دَلسؤزييةوة
تاقمة طروثء هةرضي  داوةء  ئةنجام  بةغدا
ذيانَيكن هةموو دوذمني تَيرؤريستةكانيشن

كورديشةوة. بة دنيادا لةسةرانسةري

هةموو ئةم دراوسَيشن، ئةطةر وآلتاني
شةوكةتي بةشانء ثياهةَلدانة سةناء مةدحء
بؤيان كوردستان كردنةوةي وآلتانةدا، ئةم
سةربازيء ئابووري سياسيء بوارةكاني لة
بةرزنرخاندني كلتووريء هةواَلطريء
لة دوذمنة مردووةكانيان ء سةركردة زيندوو
هةمووي دةبَيت كــورد، سةرسةختةكاني

بَيت. شانؤطةريي شاخدارء درؤي
عَيراقء هةريسةيةي ئةم لةنَيو كورد
بةآلم هةية، زؤري دوذمني  ناوضةكةدا
ساَلَيكة ضةند ئةوة كة لةوةداية ثرسيار
كآ بؤ نيشتماني ئاشتبوونةوةي ميلؤدياي

دةضإينةوة؟
هةية، ناحةزي دوذمنء كورد راستة
لة كة ــةآلت دةس ئيديعاي ثاساوي بــةآلم
دةكةين، دَلخؤش دوذمنةكانمان فرةليستيدا
بةشداريء ثَيضةوانةي بةتاَلةء بنةإةتةوة لة
لةحوكمإانيدا رةفتارءهةَلوَيستةيخؤيانةكة
ضاوبازييةي هاوثةيمانيء  ئةو  دةيكةنء
دةدةنء طرَيي ناحةزان» «دوذمنانء لةطةأل

دةيكةن.
ثَيشَيلكردنء بة ناحةزةكانمان دوذمنء
بــاآلي ــي ــدي ــةرذةوةن ــي ب ــزكــردن ــةراوَي ث
طةشةدةكةنء دةبنء  دَلخؤش نةتةوةييمان 
ئةزموونةكاني ــدةبــةن. ــَي ث ــان ــةرم زةف
مَيذوودا، لة كورد  ئَيستاي دةسةآلتداراني 

هةَلوَيستانة. رةفتارء جؤرة بةو نين نامؤ

عَيراقة؟ خاوةني كآ
بةغداي لة سياسةتكردن لة واية الم
دوذمنء تارمايي دةنطء  رةنطء  بة تةنراو

٢ ناكات.  (١+١) جارَيك هةموو مةرط
دواي لة بةغدا لة حوكمإاني سيستمي
نةماني رذَيميسةدامةوةءبةفةرمانء ويستي
ئةمريكاءملكةضيزؤربةياليةنةعَيراقييةكان،
لةم بنةماي تةوافوق بةإَيوة دةضَيتء لةسةر
اليةنَيك خاوةني هةر حوكمرانيةشدا شَيوازة
اليةنَيكء نة بةطشتيش خؤيةتيء مةسةلةي
خاوةني خؤي بة اليةنةكانيش طشتي نةكؤي
لة هاوبةشي بة ئةوةشي نازانَيت، هةمووي
رادةيةكي تا اليةنَيك هةر ئةنجامدراوة، بةغدا
هةبووةء لةسةر ظيتؤي مافي بةرضاو
لَيبردووة، خؤي بةشي تةوافوقة ئةو بةثَيي
تةوافوق بنةماي لةسةر  دةستوورَيك  بؤية
طونجاو ضارةيةكي رةنطة دارَيــــذراوةء
ثةيوةندي رَيكخستني بؤ  بَيت باشتر) (نةك
ثارةء دابةشكردني عَيراقء ثَيكهاتةكاني
بةرذةوةنديي زامنكردني زةمينةي دةسةآلت،
باآلينةتةوةييمانيبةلةرزؤكيءتةمءلَيَلييةوة

(١٤٠)يشةوة. مادةي بة طرتووة لةخؤ
هةموو عَيراقدا هاوكَيشةيةي  لــةم
تاونبارةكانيشةوة بةعسيء كؤنة بة اليةكان،
هةقء لة مةسةلةكة ســوودمــةنــدبــوون.
هةَلبذاردنةكانيش ــووةء  دةرض رةوايةتي
نةتةوةييء ثرةنسيثةكاني بةثَيإةوكردني
بــةإَيــوةضــوونء مةزهةبييةوة ئاينيء 
خاوةن ثياوة بووةتة عَيراق ديموكراتييةكةي
دةردةدارةكةي ناوضةكة، رؤحء ئيفليجء ضةند
ديموكراسييةت زةمينةي نيية بةزؤر ضونكة
فرةإابةرايةتيء سياسيء ثَيكهاتة لةم
سةدان كة عَيراقدا  ئاينييةةى نةتةوةييء 
رستةيةكي بة دةكةن تةفروتونا يةكتر ساَلة
هؤكارَيكي ئةمة بةرجةستةبَيتء شاعيرانة
دوذمنايةتي بَيمتمانةييء ناحةزيء سةرةكي
لةم عَيراقة. دةسةآلتدارةكاني ثَيكهاتة نَيوان
دؤستء هةموو سةثَينراوةدا، كةشءهةوا
ناحةزء لةهةمانكاتيشدا يةكترنء هاوثةيماني
يةكتريان دوذمنايةتيكردني مةترسي تةنانةت
دةسةآلتي لوتكةي لة نيية ئةوة لَيدةكرَيت،
نوَينةراني ئةنجومةني خودي لةناو عَيراقء
تَيرؤريستء بةكرَيطيراوء هةر كؤلكة عَيراقدا،

دةدؤزرَيتةوة. دزة
سوننةء شيعةء كوردء سةركردةكاني نة
عَيراقي نةماوة خواشدا دةستي لة تةنانةت
بة دةيانةوَيت، ــةي  وآلت بةو بكات ئَيستا
بفرؤشنةوة. خةَلكي بة  بريقةدار دروشمي
ئةو نابَيت، نةبووةء خؤي خاوةني عَيراق
وا وةهمي بة باوةإيان اليةنانةي كةسء
خةوني ديسان بــؤدةكــةن، كــاري  هةيةء 

هةية. شاعيرانةيان
روومان تاآلنةدا تفتء راستيية لةطةأل ئةم
واقيعيء ثَيويستة رووكردنَيك بةغداية، لة
زامنيش تةنها خؤمان، دؤخي بؤ بَيت طونجاو
طــةورةء دةريــا لةو  نةبوونمان  غــةرق بؤ 
خؤمانة توندي طرَيدانةوةي ثإمةترسييةدا
بةرذةوةنديي توندء قايمةوة بة طوريسي بة

نةتةوةييمانةوة. باآلي
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كوردي كةشتيي عَيراقء دةرياي

عةباس ضيا

سةرشاني ملمالنَيكانيشدا ئةركي ناكؤكيء لةطةأل
طةيشتن لةيةكتر ديالؤطء دةروازةكاني هةموومانة

بكةين ئاوةآل
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عةول سيروان

(٥) لة زياتر ساَلَيكدا لةماوةى
هةرَيمى هَينراوةتة تاكسى هةزار

تةنيا لة ئَيستادا كوردستانةوةء
حةوت هةزارو (١) سلَيمانيدا لة

ساَلى بِريارة لة تاكسى هةيةء سةد
ترى  تاكسى (١٠) هةزار داهاتووشدا

بةبَى كوردستان، هةرَيمي بَيتة
ببَيتة تاكسى زؤرةى ِرَيذة ئةم ئةوةى
تاكسى بؤ هؤى كةمكردنةوةى كرَيى

هاوآلتييان.
(٣٤) تةمةن مستةفا سامى ديار
شؤفَيرى كارى ساَلة (١١) كة ساأل 
تاكسييةكى ئَيستا دةكــاتء تاكسى
تاكسيانة ئةم  كة ثَيية،  كوردستانى 
ثَييواية زةرد كردووة، شاريان سيماى
جوانيان سيمايةكى تاكسيانة «ئةم

بةخشيوة». بةشار
هةرَيمى لة تاكسى ِرةنطى مؤدَيلء
شَيوازى ِرةنــطء زؤر كوردستاندا 
ثرتةقاَلىء وةك بينيوة، بةخؤيةوة
ئَيستاشدا لة زةرد، ثرتةقاَلىء سثىء
شةقامةكانى كوردستان تاكسى
داطيركردووةء كوردستانى شارةكانى
بةشَيوةى جيهانةوة كؤمثانياى لةاليةن

دابةشدةكرَيت. قيست
تاكسيانة «ئةم  دةَلَيت سامى  ديار

تاكسية سةر بؤ زؤرة  كاريطةريى
وةستابين، ئَيمة تا ضونكة كؤنةكان،
هاتوضؤ فةرمانبةران خوَيندكارانء

ناكةن». كؤنانة تاكسية بةء
تاكسىء بةلَيشاوى هَينانى لةطةَل
لة شةقامةكان تايبةتى سةيارةى
كوردستان هةرَيمى شــارةكــانــى
بةخؤيةوة زؤرى قةرةباَلغييةكى 
كؤنةكان تاكسية ئةوةى بةبَى بينيوة،
لةئَيستادا كة بةجؤرَيك بمرَيندرَين،
شةقامةكاندا لة كؤن زؤر تاكسى
بة (٢٠٠٩) مؤدَيل تاكسى لةطةَل

دةكةن. هاتوضؤ يةكةوة تةنيشت
ساأل (٣٦) فةرةيدون عةلى، تةمةن
مؤديل ئؤثَلى تاكسييةكى خاوةنى كة
كارى ساَلة (١٥) ماوةى (١٩٩٦)ةء
نيية ئةوةى  تواناى  دةكات  تاكسى 
تاكسيةكى ئؤتؤمبيلةكةى بطؤِرَيت بة
لةكاتَيكدا ،(٢٠٠٩) مؤدَيل كوردستانى
ئامادةنين هاوآلتيانيش لة  بةشَيك
تاكسييةكةى لةشَيوةى تاكسي بَة

بكةن. هاتوضؤ فةرةيدون
تواناى «ئَيمة وتى فــةرةيــدون
نيية، تاكسييةمان جؤرة ئة كإينى
(٥٥٠) مانطانة دةبَيت لةبةرئةوةى
ئةو بدةمةوة، مانطانة قيستى دؤالر
نةبَيت، ئةطةر ثيشةيةكى ترى خةَلكة
رؤذانة كة تاكسي كارى بة ناتوانَيت
ئةو دةستدةكةوَيت هةزارى (٦٠- ٥٠)
مانطدا دةربهَينَيت، لة يةك ثارةية بإة
وابَيت، تاكسييانة ئةو نرخى تا بؤية

ثَيدةبَيت». ئؤثَلةم هةرئةم من
«تاكسى وتيشى شؤفَيرة ئةو
جوان شارى سيماى كوردستانى
حيسابَيكيان هيض بــةآلم ــردووة، ك
نةكردووة ئَيمة تاكسييانةى ئةم بؤ
سةر بؤ كاريطةريى ئيستادا لة كة
بةم كةمتر خةَلك زؤرةو ئَيمة بازاإى

دةكات». هاتوضؤ تاكسييانة
ئَيستا لة بةر هةفتةيةك ضةند
سلَيمانى تاكسييةكانى خـــاوةن
نــاِرةزايــيــان جياجيا بــةشــَيــوازى

هةزار   ١٠ هَينانى دذى لة دةربِرى
كوردستان، هةرَيمى بؤ تر تاكسى
كِرينى لةسةر داواكاريى ئةمة بةآلم
كةمنةكردووةتةوةء تاكسيانة ئةو
سلَيمانى لة كةس (٣٠٠) ئيستادا لة
بؤوةرطرتنى خؤيانناونووسكردووة

كوردستانى. تاكسيى
بةإَيوبةرى عوسمان، رَيذين
ئؤفيسىسلَيمانىطروثىكؤمثانياكانى
(٥) بةنيازن كة ِرونيدةكاتةوة جيهان
كوردستان هةرَيمى بؤ تاكسى هةزار
(١٠) بإياربوو ثَيشتر  كة  بهَينن،
هةر ئَيستادا بةآلم لة بهَينرَيت، هةزار

ئةوةندة داواكاريى لةسةرة.
ــةزار (٥)ه «لــةو دةَلَيت رَيذين
رابــردوودا ساَلى لة كة دانةيةى
(٢٠٠٩) مؤدَيلى كة هةرَيم بؤ هَينراوة
حةوتسةد هــةزارو   (١) تةنيا بوو،
سلَيمانييةوة، شارى هَيناية تاكسيمان
كة (٢٠١٠) مؤدَيلى بؤ ئَيستاش

داواى داهاتووةوة، ساَلى دةكةوَيتة
ديكةمانكردووة». تةكسى هةزار (١٠)
تاكسية ــى  ــرخ ن ـــارةى ـــةب ل
بة هاوآلتيان كة نوَييةكانيانةوة 
طروثى بةإَيوبةرى دةزانن، طرانى
«ئةو وتــي جيهان كؤمثانياكانى
نرخَيكى دامــانــنــاوة  كــة نــرخــةى 
بيكإن، دةتوانن هاوآلتييان طونجاوةء
مؤدَيلى كة  داهــاتــووش ساَلى بؤ 
ساَلى نرخى هةمان دةهَينين (٢٠١٠)
سةيارةيةك هةر بؤ  كة ــردووة راب
دؤالرةء سةد حةوت هةزارو (١٧)
ثار ساَلى مواسةفاتى بةهةمان

دةبَيت».
سلَيمانى ــكــى خــةَل ــــةوةى  ئ
لة جياواز نيطةرانكردووة ئةوةية كة
كوردستان هةرَيمى ترى شارةكانى
يةكنةفةردةطوازَيتةوةء تاكسىتةنيا
ئةمةش ناطوازَيتةوة،  تر نةفةرى 
بةتةنيا كة ناضاردةكةن هاوآلتيان
لة لةكاتَيكدا بــدةن، تاكسى كرَيى 
تر وآلتانى شارء زؤربةى  هةولَيرء
نةفةرَيكدةطوازَيتةوة تاكسيةكضةند

يةك كاتدا. لة
ساَل (٤١) تةمةن مةجيد بةسمة
سلَيمانى شةقامةكانى لة لةيةكَيك كة
وتى ثاسى دةكرد ضاوةِروانى هاتنى
بواية دينار (١٠٠٠) بة تاكسى «ئةطةر
ضاوةِروانى ئةوةندة نةفةر، يةك بؤ
كةس (٣) بــة نــةدةكــردء ثــاســم 

دةطرت. تاكسيةكمان

دابنرَيت نةفةرات تاكسي سلَيماني لة دةكرَيت داوا

ــةو ئ ـــرؤزى ـــي ــــةذن ث ج
لة ــة ك نــابــَيــت بــةرثــرســانــة
حكومإانيياندا، سايةء ذَيــر
جةذنَيكى ناتوانن هاوآلتييان
بة رووناكىء بة ثإخؤشىء
ئةنفلؤنزاى دوور لة سةالمةتىء
بةراز ئةنفلؤنزاى ثةلةوةرء

بةسةر بةرن.
هةرَيمى خةَلكى لةوةتةى
لةطةأل ــاوى ض كــوردســتــان 
خؤى خؤجَييى حكومإانى
ئاشتى داواى كردووةتةوة،
سوتةمةنىء كارةباء لةطةأل
كاتةشةوة لةو هةر دةكات، ئاو
ــةك وتــاريــان ي بــةرثــرســان
بؤ بةَلَينبةخشينةوة بةبآ
نةخوَيندووةتةوة هاوآلتييان
كارةباء دابينكردنى تيايدا كة
ئةولةويةتى لة ئاو سوتةمةنىء
بةبآ نةبووبَيت، بةَلَينةكانيان

جَيبةجَيكردنيان.
خؤيةتى مــافــى ــك خــةَل
لةطةأل خؤشىء بة ــةذن ج
نةخؤشى لة  دوور كارةباء 
طةرمى ماَلى لة ئةنفلؤنزاكانء
تةقةمةنى لة دوور خؤيانداء
بــةســةربــةرن، تةقاندنةوة
حكومةت ــةآلتء دةس بةآلم
هيض بة نيية مافَيكيان هيض
ثاساوَيكةوة ئةو كةشوهةواية
نةإةخسَينن، هاوآلتييان بؤ
هةرَيم حكومةتى ضونكة
بــإى  (٢٠٠٧) ــى ــاَل س ــؤ  ب
حةوت (٧٨٤٧٦٦٠٠٠٠٠٠٠)
ــةدء هــةشــت س ــؤنء ــي ــرل ت
شةش مليارء حــةوت ضلء
مليؤن ــت ــةس ش ــــةدء  س
ــووةء ب ديــنــار بــودجــةكــةى
زياتر (٢٠٠٨) ــى ســاَل بــؤ 
(٩٦٢٨٧٨٣٠٠٠٠٠٠) ــة ل
سةدء شــةش ترليؤنء نؤ 
مليارء هــةشــت بــيــســتء
سَى هةشتاء  سةدء حةوت 
بودجةكةى ديــنــار مليؤن
بإى (٢٠٠٩) ساَلى بؤ بووةء
هةشت (٨٨٥٧٢٦٣٠٠٠٠٠٠)
ــةدء هــةشــت س ــؤنء ــي ــرل ت
دوو مليارء حةوت  ثةنجاء
مليؤن سآ شةستء سةدء
ئةى بووة، بودجةكةى دينار
بؤضى ــارة زةبــةالحــة ث ئــةم 
بودجةء بةبآ تةرخانكراوة، 

ثَيشووش. ساآلنى داهاتى
هةموو لة لةوةداية سةير
هةرَيم بةرثرسانى بؤنةكاندا
خةَلكى لة جةذن ثيرؤزبايى راطةياندنةكانةوة لة
سةرؤكى د.بةرهةم، جةذنة ئةم ضؤن وةك دةكةن،
بة بة ثَيكةنينةوة زؤر هةرَيمى كوردستان حكومةتى
ثيرؤز جةذنتان  دةَلَيت،  كوردستان  هةرَيمى  خةَلكى 
رازيي ثيرؤزبايية بةو خةَلكيشة رةواى مافى بَيت،
دابينبكةء بؤ كارةبامان كاتذمَيرَيك بَلَيت، ثَيى نةبَيتء

بَيت. ثيرؤز جةذنتان مةَلَي ثَيمان
لةكاتَيكداية ئةنفلؤنزاية، نةخؤشى بَيكارةبايىء ئةم
شةشةمى كابينةى مانطة دوو  لة زياتر ئةمإؤ كة
ليستى ثَيكهاتووةء كوردستان هةرَيمى حكومةتى
بخوَينيتةوة، كابينةيةش ئةم كارنامةى دةسةآلتء
بةَلَينبةخشينةوة لة نةبَيت ثإى نادؤزيتةوة دَيإَيك
ــة، وآلت ــةم ئ دامـــاوى بةشمةينةتء خةَلكى بــة 
ئاسايشء لةبوارى كارةباء سوتةمةنىء بةتايبةتيش

تةندروستيدا.
كوردستان هةرَيمى هاوآلتييانى بؤ راستيدا لة
ئَيمة لَيمةكةن،  جةذنمان ثيرؤزبايى بثرسن، رةواية 
بة رؤذَيكة  ئَيمة  بؤ جةذن جةذنة، ئةمةمان  كةى 
بكرَيتء بودجةء وآلتة خزمةتمان داهاتى ئةم هَيندةى

نةكرَيت. تاآلن خاكةكةمان داهاتى
داهاتء رؤذَيكة  كوردستان خةَلكى بؤ  جةذن
نةك بدرَيت خزمةتيةوة، بخرَيتة سةروةتى خاكةكةى
سةالجةء بكات، ثرتةثرت ئةوةندة كة كارةبايةك بة
لة ضؤن وةك بسوتَينَيت، كةلوثةلةكانى  تةلةفزيؤنء
دانيشتووانةكةى بةعسدا نةوتي ئةم وآلتة سةردةمى

دةسوتاند.

alandmahwy@gmail.com

جةذنتان
نةبَيت ثيرؤز

مةحوى ئةلةند

يةك بةرثرسان

بةبآ وتاريان

بةلَيَنبةخشينةوة

هاوآلتييان بؤ

نةخويَندووةتةوة

تيايدا كة

دابينكردنى

كارةباء

ئاو سوتةمةنىء

ئةولةويةتى لة

بةلَيَنةكانيان

نةبووبَيت

وةسانى شَيخ ئارام
محةمةد هَيمن

جةذنة لة يةكَيكة قوربان جةذنى
لة كة مسوَلمانان، ديارةكانى

ئيسالمييةكاندا وآلتة سةرتاسةرى
بةوة رةسميىء بؤنةيةكى دةكرَيتة

ئاذةأل مسوَلمانان دةناسرَيتةوة
لة «خوا بؤئةوةى قوربانيى دةكةنة

بَيت»، خؤش رابردوويان طوناهةكانى
ثَيش هؤيةشةوة ضةند رؤذَيك بةم

شارةكانى لة ئاذةَلفرؤشان بازاإى جةذن
طةرموطوإييةكى كوردستان هةرَيمى

بينيوة. بةخؤيةوة زؤرى يةكجار
ساَلة (٢٠) ماوةى جاسم، كة حاجى
هةولَير شارى ئاذةآلنى مةيدانى لة
دةكات ئاذةأل فرؤشتنى كإينء كارى
مانطَيك ضةند لة بةر ساآلنة وتــى:
قةسابانةى ئةو قوربان جةذنى لة
ئاذةَلى زؤر  ذمارةيةكى ــارةدارن  ث
ئاذةأل مةيدانةكانى لة دةكإنء قوربانى

دةبةستن». دايان فرؤشتن
كاتى «لة فرؤشيارة ئةو وتةى بة
مةيدانى قةسابةكانى قوربانيشدا
ئاذةَلةكانيان نرخى ئاذةَلفرؤشان
كإيارةكانيش زؤربةى بةرزدةكةنةوةء
ضؤنايةتى نةخؤشىء نرخء لة بَيئاطان

ئاذةَلةكان».

رةهةندة
ئايينيةكانىجةذن

قوربانيكردنء ئيسالمدا ئايينى لة
جةذنى سةرةكيى سيماى دوو حةج
عةبدوآل حةيدةر مامؤستا قوربانن،
دةرضووى كؤلَيذى شةريعةى زانكؤى
قوربان جةذنى دةكات لةوة باس بةغدا
ثَيدةَلَيت ئةوةمان ناوةكةوة لة هةر
مامؤستا قوربانيكردنة. جةذنى كة
لة بريتيية جةذنة «ئةم دةَلَيت: حةيدةر
ئيبراهيم ذيانى  رووداوى زنجيرةيةك 
كة ئــةوةى ــةدواى ل (د.خ) ثَيغةمبةر
بة نةكرا (د.خ) ثَيغةمبةر ئيسماعيل
ضةند حةجء هةروةها بابةتى قوربانيى،
بةشَيوةيةكى بةآلم ديكة، روءداوَيكى
قوربانى حةجء جةذنة ئةم سةرةكيى

سيماى سةرةكين». دوو

قوربان جةذنى منداآلنء

جةذنةكانى لة جياواز جةذنة ئةم
مةترسيىؤ لةبةردةم منداآلن ديكةي
بــإواى بة ــوون، ب زيــاتــردا خؤشى 
كوردستان لة كؤمةآليةتى توَيذةرانى
قورباندا جةذنى لة خةَلك زؤرينةى
منداَلةكانيان لةبةرضاوى ئاذةَلةكان
كاريطةرييةكى ئةمةش سةردةبإن،
هةستى لةسةر جَيدةهَيَلَيت طــةورة
دةَلَيت: ئايينيش مامؤستايةكى منداآلن،
نيية لةوةدا ئايينى كَيشةيةكى «هيض
سةإبرينخانةكان لة  ئاذةَلةكة  ئةطةر

سةرببإدرَيت».
ئةندامى سوَيرى، عومةر مامؤستا
زانايانى يةكَيتيى تةنفيزى مةكتةبى
دةَلَيت: كوردستان، لة ئيسالميى
الكؤآلنء لة ئاذةَلةكان  نيية  «مــةرج
باشتر سةرببإدرَين، شاردا ماَلةكانى
كارة ئةم سةربإينخانةكان لة واية
ئاذةأل ماَلةوةش لة ئةطةر ئةنجامبدرَيت،
منداَلةكان باشترواية  سةرببإدرَيت 

بخةنةوة». دوور
«لةساَلَيكدا وتيشى: سوَيرى عومةر
ــارة ك ئـــةم  رؤذ دوو يـــان يـــةك 
درَيذايى بة بــةآلم ئةنجامدةدرَيت،
كةناَلة تةلةفزيؤنء كاتذمَير (٢٤)
ترسناك فيلمى دةيان ئاسمانييةكان
مةترسين هةموويان كة ثةخشدةكةن

منداأل». دةروونى بؤسةر
كؤمةآليةتى توَيذةرَيكى بــةآلم

ثَيويستى بابةتة ئةو بةوةدةدات؛ ئاماذة
هاوآلتييان هؤشياركردنةوةى بة
قوربانيى منداآلن لةبةرضاوى تا هةية

نةكرَيت.
كؤلَيذى دةرضووى عةلى، ئةحمةد
دياردةية بةم سةبارةت كؤمةَلناسى،
بابةتَيكى ئةوة راستيدا «لة دةَلَيت:
اليةنةكان هةموو ثَيويستة  طرنطةء
بؤئةوةى ميدياكان بةتايبةت بن ثاَلثشت
كةلةثَيش ئةمهؤشيارييةبآلوبكرَيتةوة،
سةر نةبإدرَين». ئاذةآلن منداأل ضاوى
باس كؤمةآليةتيية توَيذةرة ئةو 
لةبةرضاوى سةربإين كة دةكات، لةوة
لة ــةآلم ب هةية، ـــةردةوام  ب منداآلن 
دةبَيتء زؤر يةكجار قورباندا جةذنى
خةَلكيش هةندَيك لوتكة، دةطــاتــة
دوو يان يةك بؤ دةكإَيت ئاذةَلَيك
بةمةش رايدةطرَيت،  ماَلةوة لة  رؤذ
بةآلم دةبن، ئاذةَلة ئةو هؤطرى منداآلن
ئةو منداَلة سةرى ثَيش ضاوى دواتر لة
هةموو ئةمةش لة ئاذةَلةكة دةبإدرَيت،
سايكؤلؤذىء كؤمةآليةتىء رةهةندة
منداَلة ــةو ب ــان زي دةروونــيــيــةكــان 

دةطةيةنَيت.

قوربانيى ئاذةألء كةميى

لة ضةند ساَلييةوة بةهؤى وشكة
ئاذةأل سامانى ـــردوودا راب ساَلى
هةرَيمى لة بةرضاو  بةشَيوةيةكى 
بةآلم كةمبووةتةوة، كوردستاندا

كاريطةريى زياتر قوربان جةذنى
ئاذةأل سامانى زياتر زؤر هةيةء

دةبات. كةميى بةرةو
ئابووريناس، مةجيد، ئيسماعيل
رَيذةيةكى جةذنةدا «لةم دةَلَيت:
بة ـــراوة ك ـــاذةأل ئ زؤر يةكجار
حكومةت لةبةرامبةردا قوربانيى،
بؤ نيية ثَيويستى ثــرؤذةى ثالنء 
ئاذةَلة، رَيذة ئةو بةرهةمهَينانةوةى
هاوسةنطة، خؤى نا رَيذةكة بؤ ضونكة
رَيــذةى كوردستان لة بـــةردةوام
كةمترة بةرهةمهاتوو ئاذةَلى سامانى

بةكارهاتوو». لة
دةزانَيت بةثَيويستى ثسثؤإة ئةو
مانطَيك ضةند بة قوربان جةذنى ثَيش
ئةم بؤ كارى كشتوكاأل ــى وةزارةت
كةمةوة بةاليةنى بكردايةء  بابةتة 
هاوردة زيندوو ئاذةَلى بداية هةوَلى
رَيــذةكــةو زيــادبــوونــى بؤ  بكات، 

نرخةكةى. بةرزنةبوونةوةى
رؤذنامة دةست كة ئامارَيك بةثَيى
(٧٩٨) هةولَير ثارَيزطاى لة كةوتووة
هــةزار  (٦٤) ــزنء ب ــةإو م ــةزار  ه
جةذنى هاتنى بةآلم هةية، رةشةوآلخ
كةمتر زؤر  رَيــذةيــة  ئــةم  قوربان 

دةكاتةوة.
بةإَيوةبةرى نــورى، ــةزان رةم
كشتوكاأل، وةزارةتى لة ئاذةأل سامانى
ئاذةأل كةمبوونةوةى هؤكارةكانى
وشكةساَلىء بؤ دةطةإَينَيتةوة 
ئاليكء طرانيى طوندةكانء ضوَلبوونى

سةربإين. زؤريى

كةمدةكاتةوة ئاذةأل ساماني دةترسيَنَيتء منداآلن قورباني،
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فةزيلة م.

ضةمكء هةموو كورديدا  كؤمةَلطةي  لة
بةشَيوةيةكي كؤمةآليةتييةكان  ديــاردة بةهاو
دايكبوونءضةكةرةيان لة ناكامأل ناتةندروستء
عةقَلي ثَيطةي  جؤرةكان لة بةجؤرَيك كردووة، 
كرضوكاألء ثَيطةيةكي  مَيذوودا لة ئادةميزاد 
ذيان هةميشة كة وايكردووة ئةمةش الوازبووة،
بإوات مَيطةليي بةشَيوةيةكي كؤمةَلطةدا لة
طرنطي ئةوةندةي كؤمةَلطةدا لة تاك بؤية بةإَيوة،
بةدواي دروستكردني ئةوةندة شوانةكةي داوة، بة
خؤيةوة خودي كؤمةآليةتييةكاني بنيادة ثَيطةو 
ئَيمةدا كؤمةَلطةي لة رةمز هةميشة بؤية نةبووة،
كؤمةَلطة موقةدةساتي ثيرؤزييء بة تَيكةأل

كراوة....
تاكي هةميشة كة وايكردووة تَيكةَلكردنة ئةم
مَيطةليية ذيانة لةو دووركةوتنةوة بة كوردي
دةيةكاني لة نموونة بكات، بؤ نامؤبوون بة هةست
ثياهةَلدان خوَيندنةوةو ئةوةندةي ــردوودا راب
ئةوة ضارةكي كراوة، رةمزةكان سةركردةو بؤ
كؤمةَلطة رووداوةكاني ناو بؤ واقيعء خوَيندنةوة
كؤمةَلطةي لة تــاك  هةميشة بؤية نــةكــراوة،
سةركردةكان سَيبةري كة  بووة  تاكَيك ئَيمةدا
ناو رووداوةكاني ناو ثةلكَيشي خؤياندا بةدواي
ئيرادةي ويستء بةبآ كــردووة كؤمةَلطةيان
ئايدياكان ضةمكء ثَييوابووة تاك هةميشة خؤي،

بةتاَلن... بؤشء رةمز رابةرو بةبآ
رووتكراوةية ذيانَيكي رةمز بةبآ ذيان
تاكي بؤية سياسييةكان، كؤمةآليةتيء بةها لة
هةبووةء رةمز بؤ ئةمالوالي بآ كوردي وةالئَيكي
ثةناو لة ناوكؤمةَلطة ملمالنَيكاني  ــةردةوام  ب
ويستء داواو بنةماو لةسةر ثَيطةي رةمزةكانء
بؤية سةرضاوةي طرتووة، داخوازييةكاني ئةوان
زؤرجاربةرذةوندييتايبةتيرةمزةكانكارةساتي
كةوتووةتةوة، سياسي طةورةي لَي كؤمةآليةتيء
طةورةي كلتووريي كؤمةآليةتيء كةلَيني درزو
حاَلةتةكانيش هةموو لة ــردووة، ــك دروســت
دةرهَينراو موو لة ماستي  وةك رةمــزةكــان
خؤيان رووداوةكان لةناو ثاكيزةيي بةخاوَينيء
كةماسييةكانيان هةَلةو ئؤباَلي دةرةوةء هَيناوةتة

تاكي يان هةَلواسيوة ــةر دةوروب بةشاني يان
لةكاتي تؤمةتباركردووة، ثي كؤمةَلطةيان
رةمــزي بةرذةوةندييةكاني بةريةككةوتني
هةرزان قوربانييةكي هةميشة  تاك كورديدا،
ذَيرثآ كؤمةآليةتييةكاني ئةخالقيء بةها بووةء 
بووة رةمزَيك مَيذوودا لة كوردي رةمزي خراوة،

نةبووة. تاكي نةرَيكاني قبووَلي هةرطيز
كة كردووة، ئةوة لةسةر كاري بــةردةوام
وَيران سةركوتء كؤمةَلطة ناو ناإازيي دةنطي
قةَلةم لة ناتةندروستي ناسروشتء بة بكاتء
نةرَيكاني بؤ سةمةرة سةيرو خوَيندنةوةي بداو
شؤإبووةتةوة رةمز تَيإوانينةي ئةم بكات. تاك
كاريطةريي كؤمةَلطةء كايةكاني هةموو ناو بؤ
طةشةكردني رةوتي لةسةر هةبووة نةرَينيي
هةميشة كؤمةَلطة. هةناوي ناو ضةمكةكاني
سَيبةري سةركردة خواستةكاني بةرذةوندييء
طةشةكردني بةسةر بــوون تؤقاندن  تــرسء
لة تاك بةهايانةي كة ضةمكء  تاكء ئةو ذياني
بة ئاطاهاتنةوةي كرانةوةو بة ثةراوَيزياندا طةشة
بووة دةنطة ئةو بةردةوام تاك دةنطي دةدات.
بةرذةوةندييء تؤإي  لة خؤي نةيتوانيوة  كة
بهَينَيتة سةركردةكان رةمزو  تايبةتي مؤراَلي
تةندروستي رةوتي طةشةكردني لةطةأل دةرةوةو
بؤية بكات، رآ بةئاسانيي كؤمةَلطةكةي ناو
تاكي ديموكراسييةدا، كرانةوةو  سةردةمي لةم
حةزو دةستي  ديلي طيرؤدةو تائَيستاش ئَيمة 
ياريية بؤتةي لة كورديية، رةمزي ئارةزووةكاني
هةَلدةسوإَيت، ئةواندا سةمةرةكاني سةيرو
كة هةية برةوي جَيطةية  ئةو تا  تاك ئازاديي

بةريةكدةكةوَيت.
داخوازييةكاني بــةرذةوةنــديــيء لةطةأل 
سوورو هَيَلي لةوةبةوالوة سةركردةدا، رةمزو 
دةبَيتةوة، سزا رووبةإووي تَييدا تاك ثيرؤزييةء
هةمووشتَيك ديموكراسيدا دنياي لة نموونة بؤ
هةموو بؤ  زانياريي دةرطاي شةفافةء كراوةو 
ئةمة ئَيمة الي بةآلم واآلية، كؤمةَلدا  لة تاكَيك
ثرسيار لةوةي نيية ئازاد تاك نييةء وجوودي
سيستمي دةسةآلت ثَيطةو لة بةإَيوةضووني بكات
بةهاو هةموو خؤيدا، كؤمةآليةتييةكةي لةناو كاية
دةفرؤشَيتةوة. بةسةردا منةت بة دةسكةوتةكاني
يان دةوَلةت ضةمكي ئَيمةدا كؤمةَلطةيةي لةم
روحيانةتي بة تَيكةأل ضةمكَيكة دةســةآلت
سةركردةوسيمبولةكان بووة، بؤيةجياكردنةوةيان
ذياني سةروةرييةكاني مةحاَلترة.  مةحاأل لة
سةركردةو بة ئاوَيزانبوون كؤمةَلطة سياسيي
مةقؤلةية ئةم ديكة بةمانايةكي سةركردة، حيزبي
ثَيطةو هةموو لةناو طشتَينراوة فؤرمةَلةو
ئابوورييةكاندا سياسيء كؤمةآليةتيء مؤراَلة
ناكرَيت بةئاسانيي هةيةء بةردةوامي وجوودَيكي
حيزب جياكردنةوةي بؤية داببإَين، لةيةكتري

بةردةوامي شةإي ياني كؤمةَلطة  كايةكاني لة
كؤمةَلطة، تاكةكاني رةمزو لةنَيوان ديموكراسي
دذوارةو سةختء  ملمالنَييةكي ئةمةش كة
بة هةية، ثشوودرَيذ ذيرو بةتاكي ثَيويستي
حيزبي رةمزو كة واقيعةي ئةو ديكة واتايةكي
لة واقيعَيكة بةسةر كؤمةَلدا، سةثاندويةتي قائيد
ئةويش نيية، وجوودي ديموكراسيدا  مةفهومي
سةرضاوةي تيايدا كة دةسةآلتَيكة بة شةرعيةتدان
يان كؤمةَلطة سةرووي بؤ بطةإَيتةوة دةسةآلت
رةهاكاني دةسةآلتة ثَيناسةي نةزانَيت كةس
بكات، شَيوازَيك ض بة كؤمةَلطةوة  بةسةر رةمز
ديموكراسي لَيكدانةوةيةكي هةرجؤرة بةهةرحاأل
لة خةَلكة راي ثرسثَيكردني لة جؤرَيك خوازياري
بةآلم ذياني خةَلك، ثرسة تايبةتييةكاني مةسةلةي
رابردوو دةورانةكاني درَيذةي لة ئَيمة كؤمةَلطةي
ثايةي ثرسة، فراوانكردنةوةي  لةم بَيبةش بووة
بةشداريي رةمزو دةسةآلتي  فؤرماَلي حقوقيء
هؤي نابنة دةسةآلت لة زياتر هةرضي توَيذطةلَيكي
كؤمةَلطة كؤي  تاكء كة زةمينةيةك خولقاندني 
بةرهةقء داخوازييةكانيان مافء زؤرترين
لة تاك ئازاديي فةرديي ئازاديي يان ثارَيزراوبَيت
بةهيضجؤرَيك دةخالةتكردنلةكاروباريكؤمةَلدا
راستيية، ئةو دةطةينة لةمةوة نين. شت يةك
لةوةوة كؤمةَلدا لة ديموكراسي شةرعييةتي كة
فةرهةنطي لة ديموكراسي كة سةرضاوةدةطرَيت
ئةوةية هةر ئةمإؤدا كؤمةَلطةي خةَلكي سياسيي
رَيطةدان فؤرماَليء حقوقي فراوانكردنةوةي كة
بةشداريكردني بؤ كؤمةأل جياجياكاني توَيذة بة
كؤمةَلطةدا كؤمةآليةتي سياسيء كايةي لة
مةفهومةي ئةم بةرتةسككردنةوةيةكي هةر
تواناكاني بَينرخكردنء ثووكانةوةي ديموكراسي
ناكرَيت كؤمةَلطة، بؤية هةَلسوإاني ئازادانةيتاكة،
ثَيشطرو بزانآء ديموكراسي بة خؤي يةك
لَيرةدا قيتبكاتةوة. مةفاهيمةكاني لةبةردةم ثاشطر
قائيدي حيزبي رةمزو دةسةآلتء روونتر دةَلَيم
هةرَيمةكةي ضوارضَيوةي دةرةوةي لة كوردي

مودافعي دةكات، مامةَلة ديموكراسيانة زؤر خؤي
ديموكراسيية، ئةمالوالي بآ سةرةكيي واقيعيء
باسي هةرَيمةوة  لةناو دةنطَيك كاتَيك بةآلم 
لة بكاتء هةرَيم ناو واقيعيةكاني رووداوة
حيزبي رةمزو ئةم ناديموكراسي حةقيانيةتي
شَيوةيةك دةكةونة بةهةموو قائيدانة وردبَيتةوة
بؤ كلكي سةرو جؤرةها دةستء دذايةتيكردني
لةناو كة ئولطؤيةك بة  دةيكةن  دروستدةكةن،
كؤمةَلطة خةَلكبةحةزةروبةجؤرَيكلة جؤرةكان
يةكةم لة بؤية بإوانن، لَيي سةمةرة بةشَيوازَيكي
حيزبي رةمزو  بةرامبةر لة كؤمةَلطةدا نةرَيي 
ناساندنة جؤرة ئةم  شاهيدي كورديدا  قائيدي
بؤ طؤإان تاك بوَيريي خؤشبةختانة بةآلم بووين،
ثَيش رةمزو حيزبي قائيدي كوردي كةوتء خؤي
رووبةإووبوونةوةي ئؤلطوي خؤيدا هةناوي لة
ئةم ديارة دروستكرد. دةسةآلتي كةماسييةكاني
كورديدا تاكي هةناوي لةناو لةمَيذة بزووتنةوةية
دةركةوت كاتَيك بةآلم خواردووةتةوة، ثةنطي
تاإادةيةك كؤمةَلطةدا لة تاك هؤشياريي كة
كوردي دةسةآلتي  بؤية بةرخوردبوو، رسكاوو
شؤكء تووشي ــةوة رةمــزةكــان ثَيطةي لة 
كةناَلة تؤإو رَيطةي لة هةرضةندة بوو، تاسان
ئةم كثكردنةوةي هةوَلي جؤربةجؤرةكانيانةوة
نةيانتواني بةآلم دا، جةماوةرييةيان بزووتنةوة
ئةطةرضي خامؤشبكةنةوة بزووتنةوةية ئةم
هيواو بتوانآ  تاك ــةوةي ئ بؤ زووة هَيشتا
ئةم هةَلسوإاني ثَيطةو لةسةر داخوازييةكاني
ئةوة بةآلم بنيادبنَيت، كؤمةآليةتيية  بزووتنةوة 
طؤإانَيك دةتوانَيت بزووتنةوةية ئةم كة روونة
قائيدي حيزبي رةمزو خةسَلةتةكاني بةسةر
بكةن، ئةوة قبووَلي بةناضاريي بَينَيتء كورديدا
تةنياوتةنيا كؤمةَلطةي ئَيمة تاثؤكةي هةرَيمء كة
كؤي تاكو نييةء قائيدةوة حيزبي رةمزو بةناوي
حيزبي وةك هةريةك لة سةراني رةمزو كؤمةَلطة
يةك لةناو هةية  ئيمتيازيان ئةركء مافء  قائيد

كؤمةَلدا. دامةزراوةكاني كايةو بةيةكي

دةسةآلتء

حيزبي رةمزو

قائيدي كوردي

دةرةوةي لة

ضوارضَيوةي

هةريَمةكةي

زؤر خؤي

ديموكراسيانة

دةكات مامةلَة

قائيددا حيزبي رةمزو سيَبةري لة تاك

اية
زاِرد
با ة
ل تا
س يَ
ئ

نووسراوة منةوة زمان بة كة مانشيَتَيك راستكردنةوةى
داخستنى بإيارى بة سةبارةت ئَيمة، زارةكى لَيدوانَيكى تةلةفونىء ثةيوةندييةكى دواى
رؤذنامةى (٢٠٠٩/١١/٢٤)ى رؤذى   (٥٥٧) ذمارة لة هةرَيم، سةربازييةكانى كؤليذة
قسةكان، بة من بآلوكراوةتةوة، سةبارةت وةآلمةكانى لةسةر راثؤرتَيك ل(٣)دا لة (رؤذنامة)
داخستنى كؤليذة نيية، قسةى من مانشَيتةكة بةآلم خؤى دانراون، وةكو لَيدوانةكةم درَيذةى
لَيدوانةكةشمدا لة هةرضؤن سياسيى نةك دةزانم، زانستى فاكتةرى بة هةرَيم سةربازييةكانى
دابمةزرَيت، هةرَيم ثاسةوانى ئةفسةرانى كؤليذى ثَيويستة وتوومة؛ هةروةها ثَيداوة ئاماذةم
سياسةتى بةرامبةر فيدراَلييةوة حكومةتى  لةاليةن  دةستوورى بيانوويةكى هيض تاوةكو

و   ٩) مادةى هةردوو بة بةستنم بةثشت بةكارنةهَينرَيت، كوردستان هةرَيمى سةربازيى
عَيراق. دةستوورى ١٢١)ى

قادر سةروةر رَيزمدا.. ليوا لةطةأل
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ذيريى ذياريىء ثَيوةرةكانى هةموو بة
كؤمةَلطةكان دةكرَيت، بؤ هةر قؤناغَيكدا لة كة
جظاكىء سياسىء طؤإةثانى لة ئةمإؤ
قؤناغَيكى كوردستاندا سؤسيؤلؤذييانةى
ضاودَيرانيش هةموو هاتووةتةكايةوة، نوآ
كة ــةوةى ب ــةن، دةك بــةدى ــى ئةمة بة روون
كة بإوادةكةين، بةوة هةموومان دةتوانين
ئةم طةلةكةمان، خةباتى لة وَيستطةيةكيترة
ئةركى طةلَيك  بؤ ئاماذةيةكة نوَييةش قؤناغة 
توَيذى ديارة هاوآلتييانى،  لةسةرشانى نوآ
رةوتى بةدةرنينء ئةركة لةم الوانيش طةنجانء
نةك بكات، هةآلوَيريان ناتوانَيت مَيذووش
كؤمةَلطانء توَيذى  هةستيارترين بةَلكو  ئةمة
سامانى سةرةكييةكانى  جومطة لة يةكَيكن 
شانيانة لةسةر ئةوانيش بؤية وآلتان، مرؤيى
بارةكةء ذَير بَينة  هةَلماَلنء لَى  بازووى كة
باشء بارة بة ئةمما بإؤن، مَيذوو رةوتى بة

ضاكييةكةيدا.
ضةندة الوان طةنجانء  كة بينيمان  وةك
كاريطةرانةءمةردانةتوانييانبنيادَيكىسياسيى
بة هةموو و دابنَين كوردستاندا لة هةرَيمى نوآ
ديارى ئايندة ئَيمةين ئةوة بَلَين دةستةآلتَيك
هَيزى كامة سةر مانةوةى، لة بإيار دةكةينء
ئةزموونةكةمان بةرذةوةنديى بؤ ويستمانةء
هؤشيارييةى ئــةم بؤية ـــن.  دةدةي باشة، 
لةاليان كوردستان طةنجانى ئةمجارة كة
ئاسؤكانى روونيى دَلخؤشكةرةء دروستبوو
خؤيدا، لة دةكاتةوة بةرجةستة داهاتووش
ئةم نابَيت كة بدةين بةوةش ئاماذة دةبَيت بةآلم
رووكةشانةء كةفوكوَلى ئاقارى بة هؤشياريية
ببَيتةوةء بةتاأل سةرشةقامةكان هوتافى
بةردةواميةت كاريطةرء هَيزَيكى نةبَيتة دواجار
طةنجانة هةموو ئةركى بؤية بدات، خؤى بة
بيرء فيكرء راء جياوازى بةبآ قؤناغةدا لةم
دروستكردنء خةريكى بةيةكةوة باوةإيان
كة بن، ئةوتؤ هاوبةشى طوتارَيكى بنيادنانى
ئةزموونةكةمان ميللةتةكةمانء بةرذةوةنديى
بكةن كاريش ببيننء شتَيكةوة هةموو ثَيش لة
هةظاَلةكانى هــاوإآء هؤشياركردنى بة بؤ 
هَيزَيكى بة هةر بةيةكةوة هةموويان تا خؤيان
بةالى تةرازووةكان بتوانن بمَيننء كاريطةر
مةحةكى بة شتةكان هةموو ببةنء ضاكيدا
هةستء نةك بثَيون، بَلندةكان بةرذةوةنديية

كاتيى. رووكةشانةى سؤزى
ثَيويستة طةنجان لةسةر ئةوةى هاوكات
بكةن، خؤيان  ثَيطةى بة هةست كة ئةوةية 
قؤناغَيكدا هةموو لة دةتوانن كة ــةوةى ب
خؤيان هةردةم هةبَيتء خؤيان كاريطةريى
بة طؤإةثانةكةداء لة نيشانبدةن زيندوو
بكةنء نمايش زيندوَيتيية ئةم ضاالكييةكانيان
ئةركء لةسةريان كة  بكةن ئةوكارانة  ئةداى
هةموو لة بةر  كة لةوةى جطة ثَيويستة، ئةمة
مَيذوويى بةرثرسيارَيتيى  لة بير  شتَيك
نيشتمانء بة بةرامبةر بكةينةوة خؤمان
هةرَيمةى ئةم ضارةنووسى نةتةوةيبوونمانء
خةباتَيكى ملمالنآء لة ساَلة ــةدان س كة
دوذمنانمان، بةرامبةر رؤَلةكانيداية نةثساوةى
كة مؤراَلييانة ئةركَيكى دةبَيتة ئةمةش كة
بَيت، ئةمة ثابةند ثَيوةى دةبَيت هةموو مرؤظَيك
بةرامبةر بة قؤناغَيكدا لةهةر ئَيمة جطة لةوةى
كة بةوةى بةرثرسيارين داهاتووشمان نةوةى
رؤَلببينين لةطواستنةوةءتَيثةإاندنى قؤناغةكةء
دواجار ئةمةش  كة دي، ئةواني بة سثاردنى 

مرؤظةكان. مَيذوويى ئةركَيكى دةبَيتة
كوردستان هةرَيمى كة  ئةوةشدا لةطةَل
دَلنياييةوة بة كة طةلَيكة، تايبةتمةنديى خاوةنى
طةنجانء دةبَيت بؤية جياوازترة، ئةركةكةمان
تايبةتمةندييانة ئةم بةسةركةوتووانة  الوان
ثَيمواية بؤيةش هةر بطةن، تَييان بكةنء هةزم
ناعةدالةتيدا بةطذ كة ئةركمانة  قؤناغةدا لةم
ئةو لةاليةن كة طةندةَلييانةى ئةو بضينةوةو
ناكةنء لَيثرسراوَيتيى بة هةست لَيثرسراوانةى
بةدةنطبَيينء بةهةدةردةدةن، ماَلىئةمميللةتة
بكةينء ئاشكرا طشتييان  راى بؤ  بةَلطةوة بة
ديارة دادطــا، بةردةمى  بؤ بكةين  راثَيضيان
لة ئَيمة لة هةريةكَيك كة دةبَيت بةوة ئةمةش
كارةكانى ضاودَيريى ورديى بة خؤيةوة شوَينى
طةندةَلييةكىبينى هةركةسَيك حكومةتبكاتء
ئاشكراى راطةياندنةوة، ئامرازةكانى رَيطاى لة

طشتيى. راى بؤ بكةن
arezsmko@yahoo.com
مافثةروةر *

طةنجان ئةركى
نوَيدا قؤناغى لة

(دهام)* سمكؤ ئارَيز

سةآلح رةشيد

سةبرة، بة تؤَلة
ئةمما بة زةبرة

سةربةخؤبووني ياساء ســةروةريــي
هةموو بنةماي ــــي دادوةري ــي ــةآلت دةس
مةحةكي سةنطي ديموكراسيء سيستمَيكي
هةر ئــــازادة، ــةكــي هــةمــوو دامــودةزطــاي
سيستمي كةوتة دوودَليي  كَيشةء  كاتَيك
دادطا كة كرا هةست ياخود  دادوةرييةوةء
دةست حكومةت حيزبء نييةء سةربةخؤ
ناتوانرَيت كاتة ئةو كاروبارييةوة، ناو دةخةنة
ئــازادء سيستمي بوترَيت سيستمةكة بة 

دادثةروةر. ديموكراتء سةربةستء
واتا ياسا، سةربةخؤيي سةروةرييء
ثايةي ثلةء طوَيدانة بآ هاوآلتييان هةموو 
يةكسانن ــي داراي كؤمةآليةتيء سياسيء
كةسايةتي ناونيشانء دادطاء بة بةرامبةر
تةنها دادطــادا لةبةردةم  هاوآلتييان  هةموو

مةلةفةكانن.
كة بذيت وآلتَيكدا لة خؤشة ضةند
تؤء دادطــادا لــةبــةردةم نةبَيت، هيض هةر 
سياسيء لَيثرسراوة تؤء  كارةكةت، خاوةن
تؤء بةإَيوةبةرةكةتء تؤء سةربازييةكةت،
مافتان وابنء هةمان وةك يةك سةرؤكةكةت

ثارَيزراوبَيت!! هةبَيتء
تاقة هةبَيتء ضاوي يةك دةبَيت ياسا
بَيت كؤتايي يةكةمء بةرثرسي ويذدانَيكء
بضَيتة كة ــك رووداوَي هةموو بة بةرامبةر
كاريطةري ماوة) (كاتء ياسادا لة بةردةمي،
نابَيت، ثةرطرافي ياسا لةسةر ناوةإؤكي كَيشة
عةدالةتيش نابَيتء ثير مافيش نابَيتء كؤن

سةبري ئةيوبي هةية!
بة ١٩٩٠دا لة كة فوجيمؤري ئةلبَيرتؤ
ساَلي تا  هةَلبذَيردراء ثيرؤ وآلتي سةرؤكي

لة  بةآلم بوو، وآلتة ئةو سةرؤكي  ٢٠٠٠
كة ئةوةي سةرةإاي ساَلةدا ئةو هةَلبذاردني
بةوةي تؤمةتباركرا بةآلم بردةوة، هةَلبذاردني
بة بةرامبةري هَيزي دةنطي داوة هةوَلي كة
هةَلبذاردنةكة ئةوةبوو بكرَيتء ناياسايي
زؤرء بردنَيكي هَينانء  دواي بةتاَلكرايةوةء 

فؤجيمؤري  لة٢٢ ئةيلولي ٢٠٠٧ دا درَيذخايان،
ثيرؤء بؤ هَينرايةوة يابانةوة لة زينداني بة
ئةشكةنجةء كوشتنء تؤمةتي بة كرا زينداني
ياسادا، سةروةريي سَيبةرى لةذَير طةندةَليء
بة نسيب بةنديخانةى ذووري سةرؤك كؤمار

بوو..
 ١٩٧٣-١٩٩٠ لة ثينؤضَيت، ئةوطوستؤ
سةرؤككؤماريشيليءسةرؤكيئةنجومةني
١٩٩٨دا كؤتايي لة بوو، وآلتة ئةو سةربازيي
سةرؤك ثةرلةمانء ئةندام وةك بةسةردانَيك
اليةن لة لةندةنء طةيشتة ثَيشوو كؤماري
تاضةر) (مارطرَيت وةزيــرانــةوة ســةرؤك
لة حةوانةوةيدا كاتي لة لَيكرا. ثَيشوازي
ثَيشكةش داخوازييان ئيسثانيا دادطاي لةندةن،
تةسليمكردنةوةي بؤ كرد ئينطلتةرا دادطاي بة
بةهؤي ئيسثاني دادطـــاي بة ثينؤضَيت
بةكؤمةألء كوشتني بة  تؤمةتباركردني
ئيسثاني، هاوآلتيياني لةناوبردني تَيرؤكردنء
ثؤليسي ئيسثانياوة، داخوازييةي ئةو بةهؤي
لةهةمانكاتدا كرد، زينداني ثينؤضَيتي لةندةن
داخوازييان بةلجيكاش فةرةنساء سويسرا،

بكرَيت. ئةوانيش تةسليمي كة ثَيشكةشكرد
لة ئينطلتةرا دادطاي نةخؤشييةوة بةهؤي
نيساني١٩٩٩دابإياريداكةثينؤضَيتبنَيرَيتةوة
كةوتة لةوَيش (شيلي)، خــؤي وآلتــي  بؤ 
هةموو سةرةتادا  لة دادطاء رةحمي بةردةم 
تا لَيسةنرايةوةء ديبلؤماسي حةسانةيةكي

خؤيدا  ماَلةكةي ٢٠٠٦/١٢/١٠ لة لة مردنيشي
بوو. دةستبةسةر ثؤليسدا ضاودَيريي لةذَير

مَيذوي لة ديارة ناوَيكي ميلكة، ئيريش
 ١٩٨٩ تا   ١٩٥٧ لة ديموكراتدا، ئةَلمانياي
واتايةكي بة بوو، وآلتة ئةو ئاسايشي وةزيري
بوو، وآلتة ئةو كةسايةتيي بةدةسةآلتترين تر
دادطاي ديموكرات، ئةَلمانياي روخاندني دواي
لة كة تاوانباركرد ميلكةي ١٩٩٣دا لة بةرلين

خؤثيشانداندا ئةنجامي لة ١٩٣١داو ئابي   ٩
كوشتووة، ثؤليسيان دوو هاوإَييةكي لةطةأل

بة  ثةكةوتةي ٨٦ ساَلي ميلكةي دادطاش بؤية
٦٢ساأل كة بة تاوانَيك زينداني حوكمدا ٦ساأل

دابوو. رووي لةوةوثَيش
ئةَلماني سةربازَيكي ديمانيك، جؤن
جيهاني جةنطي لة كة  ئؤكراني  رةطــةز بة 
ضةند ثاسةواني ء بوو سةرباز دووهةمدا
كة جولةكةكاني بوو ئؤردوطايةكي نازييةكان
جةنطي دواي كؤتايي كرابوون، زينداني  تَيدا
لةوآ ئةمريكا، بؤ  هةَلهات دووهةم،  جيهاني
ئيسرائيلي داخوازييةكي دادطا ١٩٨٦دا لة
ديمانيك جؤن  تةسليمكردنةوةي بة قبوَلكرد 
بة تاوانباركردني ئيسرائيلء دةوَلةتي بة
ئةوة (تربلينكا)، ئؤردوطاي لة جولةكة كوشتني
لةسَيدارةدانيدا، بإياري ئيسرائيل دادطاي بوو

هةَلوةشايةوةء  بإيارةي ئةو  ١٩٩٣ لة بةآلم
ئةمريكا. بؤ طةإايةوة ء دةرضوو بَيتاوان ئةو

ئةمريكا  لة ديمانيك جــؤن  ٢٠٠١ لة
كوشتي جولةكة تاواني بة دادطا بة درايةوة 
ئةنجامي لة ترداء ئؤردوطايةكي ضةند لة
لة دادطا دادطاييكردندا، ثإؤسةي ضةندةها
بإياريدا كة رةطةزمانةى ٢٠٠٤دا حوزةيراني

 ١٩٥٨ ساَلي لة كة لَيوةرطرَيتةوة ئةمريكي
مارتي   ٢٤ لة دادطــا هةمان  وةريطرتبوو، 
ئةَلمانيا داخوازي لةسةر رةزامةنديي ٢٠٠٩دا
بة ديناميك جؤن تةسليمكردني بؤ دةربإي
تاونبار كراوة لةوآ كة ميونخ دادطاي شاري

هةزار   ٢٩ لةناوبردني بؤ هاوكاريكردن  بة
ئؤردوطاي سؤبيبؤر. لة هاوآلتيي جولةكة

ديناميك لة ١٢ مايسي ٢٠٠٩ةوة جؤن لة
ضاوةإَيي دادطايةكي ئةَلمانياء لة زيندانداية 

دةكات.. ئازاد سةربةستء
ئةَلماني سةربازَيكي بؤيرة، هاينريش
جةنطي كاتي لة ١٩٤٤دا ئةيلولي ئابء لة بووة

هؤَلةندي  هاوآلتيي  ٣ دووهةمدا، جيهاني
 ٨٨ تةمةن نةخؤشء ثيرء ئَيستا كوشتووة،
لةبةردةم ٢٠٠٩دا يةكةمي تشريني لة ساَلة،
كرا دادطايي ئةَلمانيدا ئاخني شاري دادطاي
هاوآلتيي سآ عةمدي كوشتني تؤمةتي بة

هؤَلةندى.
ئةمما سةبرة بة تؤَلة وتوويانة: ثَيشينان
دةبَيت، ثير كؤنء غةدركردن بؤية زةبرة!! بة

ناضَيتةوة. لةياد نامرَيتء بةآلم
ناوضةيناوةإاستء لة كةمهاوآلتيهةية
شيراك)ي (جاك ناوي كة كوردستان عَيراقء

١٩٧٧ تا ١٩٩٥ ثارَيزطاري  لة كة نةبيستبَيت
 ٢٠٠٧ تا ئةوةش دواي بووةء ثاريس شاري

بووة، فةرةنسا كؤماري سةرؤك
بةوة كراوة تؤمةتبار شيراك جاك ئَيستا
بووة، ثاريس شاري ثارَيزطاري كة كاتَيكدا لة
بة بةكارهَيناوةء ناياسايي بة دةسةآلتةكةي
دامةزراندني رَيطاي لة  دةوَلةت  ماَلي دزيني
راستيدا لة كة حكومةتدا، لة كارمةندَيك ضةند
(ديطؤلييةكان) شيراك حيزبةكةي بؤ يان
بة نزيك كةساني بؤ ياخود كردووة، كاريان

شيراك!!
ساأل،  ٧٦ تةمةن ناوداري شيراكي جاك
بردني ثارةي دادطا بة تؤمةتي دَيننة بةردةم
حاكم) (حيزبي كة حيزبةكةي بؤ دةوَلــةت
ئَيمةش شيراكةكاني لة رؤذةي لةو ئاي بووة،

دةثرسنةوة!!
كةمي زؤر نموونةي هةندَيك ئةمانة
كة وآلتَيكدا ضةند رؤذذمَيري لة زيندوون
لةسةر ئازادةء سةربةخؤء سةروةرء دادطا
دادطا بة  بةرامبةر (هةمووكةس بناغةي 

كاردةكةن!! يةكسانة)
هةميشة عةدلدا  ــي وآلت لة عــةدالــةت
رةطــةزنــامــةء ثــيــريء ــت، ــةوَي ــةردةك س
نابَيت سوودي هيض خؤشاردنةوة ناوطؤإينء
سةربةخؤ كة بةرطريي بةرامبةر بة دادطايةكي

دةكات. مرؤظايةتي بةهاي بةرزترين لة
مافي ثارَيزةري كينط، لوتةر مارتين

 ٢٨ لة ئةمريكا رةشثَيستةكاني مافي مرؤظء
هاوآلتيي ٢٥٠هةزار بة بةرامبةر ١٩٦٣دا ئابي
بةناوبانطةكةي وتارة واشنتؤن، لة ئةمريكي
بةو خةوي هةية)،  خةوَيكم (من خوَيندةوة 
ئةمريكي، هاوآلتيياني كة دةبيني رؤذةوة
بآ بةيةكةوةء سثيثَيستةكان رةشثَيستء
ئازاديء بة كاربكةنء ثَيست رةنطي جياوازي

بذين.. سةربةستي
وةك ئةوانيش كوردستان، هاوآلتيياني
دةبينن رؤذةوة بةو خةو كينط لوتةر مارتين
بَيت، ئازاد دادوةريي سةروةرء دةسةآلتي كة
لةسةرو نةبَيت اليةنَيك كةسء دةزطاو هيض
كةسء هيض لة ثَيويستة دادوةر ياساوة،
وةرنةطرَيتء رَينمايي فةرمانء اليةنَيك
جةماعةتء هيض طروثء حيزبء طوَيإايةَلي

ئةو ويذدانء لة جطة نةبَيت، سةركردةيةك
كة خواردويةتي ياساناسَيك وةك سوَيندةي
دادوةردةبَيت. دةسةآلتي ملكةضي تةنهاءتةنها
كة دةبينين، رؤذةوة بةو خةو هةموو
لة بةشَيوةيةك كة كةسانةي  ئةو هةموو
طشتيء بة مافي زيانيان بة قةسدي شَيوةكان
ثَيشَيلكردووة، ياسايان طةياندووةء تاك
بةردةم بَينة نةكراوة، لةطةَلدا لَيثرسينةوةيان

دادطا..
بةبآ طوَيدانة كة دَيت رؤذة دَلنياين، ئةو
ثايةي ثلةء  تةندروستيء  بــاري  تةمةنء
ئةو هةموو كؤمةآليةتي، ئيداريء سياسيء
بةرثرس كة ــا، دادط ــةردةم  ب دَينة كةسانة
زيندانيكردنء لةناوبردنء كوشتنء لة بوون
هاوآلتيياني ئةشكةنجةداني  تَيرؤركردنء 

بَيتاواندا.. كوردي
كة ئةوانةي هةموو  كة دَيــت  ــك رؤذَي
بوون زةمينةخؤشكةر ــوونء هــاوكــارب
كؤمةَلكوذييء كيميابارانء ئةنفالء بؤ
رؤَلةكاني رةميكردني ــدارةدانء ــَي ــةس ل
شوَينةطشتييةكاني شةقامء ناو لة طةلةكةمان
ضةثَلةإَيزان بة كوردستانداء شارةكاني
وةك دةهَينا، رةميكردنةكان بة كؤتاييان
قةفةسي ئَيستا لة كة لَيثرسراوة بةرزةكانيان
هةمان ئةوانيش بةغدا، لة لَيكؤَلينةوةدان
قةفةزانةدا لةو  هةر دةبَيتء  ضارةنووسيان 

دةبينينةوة. ئةوانةش
بةرثرسة ئةو هةموو كة دَيت رؤذَيك
ساماني بةسةر دةستيان كة دةبينينةوة كؤنانة
كةسوكارء خؤيانء طرتء طشتيدا ميللةتء
بة ناياسايي زؤر خانةوادةء جةماعةتةكانيان

كرد. دةسةآلت خاوةن دةوَلةمةندء ثآ
مانشَيتي كة نيية دوور رؤذة ئــةو
ميدياكاني يةكةمي هةواَلي رؤذنامةكانء
جيهانيدادطاييكردنيئةولَيثرسراوةحكوميء
بؤ ناوي خؤيان ثايةء ثلةء كة حيزبييانة دةبَيت
حيزبةكانيانء خؤيانء تايبةتي بةرذةوةنديي
بةرذةوةنديي بةكارهَيناوةء بنةماَلةكانيان
ثلةي لة ئاستَيكدا هةموو لة خؤيان تايبةتي

بوو.. يةكةمدا
ئةورؤذةسبةينَييةءهةمووئةوانةدةدرَينة
هاوآلتييانيان خؤيان ئارةزووي بة كة دادطا
بَيسةروشوَينيان دةكردنء زيندانيي دةكردء
بيانووي بة ــردن، دةك ونيان هةميشة بؤ 
ثَيشمةرطايةتيء سياسيء سةيروسةمةرةي
دادوةرء بة كردبوو خؤيان ئةمنييةوةء
دةردةكرد!! بؤ هاوآلتييان ئيعداميان فةرماني

دادوةرَيكي ضةند كة نزيكة رؤذة ئةو
سةربةخؤي ضاونةترسي ــازاي ئ طشتيي
لَيثرسراوَيكي جوامَيرسكاآللةسةر ضةند كؤنة
بؤ راياندةكَيشن  ــةوةء ــةن ــةرزدةك ب ثير 
دزيء طةندةَليء تؤمةتي  بة  دادطا بةردةم
زةوتكردني دةستةبةسةراطرتني ماَلي طشتيء
ئةشكةنجةدانء بةندكردنء ــيء ــازادي ئ
دَينة ئةوانة هةموو هاوآلتييان. تَيرؤكردني
طةورةترين باشترينء كة دادطــا ــةردةم ب
شارؤضكةء طوندء جوانترين زةويء ثارضة
سةيرانطاء جوانترين كارطةء طةورةترين
طرانترين الثاألء قةشةنطترين طردء بةرزترين
بؤ قانوني) ) بة زؤر طةإةكيان طرنطترين بيناء

كردووة! تاثؤ حيزبةكانيان خؤيانء
بة فةرماني كة نيية دوور رؤذة زؤر ئةو
هةموو بةسةر دةســت خؤمان دادوةري
سامانء ء خانوو كارطةء باَلةخانةء كؤنتؤء
ناوةوةء لة كةسانة ئةو بةرذةوةندييةكاني
دةطَيإَيتةوة دةطيرَيتء كوردستاندا دةرةوةي

دةوَلةت.. طشتيي خةزَينةي بؤ
كوردَيك هةموو طةشي  ئةستَيرةي
ثاكء بةشةرةفة لَيثرسراوة طشتيء بة
لة ئــازاكــان ــافء خــؤنــةويــســتء ــةف ش
زياتر طةندةَلةكاندا  لَيثرسينةوةي ثإؤسةي 
دةمَينَيتةوةء نةمر  ناويان دةدرةوشَيتةوةء 

ميللةت. شانازيي جَيي دةبنة
دَلخؤشينء هةموومان كة رؤذة لةو ئاي
ئازاي دادوةري دةسةآلتي بة شانازيي
دةكةينء هاوآلتيبوونمانةوة  سةربةخؤء
دةبين بةرطريي ئامادةي هةرهةمووشمان
خةمي كة سيستمَيك  حكومةتء وآلتء  لة
بة خــؤي بــخــواتء هــةمــووان وةك يــةك
هةموو لة بةدةر بزانَيت، هةمووان لَيثرسراوي
فيكريء سياسيء ئينتيمايةكي بؤضوونَيكء

كؤمةآليةتي.
هيض ضارةنووسي كة  ناكات  بإوا كةس
ئَيمة، دزةكاني طةندةألء لَيثرسراوة يةكَيك لة
ثينؤجَيتء مؤريء فوجي شيراكء جاك لة
هيض ئةوانيش بَيتء  روناكتر باشترء  ميلكة
دةسةآلتترء بة طةورةترو ــةوان ل كاتَيك

نةبوون. ناودارتر

رؤذة ئةو

نزيكة كة ضةند

دادوةريَكي

ئازاي طشتيي

ضاونةترسي

سةربةخؤي

جوامَير،

لةسةر سكاآل

كؤنة ضةند

ليَثرسراويَكي

ثير

بةرزدةكةنةوةء

راياندةكَيشن

بةردةم بؤ

دادطا

نابَيت!! رزطاري عةدالةت دةستي لة كةسَيك هيض



زةرطةتة  ٠٧٤٨٠٤١٢٣٦٩ - ٠٧٤٨٠٤١٢٣٦٨ - ٣١٩٠٥١٩ ضاثخانةى ضاث:

202009/12/1 سَيشةممة (558) ذمــارة ريــكــالم
info. rozhnama@gmail.com







































