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 277        .............................................ضارةسةرى ئاوى ئاوةِرؤكان 
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- :ثيَشكةشة

 
 

 

 بة دايك و باوكى زؤر خؤشةويستم 

 
 

  براكةم 0بة 

 
 

   مخوشكةكة 1بة 

 
 

لةالم و يةك خؤشةويسنت و بةرِيَزن كة هةموانيان وةكو
هةمووشيان بةشيَوةيةك لة شيَوةكان مافيان هةية لةسةرم 
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سانا نةبوو من ببمة , وطةر بةخشندةيى ئةوان نةبواية
 ..ئةم قةلَةم بةدةستة

 
 
 
 

  -:سوثاس بؤ
 
 
 

         ئؤاالن لىؤى   )) سوثاسى زؤرم بؤؤ بؤراو هؤاورِيَى زيَؤدة ئؤازيزم كاكؤة
كؤؤة هيمؤؤةتيَكى  سةرثةرشؤؤتيارئ ئانانسؤؤى هؤؤةوالَى نؤؤاوخؤ (( ئيسؤؤمالي  

جواميَرانةئ نواند بؤ هاوكاريكردمن بةوةئ خةرجى لة ضاثدانى ئةم كتيَبةمى 
يَت داواكارم لة يةزدان كة هةميشة سةركةوتوب.. خستة سةر ئةستؤئ دةزطاكةئ
 .بؤ خزمةتى وشة و زمانى كوردئ    بكاتزؤر لة نيانيدا و يةزدان منونةيان

 
 
 

  هاورِيَى ئازيزم كة خؤبةخشؤانة و   سوثاس بؤ كاكة دةشتى لىى سؤرانى
زؤربؤةئ  ئؤةم كتيَبؤة و   زؤر بةدلَسؤزيةوة كؤارئ ديزاينؤى بؤةر  و نؤاوةرِؤكى     
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لةخوا داواكارم تةمةن دريَذ و لةش ساغ و ..كتيَبةكامنى طرتؤتة ئةستؤئ خؤئ
 .منونةئ زؤر بيَت

 
 
 
 
 

 ثيَشةكى
 

  ة لةةةة ئةةةم كتَيبةةةةى لةبةردةسةةةتى تةةةؤى بةِرَيزدايةةةة وةك خوَينةةةةر بريتيةةة
كةةةةؤكراوةى بةرهةةةةةمى نوسةةةةراوى بةنةةةةدة لةةةةة ِرؤذنامةةةةة و ثَيطةةةةة ئةلكرتؤنيةةةةة     

كةةة مةةاوةى  1/02/2116وة بةةؤ  2/00/2111جياوازةكانةةدا لةةةماوةى نَيةةوان 
هةةةموو ئةةةو بابةتانةةى كةةة نوسةةراون سةرضةةاوةكةيان يةةان  , سةاَل و مانطَيكةةة 2

ان طوتةيةةكى  بريؤكةى نوسينةكانيان بريتني لة ِرووداوَيةك يةان هةَلوَيسةتَيك ية    
سياسى كة لةناوخؤى يةكَيتى نيشتيمانى كوردسةتان و هةةرَيمى كوردسةتان    

هةربؤيةةةةةش بريبؤضةةةةون و  .. و عَيةةةةراق و ناوضةةةةةكة و دونيةةةةادا ِروويانةةةةدابَيت  
لَيكدانةةةوة و هةَلسةةةنطاندنى بةنةةدةش لةةةو ضوارضةةَيوانةدا سةةووِراونةتةوة و       

كراوة بؤ ئةةو ِرووداو   ئةجنامريش بؤضوون و ثَيشبينى هةندَى دةرهةندَى جا
كة هةندَيكيان وادةرضوون و هةنةدَى جةاريش سةرضيخضةوون    , و هةَلوَيستانة

 .و ِراستيان نةثَيكاوة

كةئةةةوةش كةةارَيكى زؤر ئاسةةايى مرؤظةةة كةةة بةهَينةةدةى بريبؤضةةوون و ئاسةةتى    
تَيطةيشةةةةةة و هةَلسةةةةةةنطاندن و ثةةةةةةيودنى بةةةةةة ِراسةةةةةتى و نهَينيةةةةةةكان بةةةةةؤ       

 .دةرئةجنامةكان دةضَيت



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 10 

 

بؤيةةةة هةميشةةةة مةةةةرة نيةةةة نوسةةةةر دةرئةةةةجنامى ِراسةةةت و دروسةةةتى لةةةةالبَيت   
بةتايبةتيش لةم زةمانةدا كة ِرووداوةكةان و ئاِراسةتةكانيان هَينةدة بةةخَيرايى     
دةطةةؤِرَين كةةة مةةرؤظ بةةة سةةانايى ثَييةةان ناطةةات و هَينةةدةى كةةارة نهَينيةةةكان و        

ضارةنوسةةةةكان  بِريارةكةةةانى ثشةةةت ثةةةةردةش ِرؤَلةةةى يةكالكةةةةرةوة دةبيةةةنن و    
. دياريدةكةةةن نيةةو هَينةةدة دةنةةو و بةةاس و ِرووداوة ئاشةةكراكان ِرؤَل نةةاطَيِرن      

بةندةش تةنها وةك كةسَيكى قةَلةم بةدةست و هةندَى جارانيش وةك ضاودَير 
نةتة سةةر  بؤ ِرووداوةكان هةر ئةمةنةدةم لَيزانيةوة كةة خسةتوم    و بةدواضوويةك 

 .كاغةز
 1بكةمةةوة ئةوةيةة كةة لةة ئَيسةتادا و دواى       خاَلَيكى تريش كة طرنطةة ِروونةى  

دا منمةةرة نيةة بةؤ خؤشةم لةطةةَل هةنةدَى بريوبؤضةونةكا       , ساالن لةو ِرووداوانة
وَيةةك بَيمةةةوة و لةةة ئَيسةةتادا هةةةمان ِراوبؤضةةووة هةةةبَيت لةسةةةر ئةةةو ِرووداو         

كة ئةمةش جارَيكى تر سروشتى مرؤظة كة لةطةَل طؤِرانكاريةكانى .ثَيشهاتانة
ى كاريطةةريان دةبَيةت لةسةةةر   يشة بةريةدا خةؤ دةطوجنَينَيةت و دةوروثشت   دةورو

جةةا بةهةةةمان شةةَيوة يةةان دةبَيتةةة    . ِرةوشةةت و هةَلسةةوكةوت و بريبؤضةةونةكانى  
اليةةةةةةةةةةنطرى ِراسةةةةةةةةةتى و ِرةوايةةةةةةةةةى يةةةةةةةةةان بةةةةةةةةةةالى هةَلةةةةةةةةةة و الِرَيةةةةةةةةةدا داى   

 دَلنياشةةم لةةة هةةةردووباردا مةةرؤظ سةةةرةتا و بةةَي ويسةةتى خةةؤى     .دةشةةكَينَيتةوة
وةندييةةةة كةسةةةَيتيةكانى خةةةؤى دةخاتةةةة ثةةةَيش هةموانةةةةوة لةسةةةةر ئةةةةو    بةرذة

ش بةوة طةةر   ئيدى هةروا. ةكانى خؤى دةطؤِرَيتبنةمايةش هةَلوَيست و طوتار
دةبَيةةةةةت بةسةةةةةةر دَلخةةةةةؤش و لةةةةةةخؤبايى و ثؤزلَيةةةةةدةر  سةةةةةركةوتوبَيت ئةةةةةةوا 

 و و ئةطةريش دؤِراو بَيةت ئةةوا غةةمطني     دةوروبةريدا لة ناحةزان و دوذمناني
 .ضاوشؤِر و بَيهيوا و كزؤَلة دةبَيت

كةلةهةةةةةردوو باريشةةةةياندا ثةةةةَيم وايةةةةة نةسةةةةةركةوتن و نةةةةة دؤِرانةةةةدنيش تةةةةا       
اطةراييش هَيندة ناهَينَيت كة مةرؤظ لةسةةر   يبَيت و دونيا و دونناهةتاهةتايى 

هةندَى  مةسةلة كة طةر لةساتى خؤياندا بةِراست و ِرةوا بَينة ئةةذماردن ئةةوا   
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خاوةنةكانيان لَييان  لةماوةيةكى دواتردا هةر هةمان مةسةلة زؤر طوجناوة كة
ثةشيمان ببنةوة و ثشتيان تَيبكةن و كؤمةَل طةلَيك مةسةلةى تر لة سياسةت 

جةةا , نةة جَيطةةى طرنطةى و بايةخثَيةداني    بب. هتةد ...و ئةابورى و ئايةدؤلؤذيا و   
 ,اهةظاَلةكةيةةةةد, كةةةةةوا بَيةةةةت مةةةةرؤظ مةةةةافى ئةةةةةوةى نيةةةةة كةةةةة لةطةةةةةَل براكةيةةةةدا  

ة كورتةةةى دونيةةاى  مرؤظةكةةةى بةرامبةريةةدا ئةةةو تةمةنةة , هاونيشةةتيمانيةكةيدا
 .اتبةملمالنَيى ثِروثوضةوة بة فرِيؤ بد

بؤية مافى هةمومانةة وةك مةرؤظ ئةةم ذيةان و تةمةنةة كةةموكورت و ِراطةوزةرةى        
دونيامان بكةينة بةهةشتى سةرزةمني و بةدةستى خؤمان و لة ثَيناوى هيضدا 

و طةةةر ملمالنَيشةةمان كةةرد بابةةة ِراسةةتطؤيى و    . ة بةةؤ خؤمةةان نةيكةينةةة جةهةةة 
اندن و سووككردن ثةنا بةرينة بةر ناوزِرنةك , استانة و شةريفانة بيكةينسةِر

ت ني نابَية ضونكة بريوِرايةكى هةَلةية كة بَلَي.بةرامبةر بة يةكرتى و بَيِرَيزيكردن
بؤيةة  , رى خةونةكانتة بةهةشت و شانَى هةبَيت و دونياش هةرطيز نابيََملمال

ذيان بةخؤشى و ناخؤشيةكانيةوة بةتاَلى و سوَيرى و شريينيةكانيةوة تةام و  
ضَيذى هةية و مةرؤظيش بةسروشةتى خةؤى حةةزى لةةو ذيانةة ثةِر سةرئَيشةة و         

 .ية و بَى ئةو ذيانةش هةَل ناكاتةئازار و مةينةتيان
دةكةم و لَييان بةهةموو ئةم بريويؤضونانةى ئةو كاتة و ئَيستامشةوة شانازى 

ضةةةةونكة ئةةةةةو كةةةةات ِرابوردومةةةةة و  ئَيسةةةةتاش ئَيسةةةةتامة و      , ثةشةةةةيمان نةةةةيم 
 .و تةمةةو هةردووكيشيان بةشَيكن لة مَيذو

مةنةةدى بةةن و  ازةبةةةو هيوايةةةى بريبؤضةةونةكاة و نوسةةينةكاة طةةةر جَيطةةةى رِ     
وا ِراستيةكانيان ثَيكابَيت و لةطةَل بريوباوةِرى تؤى خوَينةردا وَيك بَيتةةوة ئةة  

وة ِرةمحةتبويةكمان بكةن و طةةريش  لةجَيطةى خؤتانةوة و بةدةم خوَيندنةوة
بةطةةورةيى  كةموكورتى و كورتبينى و بَيئاطاييمان  ثَيضةوانةوة بوو ئةوا لةبة

 .خؤتان مبانبةخشن
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خوازياريشةةم ئةةةم هةوَلةةة بضةةوكةى بةنةةدةش بضةةَيتة ضوارضةةَيوةى خزمةةةتكردن   
و بةةةةة بةشةةةةَيك لةةةةة بخانةةةةةى كورديةةةةةوة بةنوسةةةةني و زمةةةةان و ئةةةةةدةبيات و كتَي

نوسةةةينةوةى مَيةةةذووى قؤناغَيةةةك بَيتةةةة ئةةةةذماركردن و سةةةوودَيك بطةيةةةةةنَيت       
 . بةكةسانَيك لة ئايندةدا

 .........لةطةَل ِرَيزى
 

 نةوزادئ موهةنديس
 سىيَمانى

6 / 9  /2102 
Nawzad_mohandis@yahoo.com 

Nawzad_mohandis@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بةشى يةكةم
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........لةثةراوَيزى سةركةوتنى دميوكراختوازةكان لة هةَلبذاردنةكانى ئةمريكادا  

 

 ئومَيدى مانةوةى كؤمارخيوازةكان
* لةدةسةالتدا بةرةو كاَلبونةوة دةضَيت  

سةةرؤكايةتية و سةةرؤك    ئاشكراية سيستةمى سياسى لة ئةةمريكادا سيسةتةمَيكى  
بةةةةالم لةطةةةةَل ئةوةشةةةدا ئةجنومةةةةنى نوَينةةةةران   , دةسةةةةالتةكانى طةةةةورة و فراوانةةةة 

و ئةجنومةنى ثريانةيش ِرؤَل وكاريطةةرى خؤيةان هةيةة و هةريةكةةيان      ( كؤنطرَيس )
ضةةاودَيرن بةسةةةر يةكرتيةةةوة و ِرَيطةةة نادرَيةةت كةةة سةةةرؤكَيكى تةةاك ِرةو  دروسةةت        
ببَيةةت و زؤرينةةةى ئةةةم دوو ئةجنومةنةةة هةةةر كاتَيةةك لةةة حيزبةةى سةةةرؤك بةةون ئةةةوا       

رؤك بةةةةة ئاسةةةةانى و باشةةةةرت و سةةةةةركةوتوانة دةتوانَيةةةةت ئيشةةةةوكارو بِريةةةةارو     سةةةةة
ثَيشةةةةةةنيازةكانى جَيبةةةةةةةجَيبكات و بةثَيضةوانةشةةةةةةةوة ئةةةةةةةوا سةةةةةةةرؤك تووشةةةةةةى   
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ئاشكراشةةةة ئةةةةمريكا لةسةةةةرةتاى دامةزراندنيةةةةةوة وةك    . بةرهةَلسةةةتى دةبَيتةةةةوة   
ى طةةةورةدا ووالتَيكةةى دميوكراسةةى و ز َيةةز و فيةةدِراَلى بةسةةةر دوو حيزبةةى سياسةة  

دابةشةةةةةبوة ئةةةةةةوانيش حيةةةةةزى دميوكراختوازةكةةةةةان و كؤمارخيوازةكةةةةةانن لةطةةةةةةَل  
 .حيزبَيكى سَييةمى بضوك كة تائَيستا دةسةالتى نةطرتؤتة دةست 

هةرضى دميوكراختوازةكان هةية بةوة ناسةراون كةة طرنطةى زيةاتر دةدةنةة كَيشةة و       
ندنى ئةةةابورى و مةسةةةةلة ناوخؤييةةةةكانى ئةةةةمريكا لةةةة مةسةةةةلةى بةةةاة و طةشةسةةةة  

هتد ضونكة ئةمان لةة سةةرمايةدارة   ..خزمةتطوزاريةكانى خوَيندن و تةندروستى و 
ثبيشةسةةازيةكانةوة ثشةةتطريى دةكةةرَين و لةسةةةردةمى دةسةةةالتى ئةمانةةدا ئةةابورى   
ئةةةةةمريكا طةةةةةلَيو بةةةةةهَيز و طةشةةةةةكردوو بةةةةوة و دميوكراختوازةكةةةةان حيزبَيكةةةةى    

 .ات ثةنا دةبةنة بةر هَيز  ئاشتيخواز و نةرم ونيانن وكةمرتين ك

هةرضةى كؤمارخيوازةكانيشةة حيزبَيكةى تونةةدِرةون و لةاليةةن سةةرمايةدارة خةةاوةن      
كؤمثانيا طةورةكانى ئةمريكاوة ثشةتطريى دةكةرَين و طرنطةى زيةاتر دةدةنةة كَيشةة       
و مةسةةلة دةرةكيةةكان و دونيةاو ثةةناش بةؤ بةةكارهَينانى هَيةز دةبةةن لةة يةةةكاليى          

. ةكاندا و ئارمةكةيان بريتية لة هةةَلؤ وةك ِرةمةزى هَيةز و دةسةةالت    كردنةوةى كَيش
و لةئَيسةةةتادا باَلَيةةةك لةةةةناو كؤمارخيوازةكانةةةدا دروسةةةت بةةةون و بةةةة موحافيزكةةةارة      
نوَيكةةةان ناسةةةراون كةةةة تونةةةدِرةون و ثةةةةنا بةةةؤ بةةةةكارهَينانى هَيةةةز دةبةةةةن لةهةةةةموو   

 . كَيشةكاندا

انيةةاو سةةةرمايةدارةكانةوة تةةا هةةاوالتى   بةةةم شةةَيوةية كؤمةةةَلطاى ئةةةمريكى لةةة كؤمث  
 4ئاسةةةايى و بةةةازاِر دابةشةةةبونةتة سةةةةر  اليةةةةنطرى ئةةةةم دووحيزبةةةة و لةهةةةةموو         

سةةةاَلَيكدا لةِرَيطةةةةى صةةةندوقةكانى دةنطدانةةةةوة ئةةةاَلوطؤِر لةةةة دةسةةةةالتدا دةكةةةةن و   
ئةمريكيةكان وةكو هةموو كؤمةَلطا دميوكراختوازةكانى ئةوروثاو ِرؤذئةاوا حةةز بةة    

سةاَل   12انى زووبةزووى دةم و ضاوةكانى دةسةالت دةكةن و ئةةوةتا لةة دواى   طؤِر
دا  لةةةةة هةَلبذاردنةةةةةكانى نيةةةةوةيى 2006/ 7/11دةسةةةةةالتى كؤمارخيوازةكةةةةان لةةةةة 

هةةةةةةردوو ئةجنومةةةةةةةنى نوَينةةةةةةةران و ثريانةةةةةدا توانيةةةةةةان  كؤتةةةةةةايى بةدةسةةةةةةةالتى   
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شةةَيوةيةك لةةة كةةؤى    كؤمارخيوازةكةةان بهَيةةنن بةبةرذةوةنةةدى دميوكراختوازةكةةان بة   
كورسةةةةةةةى بةةةةةةةؤ  196بةةةةةةةؤ دميوكراتةةةةةةةةكان و  229كورسةةةةةةةى كةةةةةةةؤنطرَيس  425

 51كورسةةةى  100كؤمارخيوازةكةةةان بةةةوو وة لةةةة ئةجنومةةةةنى ثريانيشةةةدا لةةةة كةةةؤى   
كةةةة ئةمةةةة . كورسةةةى بةةةؤ كؤمارخيوازةكةةةان بةةةوو  49كورسةةةى بةةةؤ دميوكراتةةةةكان و 

كاتةةةدا سةةةرؤك  لةةةم. سةةةركةوتنَيكى بةرضةةاو وطةةةورة بةةوو بةةؤ دميوكراختوازةكةةان  
سةةاَلى دةسةةةالتى 2بةةؤش بةتةةةنها و بةةةبَى ثشةةتيوانى زؤرينةةةى حيزبةكةةةى مةةاوةى  

سةةةاَلى ثةةةِر ئاسةةةتةنو و ِرَيطةةةرى و ئؤثؤزسةةةيؤنى بِريةةةار و       2بةسةةةةر دةبةةةات كةةةة   
و ثَيدةضةةةَيت كةةةة طؤِرانكةةةارى لةةةة هةَلوَيسةةةت و طوتةةةارو     . ثَيشةةةنيازةكانى دةبَيةةةت  

هةرضةةةةندة كةةةة ئةةةةمريكا دةوَلةةةةتى   ,  بةرنامةةةةى حكومةةةةتى ئةةةةمريكادا ِرووبةةةدات  
دامودةزطاييةةةو بةةةطؤِرانى كةسةةةكان سياسةةةتة سةةرتاتيذيةكانيان طةةؤِرانى بةسةةةردا  
نايةةةةت بةةةةالم هةميشةةةة حيزبةةةى دةسةةةةالتدار بةةةةثَيى ويسةةةت و بةرنامةةةة و ئايةةةديا      

 . سياسيةكةى خؤى حكومةت بةِرَيوة دةبات 

ؤوة و لةناكاوَيكةدا بةدةسةت   ئاشكراشة ئةم سةةركةوتنةى دميوكراختوازةكةان لةةخ   
  12نةةةةهاتوة بةةةةَلكو لةةةة ئةةةةجنامى هةَلةةةةى كؤمارخيوازةكانةةةةوة بةةةوة لةةةةماوةى ئةةةةم  

سةةةةاَلةى دةسةةةةةالتياندا و بةةةةريو ِراو هةَلوَيسةةةةت و سياسةةةةةتةكانيان لةمةةةةةِر كَيشةةةةة   
 -:ناوخؤيى و دةرةكيةكانى ئةمريكادا و لةثَيش هةموانيشةوة 

بةدةسةةت نةةةهَينانى سةةةركةوتنَيكى طةةةةورةو     كَيشةةةكانى ئةفنانسةةتان و عَيةةراق و   
 .مانةوةى هَيزةكان لةو دوو ووالتةدا بؤ ماوةيةكى زياد لة ثَيويست 

كَيشة طةرمةكانى ناوضةى ِرؤذهةالتى ناوةِراسةت وةك كَيشةةى كةورة ئةتؤميةةكانى     
لوبنةان و ئةمةة سةةرةِراى كَيشةة موزمينةكةةى ئيسةِرائيل        و ئَيران و كَيشةى سوريا

 .ينيةكان فةلةست

هةروةها كَيشةةى كةورة ئةتؤميةةكانى كؤريةاى بةاكورو هةِرةشةة و طوِرةشةةكانى لةة         
 .بةرذةوةنديةكانى ئةمريكاو هاوثةميانةكانى لة ِرؤذهةالتى دووردا



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 16 

 

هةروةها كَيشةى طرتنةة دةسةتى دةسةةاَلت و سةةركةوتنى ضةةثةكان لةة كيشةوةرى        
ةسةةةالت و بةرذةوةنديةةةكانى  ئةةةمريكاى التينةةدا كةةة هةةةموانيان دذى هةميةنةةة و د   

 .ئةمريكا كاردةكةن

كَيشةةةةكانى ئةةةةمريكا لةةةة طةةةةَل هاوثةميانةةةة ئةوروثيةكانيةةةدا لةةةة بةةةوارى ئةةةابورى و    
 .هتدا..بازرطانى و 

سةرةِراى كَيشة هةرةطةورةكةى ئةةمريكاى ئَيسةتاو ئاينةدةش كةة ئةةويش جةةنطى       
دا دذى دذة تةةةةةريؤرة و مةترسةةةةةيةكى طةةةةةةةورة و بةردةوامةةةةةة لةةةةةةة هةةةةةةموو دونيةةةةةةا    

 .بةرذةوةنديةكانى ئةمريكا

هتةةد بةهةةةمان ..كَيشةةة طةرمةةةكانى كيشةةوةرى ئةةةفريقياش لةةة دارفةةؤر و صةةؤمال و  
 .شَيوة طرنطن بؤ ئةمريكا

سةةةةرةِراى كَيشةةةةى نةضةسةةةثاندنى دميوكراسةةةى و درَيةةةذةدان بةةةة ديكتاتؤريةةةةت       
نى نةةةاو لةاليةةةةن دةوَلةتةةةةكانى ِرؤذهةةةةالتى ناوةِراسةةةت و نةضةسةةةثاندنى  لةةةةووالتا  

 .ثِرؤذةى ِرؤذهةالتى ناوةِراستى طةورةدا

زة انةةةوة جيةةاواكةةة هةةةموو ئةةةم كَيشةةانة ديةةدو بؤضةةونى دميوكراختوازةكةةان لةبارةي  
لةكؤمارخيوازةكان و جالةم كاتةدا سةةرؤك بةؤش بةةبَى زؤرينةةى كةؤنطرَيس كةة لةة        
و ئَيسةةةةتادا الى ئةةةةةو نةةةةني ناتوانَيةةةةت بةئاسةةةةانى بِريةةةةارو هةَلوَيسةةةةتةكانى خةةةةؤى     

 4بؤيةةة سةةردةمى نةةوَى و قؤنةاغَيكى نةةوَيى   , حكومةتةكةةى لةة بارةيانةةةوة لَيبةدات    
سةةاَلى ضةةاوةِروانى ئةةةمريكاو دةسةةةالت و هةميةنةةةى دةكةةات لةةةدونيادا لةسةةايةى     
دةسةةةةةةةالتى زؤرينةةةةةةةى دميوكراختوازةكانةةةةةةةوة و ضةةةةةةاوةِروانيش دةكرَيةةةةةةت كةةةةةةة  

وازةكةةةان سةةةةركةوتن يشةةةدا دميوكراخت2008لةهةَلبةةةذاردنى سةةةةرؤكايةتى سةةةاَلى  
طةةةةةورةترين ِرووداوى نةةةةاوخؤيى ئةةةةةمريكاش لةسةةةةايةى ئةةةةةم     .بةدةسةةةةت بهَيةةةةنن 

سةةةةركةوتنةى دميكوكراختوازةكانةةةدا دةسةةةت لةكاكَيشةةةانةوةى وةزيةةةرى بةةةةرطرى   
لةبةرامبةريشةةدا ِرووداوى وةرطرتنةةى ثؤسةةتى سةةةرؤكى  , بةةوو ( دؤناَلةةد ِرامسةةفَيَلد)

وة بةوو كةة يةكةةم ذنةة لةمَيةذووى      (( ى سة ؤلنانسةى بي )) طرَيس لةاليةةن خةاتوو   كؤن
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ئةةةمريكاو كؤنطرَيسةةدا كةةة ذنَيةةك ئةةةو ثؤسةةتة وةربطرَيةةت كةةة ئةمةةةش ئاماذةيةةةكى      
طرنطةةةة بةةةؤ طةةةؤِران لةسياسةةةةتةكانى ئةةةةمريكاى داهةةةاتوودا لةسةةةايةى دةسةةةةالتى     
دميوكراختوازةكانةةدا ضةةونكة هةميشةةة ذن ِرةمةةزى ئةةارامى و ئاسةةايش و سةةةالمةتى  

وازةكةةةةةةان خؤشةةةةةةيان هةةةةةةةر ئةةةةةةةو ئاِراسةةةةةةتةيةيان هةيةةةةةةة      بةةةةةةوة كةةةةةةة دميوكراخت 
لةسياسةةةةةةتةكانيانداو ئاينةةةةةةدةش زامنةةةةةةى دةرخسةةةةةةتنى ِراسةةةةةةتى و بؤضةةةةةةوون و  

 .شيكردنةوة و ثَيشبينيةكان دةكات 
دةبَيةةةت لةسياسةةةةتى ئاينةةةدةى   لَيةةةرةدا ثرسةةةيار ئةوةيةةةة كةةةة كةةةورد   ثَيطةيةةةةكى   

 ئةمريكادا؟
كانى تةةسةةةةةةطةةةةةةَل سيا وةالم ئةوةيةةةةةة دةبَيةةةةةت كةةةةةةورد ضةةةةةؤن خةةةةةؤى سةةةةةةازاند لة    

كؤمارخيوازةكةةان و تةةوانى ِرذَيمةةى بةةةعس بِروخَينَيةةت و طةةةلَيك دةسةةكةوتى طةةةورة   
بةدةست بهَينَيت دةبَيت كارى جديرتيش بكات بؤ خؤطوجنانةدن لةطةةَل سياسةةتى    
دميوكراختوازةكانةةةدا و تادةتوانَيةةةت دةسةةةكةوت و ئامةةةانو و داوا ِرةواكةةةانى طةةةة    

و ثَيطةةةى شةةياو بطرَيةةت لةةة سياسةةةتةكانى ئاينةةدةى      كةةورد بةةةديبهَينَيت و جَيطةةة  
ئةمريكادا و كوردوستان بكاتة ثَيطةيةكى طرنو لةة سياسةةتةكانى و بةرنامةةكانى    
ئةمريكيةكانةةدا بةةؤ زامنكردنةةى ئاينةةدة و دواِرؤذى نةةةوةكانى داهةةاتوو و مةسةةةلة       
طةورةكةةةةى كةةةورديش لةبةرامبةةةةر ثةةةيالن و هةلثةرسةةةتانى دةوَلةةةةتانى ناوضةةةةكة و   

 .دةرودراوسَيدا

 
 ----------------------------------------------

دا باَلوكراوةتةةوة لةة   ((هةواَل )) و ِرؤذنامةى (( ناوخؤ )) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى * 
 .دا18/11/2006و13

 موقتةدا صةدر و ميليشياى مةهدى
 *كَين و ضيان دةوَيت ؟

 



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 18 

 

    يبةةتيش لةةناو شةيعةكاندا بنةماَلةيةةكى     بنةماَلةى صةةدر لةة عَيراقةدا و بةتا
ناسةةراوى ديةةنني و ِرؤَل و كاريطةةةريان هةةةبوة و هةشةةة لةةةناو شةةيعةكاندا و طةةةلَيك       
ثياوى مةزنى ئاينيان تيادا هةَلكةوتوة و هةميشةش و بةتايبةةتيش لةبةةرةى دذ بةة    

دَلةى  دةسةالتدا بون و لةِريزى جةماوةردا بوون و طيانى نيشتيمان ثةروةريان لةةناو  
هةرئةةةةم هةَلوَيسةةةتانةيان  . ى هَيشةةةتؤتةوةيطةةةةجنان و ثيةةةاوانى شةةةيعةدا بةزينةةةدوو   

وايكةةةردوة كةةةة لةاليةةةةن ِرذَيمةةةةكانى حوكمةةةدارةوة و بةتايبةةةةتيش حةةةوكمى بةعسةةةى  
صةةةدامى بةضةةةاوَيكى طومانةةةةوة لَييةةةان بةةةِروانن و بةمةترسيشةةةيان دابنةةةَين بةةةؤ سةةةةر  

ن و طةةةةةرتن و دواتةةةةةريش لةةةةةة دةسةةةةةةالتةكةى و   هةربؤيةةةةةةش كةوتةةةةةة ِراوة دوونةةةةةا 
 .سَيدارةدانيان

بةةةةم شةةةَيوةية ئةةةةم بنةماَلةيةةةة و ضةةةةندانى تةةةريش لةةةة شةةةيعةكان بونةةةة بنةماَلةةةةى        
بةةاَلم هةةرطيز لةة سةةردةمى ِرذَيمةى بةعسةدا بةة هةي          , زوَلملَيكراو لةاليةن ِرذَيمةةوة 

شَيوةيةك نةيان توانيوة كةة كةارى سةةربازى و تةنانةةت سياسةيش بكةةن  و بةَلكةة        
ةنها خةريكى تاعةت و عيبةادةت و تةفسةريكردن و خوَينةدن و فَيركةردن بةوون لةة       ت

 .حةوزة عيلميةكانى نةجةف و كةربةالو كوفة و كازميةدا

     دا و لةطةرمةةةى فةةةوزاى  2003بةةةالم لةةةدواى ِرووخةةانى ِرذَيمةةةوة لةةة سةةاَلى
 سياسى و ضةكدارى جةماوةرى  كة دروست بةوو لةة ئةةجنامى نةةمانى ياسةاو دام و     

لةةناكاو و لةة ضةركة سةاتَيكى غةفَلةةتى      . دةزطا حيزبى و حكومي و ئاسايشةكانةوة 
زةمةندا موقتةدا صةدرى كوِرى ئايةتوال حممةد باقر ئةلصةةدر طةةجنى سةةركَيش و    
الو سةةةةرى دةرهَينةةةاو وةكةةةو  واريةةةةس و جَينشةةةينى بةةةاوكى و بنةماَلةكةةةةى هاتةةةةة       

ةرى عَيراقةوة و بوة ئيمام و ووتةار  طؤِرةثانى تَيكضوو تَيكضِرذاوى سياسى و عةسك
تةةةةيارَيكى سةةةةربازى ثَيكةةةةوةنا . بَيةةةذ بةةةة عةمامةيةةةةكى ِرةش و عةبايةةةةكى سةةةثيةوة

كةةةة ئةةةةم ئيمامةةةة دوانةةةزة هةةةةمني ئيمةةةامى  (( سةةةوثاى ئيمةةةامى مةهديةةةةوة )) بةةةةناوى
شةةيعةكانة وطةةةلَيك ثةةريؤزة الى شةةيعةو ضةةاوةِرَيى دةكةةةن بطةِرَيتةةةوة و دونيةةا بكاتةةة   

 .نةكانى ترداى ئيسالم سةرخبات بةسةر هةموو ديريف و دينشامى شة
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بةةةم شةةَيوةية ئةةةم ميليشةةياية كةةة هةةي  بنةمايةةةكى سةةةربازى مولتةةةزيم و ِرَيكخةةراوى   
تَيةةدا نيةةة و تةةةنها هَيزَيكةةى ضةةةكدارة و بةتونةةدى بِريارةكةةانى موقتةةةداو شةةَيخةكانى   

ة لةةة ثةةَيش ِرووخةةانى تةرى ِرابةةةرى جَيبةجَيدةكةةةن و ئةةم ميليشةةياية و موقتةةةداش نة   
ِرذَيةةم و نةلةةةكاتى ِرذَيميشةةدا ِرؤَل و ضةةاالكيان نةةةبوة  وةك فةيلةةةقى بةةةدرى سةةةر بةةة    
ئةجنومةةةنى بةةااَلى شؤِرشةةى ئيسةةالمى لةةة عَيراقةةدا بةةة ِرابةرايةةةتى عةبةةدول عةةةزيز          

 .ىكخراوةكانى حيزبى دةعوةى ئيسالمئةحلةكيم يان ِرَي

رلَيشةةةةَيوا و بةةةةَى بةرنامةةةةة و كؤنةةةةة   ئةةةةةم ميليشةةةةياية لةةةةة طةةةةةجنانى موراهيةةةة  و سة  
و ئةةازادكراوى بةنديةةةكانى صةةدام ثَيةةك   انبةةارانى ِراكةةردو  بةعسةةيةكان و هةنةةدَى تاو 

 .هاتوون 

     لَيةةرةدا ثرسةةيار ئةوةيةةة ئايةةا موقتةةةداو ميليشةةياكةى بةةةنيازى ضةةني ؟ضةةيان
 .هتد..دةوَيت؟بؤضى هةميشة شةِر و ئاذاوة دةنَينةوة لَيرةو لةوَى ؟

- :ثرسيارانة و دةيانى تريشدا دةَلَينيلةوةالمى ئةم 
موقتةةةداو ميليشةةياكةى ثيةةاوانى حةةازر خةةؤرن و هةةةرطيز ثيةةاوانى ِرؤذانةةى تةنطانةةة  
نةةةبون و نةةني و ئةةةوان كةسةةانَيكى طةةةجنى سةركَيشةةن و حةةةزى خةةؤ دةرخسةةة و        
دةسةالت ثاوانكردنيان هةية ئةطينا نةثياوى سياسني و نةعةسةكةرين و نةةخاوةن   

خةةاوةن بةرنامةةة و سةةرتاتيذو دروشةةم و ئامةةاجنَيكى ِروونةةن و لةسةةةر     خةةةبات و نةةة  
ئةةةةةوان تةةةةنها نةةةاوو ناوبةةةانطى بةةةةاوك و    .هةمووشةةةيانةوة بةةةَى ئةةةةزمون و ناكةةةامَلن    

لةبةرامبةةةةةر  بنةماَلةكةةةةةيان مَيذوويانةةةةة وةك قةةةةةَلنان و ماسةةةةكَيك بةةةةةكارى دَيةةةةنن    
 .نا هي  كةس و اليةنَيك نةيدةناسنينةيارةكانياندا ئةطي

بةثشةةةتطريى و ثشةةةتيوانى طةةةةورةو بةةةةردةوامى مةةةادى و مةعنةةةةوى بةةةاَلى       ئةةةةوان
موحافيزةكارةكةةةانى نةةةاو دةسةةةةالتدارانى ئَيرانةةةى كةةةارة تَيكةةةدةر و سةركَيشةةةى و       
ئاذاوةكانيةةةان دةنَينةةةةوة و ئةةةةوان سةةةةر بةةةة بةةةاَلى   ئايةةةةتوال حةةةائريين كةةةة لةةةة قةةةوم   

. ةعةكانى نةاو عَيراقةدا نةني    دادةنيشَيت و لةذَير ِركَيفى ئايةتوال سيستانى و مةرج
موقتةةةداو ميليشةةياكةى بونةتةةة داردةسةةتى ئَيةةران و لةةةملمالنَيى ئَيةةران ئةةةمريكادا    
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ِرؤَلى نَيطةتيفانةيان هةيةو هةميشةة داواى دةرضةوونى هَيةزة ئةمريكيةةكان دةكةةن      
لةةةة عَيراقةةةدا و لةكَيشةةةةكانى ئَيةةةران و سةةةوريادا ئةةةةمان ثشةةةتيوانيان لَيدةكةةةةةن و         

حيزبواَلو حةسةن نةسروالى لوبنةان و ئَيةران و سةوريا كةوتؤتةة خةؤ بةؤ        بةهاندانى
بؤئةةةوةى (( سةةوثاى حوسةةةينةوة)) هةةةزار كةسةةى بةةةناوى   0ثَيكةةةوةنانى سةةوثاى 

هةةموو عَيراقةدا وةك    ببَيتة دةم ِراست و خاوةن هَيزى ضةكدارى حساب بةؤكراو لةة  
بةةةؤ سةةةونةو شةةةيعة ((  ةفريةقةةةى مردنةةة)) وبنةةةانى و لةئَيسةةةتادا خةةةاوةن حيزبةةةوالى ل

نةيارةكانى و لة حكومةت و سوثاو ثؤليس و ئاسايشدا و لةة ثةِرلةمانةدا نوَينةةرى    
هةيةو هةميشة وةك ِرةوتَيكى توندِرةوى شيعة مةزهةب هةَلوَيست دةنوَينَيةت نةةك   

َلى حةةكيم و دةعةوة و فةزيلةةى    تةنها بةرامبةر بة سونة و كوردو بةَلكو بةرامبةةر بةا  
ؤتة طةمةى سياسى بةخؤشى و بةزؤر و بَى سةَلةمينةوة دةيةةوَيت   ش و كةوتشيعة

كةةةارانى ئَيةةةران بةِرابةرايةةةةتى َيتةةةة دةسةةةت وةك ضةةةؤن بةةةاَلى موحافيز دةسةةةةالت بطر
خومةينى و ِرةفسةجنانى و خامنةةئى كرديةان لةة سةةرةتاى شؤِرشةى ئيسةالمى لةة        

َلةةةكانى ئايةةةتوال دا و تائَيسةةتا بةةةردةوامن لةةة حوكمةةدا و با1979ئَيرانةةدا لةةة سةةاَلى 
بةهةشةةةتى و مونتةةةةزرييان وةال نةةةا و لةةةة حكوميةةةان دوورخسةةةتنةوة بةتايبةةةةتيش     
صةةدريةكان ملمالنَيةى بةةردةوام و مَيةذوويان هةيةة لةة طةةَل بنةماَلةةكانى حةةكيم و          

هتةةةد لةسةةةةر دةسةةةت بةسةةةةراطرتنى مةةةةزارة ثريؤزةكةةةانى     ..خةةةوئى و يةةةةعقوبى و  
 .هتدا..نةجةف و كةربةالو كازميةو

 ى لةبةرامبةةر كةوردو مةسةةلةكة    ةطةَل ئةمانةشدا صةدريةكان هةَلوَيسةتيان ل
و داواكةةةارى و مافةِرةواكانيةةةدا تونةةةدة و دوذمنانةيةةةة و نةةةاِرازين بةةةة فيدِراَليةةةةت و     
بةةوونى هةةةرَيمى كوردوسةةتان و ثَيشةةمةرطة و طةِرانةةةوةى كةةةركوك و ئاوارةكةةان و       

 .هتد...وةبةرهَينانى نةوت و 
هتدوة ثَيويستة بةة  ..ن بةشيعة ميانِرةوةكانةوة و سونة و كوردوبؤية لةسةر هةموا

جديانةتر لةمةترسى طةةورةبون و هةِرةشةةكانى موقتةةداو ميليشةياكةى تَيبطةةن و      
هةَلوَيستى توندو ئازايانة بنةوَينن لةة بةرامبةريانةدا بؤئةةوةى عَيراقةى نةوَى نةبَيتةة        
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ان و بةمةةةةش عَيةةةراق و  عَيراقَيكةةةى سةةةةلةفى ئيسةةةالمى شةةةيعة مةزهةةةةب وةك ئَيةةةر    
و  يةةةةاتر و بةريةككةةةةةوتنى زيةةةةاتر ببةةةةات  ناوضةةةةةكة و دونيةةةةاش بةةةةةرةو ئةةةةاَلؤزى ز 

ببةةةن و قؤنةةاغَيكى مةترسةةيدار و   ىو تةةةَلخ ىدواِرؤذيةةش بةةةرةو تةةاريكى و ناديةةار  
ضةوسانةوةو كوشت و بِرى نوَى بَيتة ئاراوة كة بةةقازاجنى طةةالنى عَيةراق و هَيةزة     

 . و ميانِرةوةكان كؤتايى نايةت عيلمانى و ثَيشكةوتنخواز
 

 ----------------------------------------------
دا باَلوكراوةتةوة لة ((هةواَل )) و ِرؤذنامةى (( ناوخؤ ))) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى  *

 .دا18/11/2006و 13
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 ملمالنَيي باَلة جياوازةكانى ناو لوبنان

*بةرةو كوَي ؟   

 
ئاشةةكراية وواَلتةةى لوبنةةان يةكَيكةةةة لةةةو واَلتةةة عةرةبيانةةةةى كةةة خةةاوةن ثَيطةيةةةةكى        
جةةةوطرافى طةةةرنطن بةةةةوةى كةوتؤتةةةة ناوجةرطةةةةى ِرؤذهةةةةالتى ناوةِراسةةةت  خةةةاَلي       

وثا  ئةةةةةةفريقاو لةةةةةة ِرووى  بةيةكطةيشةةةةةتنى هةرسةةةةةَي كيشةةةةةوةرى ئاسةةةةةيا  ئةةةةةةور   
ةنطى هةةةموو والتةةانى  ى  ثَيشةةكةوتن  ئازاديةةةكان  دميوكراسةةيةوة ثَيشةة  ِرؤشةةنبري

 .عةرةبى بوة
ةنسةةةيةكان وة سةةةةربةخؤيي بةدةسةةةت هَينةةةاوة لةةةة فةرِ   1946لوبنةةةان كةةةة لةسةةةاَلي   

بةقةةةوارةو ذمةةارةى دانيشةةتوان بضةةوك  لةةة ئابوريشةةدا بَيهَيةةز  لةةة ِرووى ثَيةةك هاتةةةى  
كؤمةاَليةتيشةوة لة عةةرةب  كةورد  ئةرمةةن  لةة ديانةةتى مةسةيسى  ئيسةالم و لةة         

سى كاسةةؤليكى  ئةرسؤدةكسةةي   يلةةة مةزهةةةبى سةةونة  شةةيعةو مةسةة     ناويشةةياندا
لةترية عةشريةتى جياواز ثَيك هاتووة، لوبنةان لةة ِرووى ووشةكانيةوة تةةنها سةنورى      

م هؤكارانةة بةشةَيوةيةكى نةطةتينانةة    ا  ئيسرائيلدا هةية، كة هةةموو ئةة  لةطةَل سوري
والتَيةةةك كةةةة ئامةةةاذةى كاريطةةةةرن بةةةؤ سةةةةر ِرابةةةووردوو ئَيسةةةتا  ئاينةةةدةى لوبنةةةان  و 

ثَيبةدرَيت لةةةناو والتةانى عةرةبيةةدا ئةوةيةة كةةة لوبنانيةةكان كؤمةَلطايةةةكى ِرؤشةةنبريو     
ثَيشةةكةوتوون  ئازاديةةةكانى تيةةادا ضةسةةثيوةو جةةوانى سروشتةكةشةةى كردويةتيةةة    
جَيطةةةةةةى طةشةةةةةتوطوزار  كةةةةةة لةةةةةة هةةةةةةموو دونيةةةةةاوة ِرووى تَيدةكةةةةةةن  ئةمةةةةةةش       

ان لةةة سةةاالنى شةسةةت  حةةةفتاكانى سةةةدةى      سةرضةةاوةيةكى باشةةى داهاتةةة، لوبنةة   
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ِرابةةةوردوةوة طةةةةورةترين بةةةازاِرو جَيطةةةةى وةبةةةةرهَينانى سةةةةرمايةداران  كؤمثانيةةةا     
جيهانيةكان بوةو جوَلةيةكى بازرطةانى   ئةابوورى  ئاوةدانكردنةةوةى زؤر طةةورةى     

ئَيسةتاش لوبنةان بةدةسةت شةةِري      وة تةاكو 1975م مةخابن لةة سةاَلي   تيادا بوة، بةال
ئةةةةةةهلى  ملمالنَيةةةةةي نةةةةةاو باَلةةةةةة جياوازةكةةةةةانى مةسةةةةةيسى لةةةةةة نَيةةةةةوان خؤيانةةةةةداو   
ئيسةةالميةكانيش بةهةةةمان شةةَيوةو دواتةةريش لةةة نَيةةوان ئيسةةالم  مةسيسيةكانيشةةدا  
دةناَلَينَيت و ئةو ووالتة ئارام  جوان  ثَيشكةوتووةيان  بةدةيان سةاَل طةِراندؤتةةوة   

ة طؤِرةثةةانى حةةةقيقى يةكالكردنةةةوةى   سةةاَلةدا بؤتةة  30دواوة، لوبنةةان لةةةو مةةاوةى    
يسيةكان  لةاليةةةةةةكى تةةةةةرةوة لةةةةةة نَيةةةةةوان  النَيكةةةةةان لةاليةةةةةةك لةةةةةة نَيةةةةةوان مةسةةةةة ملم

ئيسالميةكان  لةالى سَيهةميشةوة لة نَيوان ئيسةالم  مةسةيسيةكاندا،  هةريةةك لةةم     
باالنةةةةةش لةةةةة دةرةوةى سةةةةنورةكانةوة هاوكةةةةارى  ثشةةةةتيوانى مةةةةادى  مةعنةةةةةوى    

عةكانة لةاليةةةةن سةةةوريا  ئَيرانةةةةوة   سةةةونةكانيش لةاليةةةةن   دةكةةةرَين، هةرضةةةى شةةةي 
سةةةونة مةزهةبةكانةةةةوة و هةرضةةةى مةسيسيةكانيشةةةة    و ووالتةةةانى عةةةةرةبى كةنةةةداو   

ةنسةةةا  مةسةةةيسيةتى دونيةةةاوة ثاَلثشةةةت دةكةةةرَين  دةزطةةةا       لةاليةةةةن ئةةةةمريكاو فةرِ  
جاسوسةةةيةكانى ئةةةةو ووالتانةةةة   ئيسةةةرائيليش بةسةربةسةةةتى كةةةارى تَيكدةرانةةةةى    

يان درَيذةثَيدةدةن  بوونى فةلةستينيةكانيش  هَيندةى تر بارى لوبنانى ئةاَلؤزو  خؤ
قورسرت كردوة، بةم شَيوةية لوبنان تووشةى شةةِرَيكى نةطريسةى خوَينةاوى ببةوو تةا       

دا و لة شارى تايفى سةعودية هةةموو اليةنةةكان ِرَيكةةوتنى تايفيةان       1991لة ساَلي 
وة جةةةؤرة  1991َينراوة هَينةةةاو لةةةة سةةةاَلي ئيمةةةزا كةةةردو كؤتاييةةةان بةةةةو شةةةةِرة سةةةةث 

كةةةةاتى لةةةةة لوبنانةةةةدا هةةةةةبووة،  بةةةةةالم لةةةةة اليةكةةةةةوة بةةةةةهؤي    ىئةةةةارامى  كثبةةةةونَيك
والتةةةة لةةةة ذَيةةةةر    زبةةةوَلاَلوة بةرامبةةةةر ئيسةةةرائيل هةميشةةةةة ئةةةةو    يسةركَيشةةةيةكانى ح 

  سةةةةوثاى ئيسةةةةرائيلدا بةةةةوةو بةبةةةةةردةوامى ترسةةةةي      و تةةةةؤث ؤكةةةةة ِرةمحةةةةةتى فِر
هةةةزار  75هةةةبوة، لةةة اليةةةكى تريشةةةوة بةةةهؤي بةةونى زيةةاد لةةة    ِرهةَلطريسةةاندنى شةةة

سةةةةةربازى سةةةةوريا لةةةةة لوبنانةةةةدا  ثشةةةةتطريى كردنةةةةى سةةةةوريا بةةةةؤ هةنةةةةدَي بةةةةاَل       
دذايةةةتيكردنى هةنةةدَي بةةاَلي تةةر  سةةةثاندنى سياسةةةتةكانى سةةوريا لةةةو ووالتةةةداو    
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هتةةةد، بةدةسةةةتى  ..دانةةةان  البردنةةةى سةةةةرؤك كؤمةةةار  سةةةةرؤك وةزيةةةران  وةزيةةةر     
سةةوريةكانةوة بةةوةو هةميشةةة سةةوريةكان لةةة ِراسةةتيدا حةةوكمى لوبنانيةةان كةةردووةو      
لوبنانيةةةكان تةةةنها وةك بوكةَلةةة وابةةوون بةدةسةةت  سةةوريةكانةوة، بةهةةةمان شةةَيوة         

زبوَلاَل  ئةمةل  ئَيرانيش لةة طةَليانةدا هةةموو ئةةم هؤكارانةة      يهاوثةميانى سوريا  ح
اجَيطرى سياسةيى   ئةابورى لةةو والتةةداو     ببونة هؤي نائارامى و نةبونى متمانةو نة 

دواى وةدةرنةةةانى سةةةوريةكانيش هَينةةةدةى تةةةر بارودؤخةكةةةة ِروو لةةةة ئةةةاَلؤزى بةةةوو،     
هةميشةةة  ضةةونكة سةةوريةكان بةئاسةةانى دةسةةت لةةة لوبنةةان هةةةَلناطرن، ضةةونكة ئةةةوان  

رةوة دةبينن كة بريتية لة سةوريا  لوبنةان بؤيةة دةسةتيان     خةو بة ووالتى شامى طةو
زبةةوَلاَلش بؤتةةة   ية تةةريؤرى سياسةةيةكان  كةسةةايةتية ديارةكةةانى لوبنةةان  ح    داوةتةة

 2006مةانطى سةاَلي     1دةسكةال  سياسةتةكانى ئةوان جَيبةجَيدةكات  لة شةةِري  
  مةةاَل وَيرانكةةةرةى بةسةةةر لوبنانةةدا هَينايةةةوة  زبةةوَلاَل كارةسةةاتَيكى خوَينةةاوىيدا ح

 .كة بةسةدان مليار دؤالر مةزةندة دةكرَيت
ة ئَيسةةتادا كؤمةةةَلطاى لوبنةةانى دابةشةةبؤتة سةةةر دوو بةةةرةى دذ بةيةةةك بةرةيةةةك لةةة  لةة
زبوَلاَل  ئةمة  شيعى بةهاوثةةميانى تةةيارى ميشةَيل عةؤنى مةسةيسى كةة ئةمانةة        يح

هاوكارى دةكرَين لةاليةن سوريا  ئَيرانةةوة، بةةرةى دووةمةيش بةريتني لةة سةونةكان       
عجةةة   هةةةموو ئةةازادى  دميوكراسةةي    جة حةةةريرى و سةةةمري  بةِرابةرايةةةتى سةةةعد 

هتةدوة ثاَلثشةتى دةكةرَين هةةموو ئةةم      ...خوازةكان كةة لةاليةةن ئةةمريكاو فةرةنسةا      
سةةةركردانةى ئَيسةةتا ثاَلةةةوانى هةَلطريسةةان  بةةةردةوامى دان  خؤشةةكردنى ئةةاطرى     
شةةةِري نةةاوخؤي لوبنةةان بونةةةو ثَيدةضةةَيت جةةارَيكى تةةريش مَيةةذوو خةةؤي دووبةةارة        

دةسةةتى ئةمانةةةدا  لوبنةةان  ئايندةكةةةى خبةنةةةوة بةةةر مةترسةةيةكى   بكاتةةةوة لةسةةةر 
طةورةتر وخوَيناوى تر  لة جارى ثَيشوو، ضونكة هي  اليةكيان بِرياريةان لةة دةسةت    
خؤيانةةدا نيةةةةو نةةاتوانن ملكةضةةةى بِريارةكةةانى دةرةوةى سةةةنورةكانيش نةةةبن  بةةةةم     

ةرذةوةنديةةةكانى شةةَيوةية لوبنةةان بؤتةةة طؤِرةثةةانى يةةةكاليي كردنةةةوةى سياسةةةتى ب    
 .دةوَلةتانى ناوضةكة و دونيا  بةتايبةتيش ئةمريكا  سوريا  ئَيران
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ةفيةةة  حةريريةةةةوة ثَيةةةي ناوةتةةةة قؤنةةةاغَيكى نةةةوَي    لوبنةةةان لةةةة داوى تريؤركردنةةةى رِ 
َيةذةى هةيةة لةة دواى    ِرؤذ بةةِرؤذيش تةريؤري سياسةيى در    ترسناك   يةكاليكةةرةوةو 

  تةةةازةترين تريؤريةةةش بريتةةةى بةةةوو لةةةة     دةرضةةةوونى سةةةورياييةكانةوة لةةةة لوبنانةةةدا   
ِري سةةةرؤكى كةةو" ثَيةةر ئةةةمني جومةةةيل " ان تريؤركردنةةى وةزيةةرى ثيشةسةةازى لوبنةة

ثَيشةةووى لوبنةةان  سةةةرؤكى حزبةةى كةةةتائيبى مةسةةيسى كةةة لةةة ِرؤذى سةةَي شةةة ة     
تريؤركةةراو جةةارَيكى تةةر بةةرين  ملمالنَيكةةانى خسةةتةوة بةرمةترسةةي      21/11/2006

ثارضةةةةة بةةةوون  ئةطةةةةةر ِرَيطةةةةة نةةةةطريَيت لةةةةةم ملمالنَييانةةةةة   لَيةةةك هةَلوةشةةةةان  ثارضة 
بةطفتوطؤ  ِراوَيذكردن  زمانى عةقَل ئةوا زؤر نزيكة لوبنةان بةةرةو شةةِرَيكى ئةةهلى     
تر، بةالم خوَيناوى تر   ثِر مةترسيرت لة جاران هةنطاو بنَيت  ئايندةى ئةةو والتةةو   

وتوويي زيةةةةاتر ببةةةةات،  كؤمةةةةةَلطاى لوبنةةةةانيش بةةةةةرةو تةةةةاريكي  هةةةةةذارى  دواكةةةةة  
لةسةةنورى لوبنةةانيش تَيثةةةِربكات و ووالتةةانى ناوضةةةكةش  بطرَيتةةةوةو ئةةةو كاتةةةش    
دةسةةةت تَيةةةوةردانى ووالتةةةانى ز َيةةةز  خةةةاوةن بةرذةوةنةةةدى  بِريةةةار بةدةسةةةتةكانى   

ت دةبَيتةةةةة خةةةةاَلي   دونيةةةةاش دةسةةةةت ثَيةةةةدةكات  ناوضةةةةةى ِرؤذهةةةةةالتى ناوةِراسةةةة     
راسةةةةتنى بةرذةوةنديةةةةةكان، بةمةةةةةش ثَيدةضةةةةَيت   النَيكةةةةان  ثابةيةكطةيشةةةةتنى ملم

طؤِرانكةةةارى طةةةةورة لةةةة مَيةةةذوو   سةةةنورةكانى ناوضةةةةكةدا ِرووبةةةدات  قؤنةةةاغيكى        
سةرتاثا جيا لة ثَيشووتر دةست ثَيبكات  سيستةم  حةوكمى هةنةدَيك بِرووخَيةت     

 .بطةشَيتةوة  شئةستَيرةى بةختى طةالن  كؤمةَلطاى نوَي
 ------------------------------------------------

باَلوكراوةتةةةوة لةةة  دا (( هةةةواَل )) و ِرؤذنامةةةى (( نةةاوخؤ )) ئةةةم بابةتةةةم لةةة سةةايتى ئةةةلكرتؤنى   *
 .دا9/12/2006
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 صدام حسني
* ثةندَيك بؤ زةمانة  

 
  يةةةةةةةةةان (( وواَلتةةةةةةةةةى نَيةةةةةةةةةوان دوو  ِرووبةةةةةةةةةار  )) مَيةةةةةةةةةذووى حةةةةةةةةةوكمِرانى

هةميشةة  ,وةلةة قةواَليى مَيةذؤ   (( عَيراقى نوَى دةوَلةتى )) و (( ميسؤثؤتاميا))تىووال
 .بةخوَيناويرتين شَيواز دةستيثَيكردوة و بةردةوام بوة و كؤتايشى هاتوة

طةةةالنى  ئةةةم ووالتةةة بةهةةةموو ثَيةةك هاتةكانيانةةةوة  بةدرَيةةذايى مَيةةذوويان هةميشةةة  
ةك لةاليةةةةن نةةة, لةةةةذَير زوَلةةةم و زؤردارى و ضةوسةةةاندنةوة و قةةةات وقِركردنةةةدا بةةةوون 

 .دوذمنانةوة بةَلكو لةاليةن دةسةالتداران و حوكمِرانانى خؤيةوة
مَيةةةذووى حةةةوكمِرانى سةةةؤمةريةكان و بابليةةةةكان و ئاشةةةوريةكان و ئةكاديةةةةكان و    
ئةمةةةةوى و عةباسةةةيةكان و  فةةةارس و توركةةةةكان و دواتةةةريش عةرةبةةةةكان خؤيةةةان    

نةةةةةوةى خوَينةةةةاويرتين  سةةةةةرتاثايان دووبارةكرد, بةثاشةةةةايةتى و كؤماريةكانةةةةةوة 
 .تراذيدياى حوكمِرانى و ئاَلوطؤِرى دةسةالت بوونة
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كرابَيةت  (( نةفرةتى خواو مَيذوو لةدةسةالتداران و طةالنى ئةم ووالتةة  )) وةك بَلَيى 
ضةةونكة ضةةةندى هةَلةةة و خوَينمةةذى و تةةاك ِرةوى و جةةةورو سةةةتةمى       .لةةة ئةزةلةةةوة  

 هَينةدةش نةاكؤكى و ملمالنةَي و فيتنةة و    , دادةسةالتداران ِرؤَليان هةبوة لةم مَيةذوة 
. نطَيزى و دووِروويى و بَى بةَلَينى ئةم طةالنةى ووالتةكةش ِرؤَليان  تيةادابوة شةِرة

بةشةةةَيوةيةك هةميشةةةة طةةةةالنى ئةةةةم ووالتةةةة لةسةةةةرةتاوة ثاَلثشةةةت و ثشةةةتيوانى و   
ةرامبةريةدا  هةرهَيندةى نةبردوة بونةتة دوذمن و لةة ب , دؤستى دةسةالتداران بوونة

وةسةةتاونةتةوة و ثشةةتيان تَيكةةردوة بةهانةةدان و ثشةةتيوانى هَيةةزى دةرةكةةى و بةةةم    
ةميشةةةة لةةةة دووبارةبونةةةةوةدا بةةةوة بةةةة   جةةةؤرة مَيةةةذووى حةةةوكمِرانى ئةةةةم ووالتةةةة ه  

هةةةةةزار سةةةةاَلى دامةزرانةةةةدنى ئيمثراتؤريةةةةةتى سةةةةؤمةريةكان تةةةةاكو    ( 5) درَيةةةةذايى
دا و ثَيدةضةَيتيش ئةةم مَيةذووة تةاَل     دةسةالتى كؤتايى بةعسيةكان لة صدام حسةَين 

 .و ِرةش و خوَيناوية هةر بةردةواميش بَيت بؤ حوكمِرانانى داهاتوو
  سةةةاَلةى دامةزرانةةةدنى دةوَلةةةةتى عَيراقةةةى لةاليةةةةن   83لةئَيستاشةةةدا و دواى

كةةةةة كؤتةةةةايى   2003وة تةةةةا  1921ِرذَيمةةةةةكانى ثاشةةةةايةتى و كؤمةةةةارى لةسةةةةاَلى   
ردة و ديكتةةاتؤر و ِرابةةةرةكانى بةكوشةةة و لةةةة    بةدةوَلةةةتى عَيراقةةى هةةات و سةةةرك    

سةةةةةَيدارةدان و سةةةةةووتان و ذةهرخةةةةةواردن و ثةةةةةيالن طَيةةةةةران لةةةةةة نَيةةةةةو ضةةةةةوون و      
َينِرَيةذى طةةالنى عَيةراق بةوو     ى ديكتةاتؤر و خو (( صةدام حسةَين  )) دواهةمينيشيان 

ِرةنطيشةة ئةةم نةفرةتةة    , كة بةهةمان دةردى ثاشاو سةرؤكةكانى ثَيش خؤى ضةوو  
بةةةةةردةوام بَيةةةةت لةطةةةةةردنى سةةةةةركردة و ِرابةةةةةر و طةةةةةالنى عَيراقةةةةدا لةةةةة    ئةزةليةةةةة 

 .داهاتووشدا

    سةةةاَل حةةةوكمَيكى تةةةاك ِرةو و زاَلمانةةةة و    35صةةةدام حسةةةَين كةةةة نزيكةةةةى
خوَينِرَيذانةةةى عَيراقةةى كةةرد و بةةة ئةةاطر و ئاسةةن و بةةَى جيةةاوازى هةةةموو طةةةالنى          

وازةكةةانى وةك و يةةةك   عَيراقةةى دةضةوسةةاندةوة  و نةتةةةوة و مةزهةةةب و بريوِراجيا    
دادةثَلؤسةى و جَيطةةةى ئازاديةةكان و دميوكراسةةى و مافةةكانى مةةرؤظ و كؤمةَلطةةةى    
مةةةةدةنى لةةةة عَيراقةةةى صةةةدام حسةةةَيندا نةةةةدةبؤوة و هةربؤيةةةةش لةاليةةةةن زؤرينةةةةى  
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بةشةَيوةيةك ئةةو ِرذَيمةةى كةة لةةماوةى      , عَيراقيةكانةوة بَيزراو و ِرق لَيهةَلطرياو بوو
لةةماوةى كةةمرت   , و وكى كردبة دامةزراندنى و ضةسثاندنى خةةري  و ساَلدا بناغة 35

صةدام حسةَين ئةةم هةةةموو    , لةة مانطَيكةدا لةبةريةةك هةَلوةشةايةوة و تةةةفروتونا بةوو     
يان هاتنةةوة ِرَيطةةى   مبةر طةةالنى عَيةراق كةرد سةةرتاثا    كاولكارى و كوشتارةى بةرا

دةركراو و و ثةةةةَيش مردنةةةةى بةضةةةةاوى خةةةةؤى كةةةةوِر كوشةةةةة و ذن و منةةةةداَل دةربةةةةة 
بةنةةدكردن و دواتةةةريش لةةة سةةةَيدارةدان ضارةنوسةةى بةةةوو وةك ئةةةو سةةةةدان هةةةةزار     

بوون لةة شةيعة و سةونة    دعَيراقية بَى طوناهانةى كة لةماوةى حوكميدا قاتوقِرى كر
 .هتد..و عةرةب و كوردو توركومان و مةسيسى و يةزيدى و كلدؤئاشورى و 

      عةةةةرةب و ِرزطاركةةةةرى  لةكاتَيكةةةدا صةةةدام خةةةؤى بةةةة ثاَلةةةةوانى نةتةةةةوةى
فةلةستني و بةةرطريكارى دةروازةى ِرؤذهةةالتى ووالتةى عةةرةب دةزانةى لةبةرامبةةر       

وةشةانازى  , فارسةكاندا ودذى ئيسِرائيل و خؤشةويسةتى ِرؤذهةةالت و ِرؤذئةاوابوو   
بةسةةوثاو هَيةةز و دةسةةةاَلت و دةوَلةمةنديةةةوة دةكةةرد و خةةؤى بةةة شاسةةوارى دوو        

ئةةوا بةةديلى و بةة زةليلةى و بةنةدى و سةرشةؤِرى و       , دةزانىشةِرى ئَيران و كوَيت 
دوايةةةش بةةةة لةةةة سةةةَيدارةدان كؤتةةةايى بةةةةناو وناوبةةةانو و دةسةةةةاَلتةكةى هةةةات و        

ى بةيانى و لةة يةكةةم ِرؤذى جةةذنى     4ر30و كاتذمَير 31/12/2006لةبةرةبةيانى 
ة و دا لةسةةةَيدارة دراو طةةةةالنى عَيةةةراق و ناوضةةةةك 2006قوربةةةان و كؤتةةةايى سةةةاَلى  

 .دونياش لةو هةواَلة خةبةريان بؤوة

       صدام حسَين  و حوكمةكةةى و ِرةفتارةكةانى و ضارةنوسةةكةى بونةة ثةنةدى
زةمانةةةة و دةبَيةةةت زؤر سةةةةركردة و ِرابةةةةر  لةةةةعَيراقى ئَيسةةةتا و داهاتووشةةةدا و لةةةة   
, وواَلتانى عةرةبيدا و لةة وواَلتةانى تةرى ناوضةةكة و دونيةاش عيوةتةى لَيةوةربطرن       

دام حسةةةني ِرةمةةةزى خةةةوَين ِرشةةةة و ديكتةةةاتؤر و تةةةاكِرة و زاَلمةةةى ئةةةةم   ضةةةونكة صةةة
ِرةمةةةةةزى . ِرةمةةةةةزى ضةوسةةةةةانةوة و قِركردنةةةةةى طةلةكةةةةةةى بةةةةةوو , سةةةةةةردةمة بةةةةةوو 

ِرةمةزى  , جيابونةوةى كةمينةى دةسةالت بوو لةزؤرينةةى ِرةش و ِرووتةى جةةماوةر   
و دميوكراسى و بَيبةشكردنى طةلةكةى بوو لة خَيروبَيرى ووالتةكةى و لة ئازادى 
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هةربؤيةةةة وةك ِراسةةتيةكى مَيةةةذوويى  .مافةةة سةةةةرةتاييةكانيان و خزمةتطوزاريةةةكان  
هةةةر سةةةركردة و ِرابةةةرَيك بةهةةةمان شةةَيوةى صةةدام حسةةَين ِرةفتةةارى كةةردو ثشةةتى    

اكانيةانى  ِرةو كردة زؤرينة و جةماوةر و داواكاريةكانيانى ثشةتطوَى خسةت و مافةة   
كةةةة كؤتةةةايى ذيةةةان و دةسةةةةالتةكةى بةةةةدةردى  ئةةةةوا بةةةاش بزانَيةةةت  . ثَيشةةةَيل كةةةرد

ةوة باشةةرت ئةطةةةر خةةراثرت نةةةبَيت ئةةةوا بةدَلنياييةة, دواِرؤذى صةةدام حسةةَين دةضةةَيت 
و ِرابةةةر و سةركردةكانيشةةى دةبَيةةت هةميشةةة ضارةنوسةةى      عَيراقةةى نةةويَ , نابَيةةت 

عَيةةراق طةةةالنَيكى فةةرة مةزهةةةب و  صةدام حسةةَينيان لةبةرضةةاو بَيةةت ضةةونكة طةةةالنى 
ةوة و بريوِرا جياوازن وبةخؤِرسك دذ بةدةسةالتن  وخؤ ئةطةر بةِرضةة و ِرَيبةازى   نةت

ِرؤذى و دوا سةى خوَينةاوى  ونؤنةوة ئةوا ئةمانيش بةهةةمان ضارة صدام حسَيندا بِر
 .صدام حسَين دةضنةوة

     بؤية عَيراقى نوَى ثَيويستى بة سةركردة و ِرابةةرانَيكى بةةهَيز و حةةكيم و
دؤسةت و خةاوةن عةةقَل و    وبؤ طةلةكةى و ئاشةتيخواز و برايةةتى   لَيهاتوو و دَلسؤز 

بةشَيوةيةك كة زؤربةةى ثَيكهاتةةى طةةالنى    .تَيِروانني و دووربينيةكى بَى وَينة هةية
ئةم هةموو فرةييةى طةالنى عَيةراق هةميشةة ِرَيطةة خؤشةكةرة     . عَيراق لَيى ِرازى بن

ةوةيى و ئةاينى كةة هةميشةة    بؤ هةاَليسانى ئاطرى شةِرى ناوخؤيى مةزهةبى و نةتة 
خاكى عَيراق طؤِرةثانى سةرةكى ئةو شةِر و ملمالنَييانة بةوة بةة درَيةذايى مَيةذووى     

خؤئةطةةةر سةةةركردة و ِرابةةةرةكانى عَيراقةةى نةةوَى بةهةةةمان شةةَيوازى       , ملمالنَيكةةان
صدام حسَين حوكمِرانيان كرد ئةةوا ِرةوِرةوةى خوَينِرشةة و دواكةةوتن و هةةذارى     

رةدانى سةةركردة و طةةالنى عَيةراق بةةرةوثَيش دةضةَيت  و مَيةذوة ِرةش و       و لةسَيدا
 .تاَلةكانيش بة مةترسيدارترين و خوَيناويرتين شَيواز خؤى دووثات دةكاتةوة 

       جا لَيرةدا جَيطةى خؤيةتى كةة سةةركردة و ِرابةةرةكانى كةورديش ثةنةدَيك
دنة جةةةماوةر و  يةةان وانةيةةةكى جةةدى لةةة مَيةةذووى حةةوكمِرانى و تةةاكِرة و ثشةةتكر       

دواِرؤذ و ضارةنوسةةى صةةدام حسةةَين وةربطةةرن و ببنةةة ِرابةةةرانَيكى خؤشةويسةةت و   
دَلسؤز و بةةوةفا بةؤ خةةباتى دَيةرين و درَيذخايةةنى طةة  كةوردو نةبنةة مَيردةزمةةو          
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خؤسةةةثَين و تةةاكِرةو و قؤرخكةةةرى دةسةةةالت و ثةةارةو سةةةروةت و سةةامان و مةةاَل      
او جةماوةردا بن و بةدةم داواكاريةكانيانةةوة بضةن   وموَلكى ئةم طةلة و هةميشة لةن

ضةونكة ِرق و بَيةزارى جةةماوةر طةةلَيك بةة سةةبرة ئةةما توَلةةو         . و ثشتيان تَينةكةةن  
ِراثةِرين و شااَلوى جةماوةر طةةلَيك بةةهَيز ِراماَليكةةر وبةةزةبرة و مَيةذووى خةةباتى       

ئةةو كةسةة كةسةة     دوور و نزيكى طةلةكةمشان شاهيدة بؤ دؤست و دوذمنان و جا
 .ئةلفَيكةى بةسة

 
 ---------------------------------------------

دا باَلوكراوةتةةةوة لةةة  ((هةةةواَل )) و ِرؤذنامةةةى (( نةةاوخؤ )) ئةةةم بابةتةةةم لةةة سةةايتى ئةةةلكرتؤنى    *
 .دا6/1/2007و4

 
 
 
 

 
 

 كؤنطرةى لوتكةى عةرةب 
 *كؤنطرةى بَيئومَيدى 

 
  هةةمى سةةرانى عةةرةب     19دا كةؤنطرةى   28/3/2007وةك بِريارة لة ِرؤذى

لةةة شةةارى ِريةةازى ثايتةةةختى عةرةبسةةتانى سةةعودية ببةسةةرَيت كةةة كؤنطرةيةةةكى          
 .كؤنطرةى ئاساييةوة دَيت 8كؤنطرةى نائاسايى و  10ئاسايية و لةدواى 
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جطةةة لةةة  )) تائَيسةةتا بِريةةارة هةةةموو ثاشةةاو سةةةرؤكةكانى عةةةرةب بةشةةدارى بكةةةن    
(( ى قةتةةةرردةى ليبيةاو شةةَية حةمةةد كةورِلى خةليفةةى مةري     موعةمةةر قةةزافى سةةرك   
عَيةراقيش بةةؤ يةكةةم جةار لةةدواى ِرزطاركردنيةةوة لةاليةةةن      , نةةبَيت كةة ئامةادة نةابن    

شةةةةرعيةوةى بةشةةةدارى دةكةةةات لةاليةةةةن بةةةةِرَيز مةةةام   و سةةةةرؤكَيكى هةَلبةةةذَيردراو 
سةةنطينى و   جةاللةوة وةك سةةرؤك كؤمةارى عَيراقةى فيةدِراَل بةهةةموو قورسةايى و      

مَيةةذووى خةةةبات و ديثلؤماسةةيةت و نةةاو وناوبانطيةةةوة لةطةةةَل هةةةموو كَيشةةةكانى    
كةةة ئةمةةة يةكةةةم جةةارة كوردَيةةك وةك سةةةرؤك كؤمةةارى ووالتَيكةةى زؤرينةةة    . عَيراقةةدا

عةةةةةرةب بةشةةةةدارى ئاوهةةةةا كؤبونةوةيةةةةةكى سةةةةةرانى عةةةةةرةب بكةةةةات و بِرياريشةةةةة  
 . جَينداى كارةكانى كؤنطرةكةوة  بنمةسةلةى فةلةستني و عَيراق لة ثَيشةوةى ئة

     ئاشةةةكراية ئةةةةم كةةةؤنطرةى لوتكانةةةة طرنطةةةى و كاريطةةةةرى طةةةةورةيان هةيةةةة
بؤيةة لَيةرةدا جَيطةةى    , لةسةر ضارةسةركردن و دؤزينةوةى ِرَيطاضارة بةؤ كَيشةةكان  

ى سةةةةةرانى عةةةةةرةب ضةةةةية لةةةةةم ثرسةةةيارةكة ئايةةةةا ئةركةةةةة هةنوكةةةةةيى و طرنطةةةةكان  
؟ئايةةا لةةةم سةةةرجةم كَيشةةة ئاَلؤزةكةةان ضارةسةةةر بكةةرَين  ؟ ئايةةا دةتوانرَيةةتقؤناغةةةدا

ؤز و ثةةةِر كَيشةةةانةدا بةتايبةةةةتيش لةناوضةةةةى ِرؤذهةةةةالتى     زةمةنةةةة جةةةةجناَل و ئةةةالَ  
عةرةبةكان دةتوانن خؤيان لةطةَل ِرووداو و ثَيشهاتةكاندا بطةوجنَينن؟  , ناوةِراستدا

وةديبهَيةنن؟ ئةمةةو    ئايا سةرانى عةرةب دةتوانن ئاوات و خواستةكانى طةلةكانيان
 .دةيان ثرسيارى تريش

سةةةرةتا دةبَيةةت بةةزانني كةةة كَيشةةةكانى عةةةرةب خؤيةةان ضةةني و دواتةةريش كَيشةةةة          
 ناوضةييةكانيش كامانةن كة كاريطةريان لةسةر عةرةبةكان هةية؟

ووالتة عةرةبيةكة لة ِرؤذئاواوة تةا ِرؤذهةةالتيان ذمةارة طةةلَيك      22ئاشكراية كة هةر 
هةةةر لةةة كَيشةةةى سةةنوور و ئةةاو و ملمالنَيةةى    , ييةةان لةنَيوانةةدا هةيةةة كَيشةةةى ناوخؤ
هتةةةةةدوة جطةةةةةة لةةةةةة كَيشةةةةةة طشةةةةةتيةكانى هةةةةةةذارى و نةخؤشةةةةةى و  ...سياسةةةةةى و 

دواكةةةةةوتوويى و بَيكةةةةارى و ثَيشةةةةَيلكردنى مافةةةةةكانى مةةةةرؤظ و ذنةةةةان و نةةةةةبونى     
كةةةة هةةةةموانيان . هتةةةد...دميوكراسةةةيةت و كرانةةةةوة و شةةةةفافيةت و ئازاديةةةةكان و 
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سةةرةِراى كَيشةة طةةورةو طرنطةةكانى هةةموو عةةرةب كةة        , دةستيانةوة دةنةاَلَينن  بة
 ((.كَيشةكانةى  فةلةستني و عَيراق و سورياو لوبنان)) لة ئَيستادا بريتني لة 

نةتةةوةيى   وةى دةيان كَيشةى نةاوخؤيى  ؤدهةروةها هةر ووالتَيكيشيان بةجيا طري
هةةموو ئةةم كَيشةانة    . هتةد بونةتةةوة  ...,و مةزهةبى و دينى و بَيكارى و هةةذارى و  

, بونةتةةةة كَيشةةةةى مةةةوزمني و ضارةسةةةةركردنيان طةيشةةةتؤتة ئاسةةةتى موسةةةتةحيل      
ِرؤذدا ناتوانَيةت   3-2هةربؤية سةرانى عةةرةب و كةؤنطرة دةوريةةكانيان  لةةماوةى     

هةةةةموو ئةةةةم كَيشةةةانة ضارةسةةةةر بكةةةات و سةةةةرانى عةةةةرةبيش عةسةةةاى سةةةيسريان    
  , وتروكاندنَيكدا زاَل بة  بةسةةر ئةةو هةةموو كَيشةانةدا     بةدةستةوة نية كةة لةة ضةا   

جةةةةاى بتةةةةوانن لةطةةةةةَل كَيشةةةةة ناوضةةةةةيى و جيهانيةكانةةةةدا خؤيةةةةان بطةةةةوجنَينن و     
عةرةبةةةكان هةميشةةة كةوتونةتةةة دواى ِروووداوةكةةان و بونةتةةة  .ضارةسةةةريان بكةةةن

ثاشةةةةكؤى ز َيزةكةةةةان و هةةةةي  كاتَيةةةةك بةرنامةةةةةو طوتةةةةارو هةَلوَيسةةةةتى سياسةةةةى      
هةربؤيةةة ئةةةم ناوضةةةى ِرؤذهةةةالتى ناوةِراسةةتة     . روتوي ثَيشةةوةختيان نةةةبوة يةةةكط

بةردةوام بؤتة كوانويةكى ثِر ذيلةمؤى خامؤش كة هةموو ئان و سةاتَيك ئامةادةبوة   
لةئَيستاشدا بةهؤى كَيشةةى كةورة ئةتؤميةةكانى ئَيةران     , بؤ طِرطرتن و كَلثة سةندن

وبنةان ناوضةةكة لةهةةموو كاتَيةك زيةاتر      و كَيشةى عَيراق و كَيشةى نَيوان سورياو ل
 .ئامادةية بؤ طِرطرتن

سةةرانى عةةةرةب بةةؤ خؤشةةيان لةناوخؤيانةةدا و لةسةةةر ئاسةةتى شةخصةةيش ناتةةةباو   
بؤيةة  . ى سةعودية و موعةمةةر قةةزافى ليبيةا    ن وةك كَيشةى نَيوان شا عةبدوالناكؤك

انة نةةةك هةةةرطيز ثَيشةةبينى ناكرَيةةت كةةة سةةةرانى عةةةرةب بتةةوانن هةةةموو ئةةةو كَيشةة    
 .ضارةسةر بكةن بةَلكو ناتوانن ِرَيطا ضارةى كورت خايةنيشيان بؤ دياريبكةن

- :هؤكارى سةرنةكةوتن و نةتوانينيشيان بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوةكة 
بناغةةةةةى بريكردنةةةةةوة و لَيكتَيطةيشةةةةة و ئايةةةةدؤلؤذيايان بةةةةؤ ضارةسةةةةةركردنى   1.

ى و ناوضةةةةةطةريى و كَيشةةةةةكان بةةةةريتني لةةةةة لَيكدانةوةيةةةةةكى تةسةةةةكى بنةماَلةةةةةي     
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دوور لة بريكردنةوةيةةكى ئةازاد و   , عةشايةرى و مشو  و تاكِرةوى و خؤسةثاندن 
 .كراوة و بةرذةوةندى نةتةوةيى

سةةةةةرانى عةةةةةرةب هَينةةةةدةى بةتةةةةةنو دةسةةةةةالت و بةرذةوةنةةةةدى شةخصةةةةى و      2.
نيةةةو هَينةةةدة بةتةةةةنو بةرذةوةنديةةةة بااَلكةةةانى  , بنةماَلةةةةيى و ناوضةةةةيى خؤيانةةةةوةن

ةو ئيسالميشةةةةوة نةةةني وتةةةةنها كاريةةةان ثاراسةةةتنى دةسةةةةالت و كورسةةةى و     نةتةةةةو
 .داهاتةكانيانة

هةموو سةرانى عةرةب لةِرَيطةى يامرياتيةوة يان كودةتاوة هاتونةتة سةر حةوكم  3.
جطةة لةة بةةِرَيز    )) هةربؤية يا بةمردن يةان بةةكودةتا دوور دةكةونةةوة لةة دةسةةالت      

اينةدةى  هةربؤيةة ئةةم سةةركردانة من   ((  اَل فيدِر مام جةالل سةرؤك كؤمارى عَيراقى
 .ِراستةقينةى خواست و ئاوات و ويستةكانى طةالنيان ناكةن

 تهةي  يةةةكَيك لةةةم سةةةركردانة بِريةارى سياسةةى و ئةةابورى و سةةةربازى و تةنانةةة   4.
كؤمةاَليةتيشةةةان لةدةسةةةت خؤيانةةةدا نيةةةة و هةميشةةةة ثةةةرس و ِرا بةةةة ز َيزةكةةةان و    

 .ةكةنهاوثةميانةكانيان د

هةربؤية كاتَيك مرؤظ سةربةست نةبوو لة بريكردنةوةو بِريارداندا دةبَيتةة كةسةَيكى   
بَيتوانا و بضووك و بَيئرِيادة كة ناتوانَيت لة بةةردةم كَيشةة و طرفةت و ملمالنَيكانةدا     

 .خؤِراطربَيت و بتوانَيت ضارةسةريان بكات
ةب بتةةةةوانن لةةةةةم لةبةةةةةر ئةةةةةم هؤكارانةةةةة هةةةةي  دَلنياييةةةةةك نيةةةةة كةةةةة سةةةةةرانى عةةةةةر  

كؤنطرةيةيانةةدا سةةةركةوتوو بةة  و بتةةوانن كةةةمرتين ِرادةى خواسةةت و ئاواتةةةكانى    
جطةةة لةةةوةى ئةةةم كؤنطرانةةة .طةلةةةكانيان بهَيننةةة دى و ضارةسةةةرى كَيشةةةكان بكةةةن 

, بونةتة كةرنةةظاَلَيك بةؤ بيةنني و ضةاوثَيكةوتن و ميوانةدارى و موجامةلةةى يةةكرتى       
جارَيةةك لةةة موعةمةةةر قةةةزافيان   .َيشةةووترى عةةةرةبن بةَلطةةةش هةةةموو كؤنطرةكةةانى ث 

كؤدةبينةةةةةةوة بةةةةةؤ ئةةةةةةوةى  )) ثرسةةةةةيبوو بةةةةةؤ كؤدةبنةةةةةةوة لةوةالمةةةةةدا ووتبةةةةةووى  
هةربؤيةةةش ناكرَيةةت و كةةارَيكى مةةةنتيقى و ناِراستيشةةة كةةة هةةةموو   ,((ِرَيكنةكةةةوين

ئومَيدَيك هةَلبضنرَيت لةسةر ئةم كؤبونةوةى لوتكانة ضونكة طةر ئةرِيادة هةةبَيت بةؤ    
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بةةالم  ,ضارةسةركردن ئةةوا دةكرَيةت لةةدةرةوةى ئةةم كؤنطرانةةش ضارةسةةر بكةرَين       
وةك ثَيشةرت ئاماذةمةةان ثَيةدا كةةة هةةر ووالتةةة و هةةر ناوضةةةيةك بةرذةوةنةدى خؤيةةان      

ئةوةتا ووالتةانى ِرؤذئةاواى عةةرةبى هةي      , لةثَيش بةرذةوةندية بااَلكانةوة دادةنَين 
ووالتةانى قةةِرنى ئةةفريقيش    , نى عةةرةب نةةبوة   كاتَيك كاريطةريان لةسةةر كَيشةةكا  

بةةةهؤى شةةةةِرى نةةاوخؤيى و هةةةةذارى و نةخؤشةةى و بَيكةةةارى و دواكةوتواييانةةةةوة    
ئةةةةوةى كةةةة دةمَينَيتةةةةوة ووالتةةةانى كةنةةةداو  . ناثةرذَينةةةة سةةةةر كَيشةةةة عةرةبيةةةةكان 

وميسر و ئوردون و عَيراق و سورياية بةةهؤى طرنطةى و طةةورةيى ثَيطةة جةوطرافى      
كةةةة ئةةةةمانيش بةةةةهؤى بةةةوونى دةيةةةان كَيشةةةةى نَيوانيةةةان و  , ابوريةكانيانةوةيةةةةو ئ

ناوخؤشةةةةيانةوة نةبونةتةةةةة ئةةةةةو طروثةةةةة بةةةةةهَيزة بةةةةؤ ضارةسةةةةةركردنى كَيشةةةةةكان  
هَينةةدةى هؤكةةارى جيةةاوازي و لَيكدوركةوتنةةةوةيان لةنَيوانةةدا هةيةةة نيةةو هَينةةدة         .

 .هؤكارى لَيكنزيكبونةوةو يةكطرتنةوةيان لةنَيواندا نية 
بؤية دةَلَيني ئةم كؤنطرةيةش وةك ثَيشةرتةكانى جَيطةةى بَيئومَيةدى زيةاترة ضةونكة      
ئةركةةةةكان و تةحةةةةداكانى ناوضةةةةكة و جيهةةةان زؤر لةةةةوة طةةةةورةترن كةةةة سةةةةرانى     
عةةةرةب بتةةوانن ضارةسةةةريان بكةةةن و ئةةةم كؤنطرةيةةةش و بِريارةكةةانى تةةةنها وةك       

 ..وةى جَيبةجَيكردنةوةمةرةكةبى سةر كاغةز دةمَيننةوة و ناضنة ضوارضَي
 
 
 

 ----------------------------------------------
 .دا28/3/2007دا باَلوكراوةتةوة لة ((ناوخؤ و دةنطةكان)) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى  *
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 سيناريؤكةى عَيراق
*لةطةَل ئَيرانيشدا دووبارة دةبَيتةوة  

 2003ووخاندنى ِرذَيمى بةعس لةسةاَلى  ئاشكراية  ثَيش لَيدانى عَيراق و ِر 
طةةةةلَيك ِرَيوشةةةوَين و  , دا لةاليةةةةن ئةةةةمريكاو بةةةةريتانياو هَيةةةزة فةةةرة نةتةوةكانةةةةوة   

ضاوسةةوركردنةوةو هةِرةشةةة و طوشةةار و فشةةارى ئةةابورى و سياسةةى و سةةةربازى و   
زانسةتيان دةخسةةتة سةةةر ِرذَيمةةى عَيةراق لةةةذَير ثةةةردةى شةةةرعيةتى نَيودةوَلةةةتى و    

, طةةةةى بِريارةكةةةانى ئةجنومةةةةنى ئاسايشةةةى سةةةةر بةنةتةةةةوة يةكطرتوةكانةةةةوة    لةِرَي
بةمةبةستى ضاوترساندن و ثةشيمانكردنةوة و ثاشةطةزبونةوةى ِرذَيمةى عَيةراق لةة     
بةرنامة شؤظَينى و تاكِرةوى و توتاليتاريةكةى و دةست كردن بة كرانةةوةى زيةاتر   

ظ و دووركةوتنةةةوة لةةة  و ضةسةةثاندنى دميوكراسةةيةت و ثاراسةةتنى مافةةةكانى مةةرؤ   
ئيل و بةرذةوةنديةةةةكانى اسةةةَيكانى و ئيسةةةرِ هةِرةشةةةةكردن و هةراسةةةانكردنى دراو 

ئةةةمريكا لةناوضةةةكةدا بةبةةةكارهَينانى هَيةةز و هةةةروةها دووركةوتنةةةوة لةبةرنامةةة       
سةربازى و خؤثِرضةككردن و بةدةستهَينانى ضةكى قةدةغةكراوى نَيودةوَلةةتى لةة   

لةوثَيناوةشةةدا ضةةةندين بِريةةار  لةاليةةةن  .ى و كؤمةةةَلكوذجةةؤرى بةةايؤلؤذى و كيميةةاو
بةةةاَلم ِرذَيمةةى عَيةةراق بةطوَينةدانةةة بةرذةوةنةةدى    ,ئةجنومةةةنى ئاسايشةةةوة دةرضةةوو  

طةةةةةالنى عَيةةةةراق لةاليةةةةةك و لةاليةةةةةكى تريشةةةةةوة بةةةةةهؤى بةهةَلةةةةة تَيطةيشةةةةة و       
بارودؤخةة   لَيكدانةوةو هةَلسةنطاندنةكانى بؤ حسابات و هاوكَيشة و طؤِرانكةارى و 

وةنديةةةةةةة نَيودةوَلةتيةةةةةةةكان و نةةةةةةوَي جيهانيةكةةةةةةة و طةةةةةةؤِرانى بةرذةوةنةةةةةةدى و ثةي 
وةى نةةةزمَيكى نةةوَيى جيهةةانى و بةةةجيهانى كردنةةى دونيةةا و هةاَليسةةانى   هاتنةكايةةة

كةوتة هةَلةيةكى مَيةذوويى و سةةرةخؤرةى خؤيةةوة    , جةنطى دذة تريؤرى جيهانى 
دونيةةةاو سةةةووربوو لةسةةةةر هةِرةشةةةةو  كةةةة ملينةةةةدا بةةةؤ بِريةةةار و طةلةكؤكةميةكةةةةى  

ملهوِريةةةكانى خةةؤى بةثشةةت بةسةةة بةةة هةنةةدَى هاوكةةارى و ثشةةتطريى ِرووكةشةةى     
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تاكارطةيشةةتة ئةةةوةى ِرؤذى حسةةاب هةةات و    . هتةةد ....ةنسةةاو ضةةني و  ِروسةةياو فةِر
سةةةاَلدا هةةةةوَلى خةةةؤ قةةةاميكردن و     35ئةوِرذَيمةةةة ثؤليسةةةيةى لةةةةماوةى زيةةةاتر لةةةة    

مانطةةدا  تةةةفروتونا كةةراو بةةؤ     1م لةةةماوةى كةةةمرت لةةة   ثتةةةوبوونى خةةؤى دةدا بةةةالَ  
هةتاهةتايةةة بةةةرةو زبَلةةدانى مَيةةذوو تةةوِر هةَلةةدراو ديكتةةاتؤر و سةةةرانى ئةةةو ِرذَيمةةة     
خرانةةةة بةندخيانةةةة و درانةةةة داداطةةةاو بةسةةةَيدارةش حوكمةةةدران و بةسةةةزاى ِرةواى      

 12نزيكةةى  ئةم سيناريؤيةى كةلةطةَل عَيراقدا ثةيِرةوكرا ماوةى .خؤيان طةيشة 
هةةمان سةيناريؤ لةة ئَيسةتادا لةطةةَل ئَيرانةدا       , 2003-1991ساَلى خاياند لةساَلى 
لةطةةةةَل هةنةةةدَى طةةةؤرِلان لةةةة شةةةَيوازى جَيبةجَيكردنةةةدا لةبةةةةر      , دووبةةةارة دةبَيتةةةةوة 

ئاشةةكراية ِرذَيمةةى ئيسةةالمى ئَيةةران   . طؤِرانةكاريةةة نَيودةوَلةتيةةةكانى ئةةةم سةةةردةمة 
وة هاتؤتةةةة سةةةةر حةةةوكم لةةةة ئَيرانةةةدا و    1979سةةةاَلى لةسةةةايةى شؤِرشةةةةكةيةوة لة

لةوكاتةةوة دوذمنايةتيةةكى سةرسةةةخت دةكةات لةطةةَل ئةةةمريكاو ئيسةِرائيلدا و بةةة      
ئةةمريكاش لةبةرامبةةردا لةهةةوَل و ثيالنةدانان بةوو      . شةيتانى طةورة نةاوى دةبةات  

سةاَل  8 وة و بؤمةاوةى  1980بؤ ِروخاندنى ئةو ِرذَيمة ئيسالميةو ئةوةبوو لةسةاَلى  
ئَيرانى بؤ دروستكردو يةةك اليةنةة طةةمارؤى ئةابورى خسةتة سةةر       –جةنطى عَيراق 

بةةةالم ئَيةةران لةةةدواى ِراوةسةةتانى    , ئَيةةران بةمةبةسةةتى الوازكةةردن و بنكةةؤَلكردنى    
وة بةةهَيمنى و ئةارامى و بَيةدةنطى كةوتةة ثالنةدانان بةؤ       1988جةنطةكةوة لةسةاَلى  

ةى توانا سياسةى و سةةربازى و ئابوريةةكانى    طةشةدان و ثَيشخسة و بةرزكردنةو
خةةةةؤى و كةوتةةةةة ِرَيكخسةةةةتنةوةى ناومةةةةاَلى نةةةةاوخؤيى ئَيةةةةران سةةةةةرةِرايى كَيشةةةةة   
ناوخؤييةةةةةةكانى دواى جةةةةةةنو لةةةةةةنَيوان باَلةةةةةة سياسةةةةةةكانى موحافيزكارةكةةةةةان و  
ِريفؤرخموازةكانةةةةدا و تةةةةةوانى طةشةةةةةةو ثَيشةةةةكةوتنى بةرضةةةةةاو لةهةةةةةةموو بةةةةةوار و   

نَيةةةت و بتوانَيةةةت مامةةةةَل لةطةةةةَل كَيشةةةة ناوضةةةةييةكانى   ئاسةةةتةكاندا بةدةسةةةت بهَي
ئةفنانسةةةةتان و لوبنةةةةان و ناوضةةةةةى كةنةةةةداودا بكةةةةات و خؤشةةةةى لةطةةةةةَل كَيشةةةةة       

و لةئَيستاشةدا بةةهؤى   .جيهانيةكانى سةردةمى جةنطى دذة تريؤريش بطوجنَينَيةت 
 مةسةةةلةى عَيراقةةةوة كةةة ئَيةةران دةسةةتَيكى بةةاالى هةيةةة لةةة ناجَيطرييةةدا و نانةةةوةى     
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هتةةةد و عَيراقةةةى كردؤتةةةة   ..ئةةةاذاوة و ثشةةةَيوى و نةةةاكؤكى تايةةةةفى و مةزهةةةةبى و     
طؤِرةثانى يةكالكةرةوةى ملمالنَيكانى لةطةَل ئةمريكاداو هةروةها بةةهؤى كَيشةةى   
كةةورة ئةتؤميةةةةكانى و هةوَلةةةدانى بةةةؤ بةدةسةةةتهَينانى ضةةةةكى ئةةةةتؤمى  لةئَيسةةةتادا   

ى تونةةةدى ئةةةةوروثاو ئةةةةمريكاو  ئَيةةةران كةوتؤتةةةة بةةةةر شةةةااَلو و فشةةةار و طوشةةةارَيك  
, ئةتؤميةكةةةى  ثاشةةطةزبكةنةوة لةةة ثِرؤسةةة  دةيانةةةوَيت بةهةةةر نرخَيةةك بةةوة ئَيةةران     

بؤئةم مةبةستةش زياتر لة ساَلَيكة لةِرَيطةى طفتوطؤو دانوسةانةوة هةةوَلى لةطةَلةدا    
دةدةن و ئَيرانيش تائَيستا سةوورة لةسةةر هةَلوَيسةت و طوتةارة تونةدةكانى و هةي        

ثةَيش ماوةيةةك لةئةجنومةةنى    .ش و خاوبونةوةو نةرميةةك ثيشةان نةادات   جؤرة ساز
ِرؤذى دايةةة  60ئاسايشةةى نةتةةةوة يةكطرتوةكانةةةوة بِريارَيةةك دةرضةةوو كةةة مةةاوةى     

بةةةالم , ئَيةةران بةةؤ وةسةةتاندنى ثيتانةةدنى يؤِرانيةةؤم و داخسةةتنى كةةورة ئةتؤميةةةكانى 
ةدايةةة داواكاريةةةكانى  ئَيةةران هةةةر بةةةردةوام بةةوو لةسةةةر ئةةةو ثِرؤسةةةية و طةةوَيى ن       
هةربؤيةةة ئةوروثيةةةكان . ئاذانسةةى ئةةةتؤمى نَيودةوَلةةةتى و ئةجنومةةةنى ئاسايشةةيش 

ثَيش ئةمريكا سوورن لةسةر ئةوةى ئَيران نةبَيتة خةاوةنى ضةةكى ئةةتؤمى كةة لةةم      
خاَلةةةدا جياوازيةةةك هةيةةة لةةة طةةةَل سةةيناريؤكةى عَيراقةةدا ضةةونكة ئةوروثيةةةكان و        

ةِرةنساو ئةَلمانيا دذى لَيدان و ِرووخاندنى عَيةراق بةوون   لةثَيش هةموانيشيانةوة ف
ن لةسةةةر بةدةسةةتنةهَينانى  هةةةموانيان لةطةةةَل ئةةةمريكادا سةةوور  بةةةالم لةةة ئَيسةةتادا  

بةةالم ِرذَيمةى   .بؤيةش طوشةارةكان بةةهَيزترن لةسةةر ئَيةران    .ئَيران بؤ ضةكى ئةتؤمى
انكةارى و بةرذةوةنديةةكان   ئَيرانيش بةهةمان شَيوةى ِرذَيمى بةةعس بةهةَلةة لةة طؤرِ   

و ئةةةم نةزمةنوَييةةةى جيهةةان تَيةةدةطات و هةةةر بةهةَلةةةش لةةة هاوكَيشةةة و بةالنسةةى       
بؤية هةمان هةَلةى ِرذَيمى بةعس دووبةارة دةكاتةةوة و   , هَيزةكانى دونيا تَيدةطات 

سةةةةوورة لةسةةةةةر ملةةةةهوِرى و طوَينةةةةةدان بةهةوَلةةةةة ديثلؤماسةةةةى و دانوسةةةةانةكان و   
ئةم هةَلوَيستةشى لةسةر ئةوة بنياد نةاوة كةة وادةزانَيةت ِروسةياو      ,ئامؤذطاريةكان 

ضةةةني ثشةةةتطريى لةةةة هةَلوَيسةةةتةكانى دةكةةةةن لةبةرامبةةةةر ئةةةةوروثاو ئةةةةمريكادا لةةةة    
بةالم هةروةك ضؤن ثشتيانكردة ِرذَيمةى عَيةراق هةرواشةيان    . ئةجنومةنى ئاسايشدا
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بةةةةكؤى  1747ِريةةةارى دا ب25/3/2007لةطةةةةَل ئَيرانةةةدا كةةةردو ئةةةةوةبوو لةةةة ِرؤذى  
ئةندامةكةةى ئةجنومةةنى ئاسةايش بةِروسةياو ضينيشةةوة دةرضةوو        15دةنطى هةر 

وةك ئاطاداركردنةوةيةةةةك بةةةؤ ئَيةةةران كةةةة ضةةةيدى سةةةوور نةةةةبَيت لةسةةةةر ثِرؤسةةةةى     
 7ئةم بِريةارة تونةدةو مولزةميشةة و لةةذَير فةصةَلى     . بةدةستهَينانى ضةكى ئةتؤمى 

ةرضةووة كةة دةتوانرَيةت هَيةزى سةةربازيش      ى ئةجنومةةنى ئاسةايش د   41لةمادةى 
بةكاربهَينرَيت بؤ سةثاندنى طةرضى بةةِروونى ديارينةةكراوة و طةةمارؤى ئةابورى و     

كةسةةةايةتى و بانةةةك و بازرطةةةانى لةطةةةةَل      28سةةةةربازى و دارايةةةى خسةةةتؤتة سةةةةر   
هةربؤيةةةة دةركةةةةوت كةةةة ِروسةةةياو ضةةةني ثشةةةتيوانى ئَيرانيةةةان نةةةةكردو        ,  ئَيرانةةةدا

نى خؤيةةان نةةةكردة قوربةةانى ئَيةةران و بةهةةةمان شةةَيوةش بةهةَلةةةدا       بةرذةوةنديةةةكا
دةضةةةَيت لةةةة ملمالنَيكةةةانى لةطةةةةَل ئةةةةمريكاو بةرذةوةنديةكانيةةةدا لةناوضةةةةكةدا لةةةة    

ئَيةةران طةةةر سةةووربَيت . عَيةةراق و لوبنةةان و فةلةسةةتني و ثشةةتطريى ِرذَيمةةى سةةوريادا
بِريةةار و طوشةةارى تونةةدتر  لةسةةةر ئةةةم هةَلوَيسةةتانةى ئةةةوا بةدَلنيايةةةوة لةئاينةةدةدا 

ئاِراستةى دةكرَيت و لةكؤتايشدا طةر هةةر بةةردةوام بةوو ئةةوا تةةنها ِرَيطةة ضةارةى        
سةةربازى دةمَينَيتةةوة و ئَيةرانيش بةهةةمان ضارةنوسةى ِرذَيمةى عَيراقةى دراوسةَيى         

ئَيةةةران دةبَيةةةت لةةةةو ِراسةةةتيانة تَيبطةةةات كةةةة ئةةةةمريكا بةسةةةانايى واز لةةةة      .دةضةةةَيت
لةناوضةةةةةةى ِرؤذهةةةةةةالتى ناوةِراسةةةةةتدا ناهَينَيةةةةةت لةةةةةة     خةةةةةؤى  انىبةرذةوةنديةةةةةةك
 -:ثَيشيشيانةوة

نةةةةةوت و طةةةةازى  )كانى وزة لةةةةة دةستبةسةةةةةراطرتن و كةةةةؤنرِتؤَلكردنى سةرضةةةةاوة 1.
ناوضةكة و ثَيطة سةربازيةكةى كة ضةةندين سةاَلة هةةوَلى قةاميكردن و     (( ى تروشس

 .جَيطريكردنى دةدات

تةةانى هاوثةةةميان و دؤسةةتةكانى لةةة كةنةةداوى   ثاراسةةتنى ئاسةةايش و ئةةةمنى ووالَ 2.
 .عةرةبيدا
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هةةةروةها ثاراسةةة و ئاسايشةةى ئيسةةِرائيل كةةة دؤسةةت و هاوثةةةميانى سةةرتاتيذى   3.
ئةمريكايةة و بؤتةةة ئةةةركَيكى هةنوكةةةيى و لةثَيشةينةى هةةةموو كارةكةةانى سةةةرؤك و   

 .ئيدارةكانى ئةمريكاداية

دا دووبةةةارة دةبَيتةةةةوة بةةةةالم   بةةةةم شةةةَيوةية هةةةةمان سةةةيناريؤى عَيةةةراق لةئَيرانيشةةة    
خوَينةةاوى تةةرو مةترسةةيدار تةةر بةةةهؤى ثَيطةةة و طةةةورةيى و طرنطةةى ِرؤَلةةى ئَيةةران           

و طةر ئَيران ثةند لةة عَيةراق وةرنةةطرَيت و لةسةةر هةَلةةكانى بةةردةوام       .لةناوضةكةدا
بَيت ئةوا هةمان ضارةنوسى ِرذَيمى عَيراق ضاوةِروانى دةكات و زةمةةن و ئاينةدةش   

تاهةةاتنى ِرؤذى حسةةابى كؤتةةايش هةةةموو   , ى  وةديهةةاتنى ئةةةو ثَيشةةبينانةن  طرةنتةة
 . ئةطةر و ِرَيطاضارةكان بةكراوةيى دةمَيننةوة

 --------------------------------------------
 28و 27دا باَلوكراوةتةةوة لةة   ((هةواَل )) و ِرؤذنامةى (( ناوخؤ و دةنطةكان )) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى * 
 .دا31/3/2007و

 ئيدارةى سةرؤك بؤش و
*ئؤثؤزسيؤنَيكى بةهَيزى دميوكراختوازةكان   

 
   ئاشةةةةةكراية ئةةةةةةمريكا ووالتةةةةةى دميوكراسةةةةةى و دةسةةةةةةالتة جياوازةكةةةةةان و

و دةسةةالتى  (( س كةؤنطريَ ))  كةهةريةكة لة دةسةةالتى ياسةادانان   , موئةسةساتية
ى يئةةازادى و سةةةربةخؤ , ادوةرىو دةسةةةالتى د(( كؤشةةكى سةةثى  ))جَيبةةةجَيكردن

خؤيةةان هةيةةة و لةةةبِرياردان و هةَلسةةوكةوت و طوتاريانةةدا بةةةثَيى ياسةةا دةسةةةالت و   
كارةكانيةةان ديةةاريكراوة و هةريةكةةةيان سةةنورى دةسةةةالتةكانى خؤيةةان دةزانةةن و       

ئةم جياوازى و سةةربةخؤييةى ئيةدارةى ئةةمريكا    .دةستوةرنادةنة كاروبارى يةكرت 
خةاَلى الوازى و طةةلَيك جةارانيش بؤتةة خةاَلى ثةؤزةتيي بةتايبةةتى         زؤرجاران بؤتةة 

خسةةت  لةدةرطايةةةكى تةةرةوة ة ئةطةةةر اليةةك دةرطةةاى بةةةِروودا دا بةؤ ووالتةةانى تةةر كةة 
 .ضونةتة ذورةوة
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       جاهةركاتَيك ئيدارةى كؤشكى سةثى كةة سةةرؤكَيكى هةَلبةذَيراو ِرابةرايةةتى
رةيةة ضةونكة ِراسةتةوخؤ لةاليةةةن    دةكةات كةة خةاوةن دةسةةالت و شةةرعيةتَيكى طةو     

طةلةوة هةَلدةبذَيردرَيت لةاليةن زؤرينةى هةردوو ئةجنومةةنى نوَينةةران و ثريانةةوة    
ثشتطريى بكرَيت و لة حيزبى خؤى بن ئةوا دةسةالت و بِريارةكانى بةهَيزتر دةبةن  

وة بةةةالم بةثَيضةوانةشةةة , و بةسةةانايى هةةةموو بِريةةار و ثِرؤذةكةةانى دةِراسةةتَينرَيت    
سةةةةةةرؤك ناتوانَيةةةةةت بةسةربةسةةةةةتى بِريةةةةةارو ثِرؤذةكةةةةةانى خباتةةةةةة ضوارضةةةةةَيوةى      
جَيبةجَيكردنةةةةوة طةةةةر بةةةةرةو ِرووى ئؤثؤزسةةةيؤنَيكى بةةةةهَيز ببَيتةةةةوة لةهةةةةردوو     

هةرضةةندة سةةرؤكى ئةةمريكا خةاوةنى     .ئةجنومةنةكةدا كةة لةة حيزبةى بةرامبةةر بةن     
 .سمافى بةكارهَينانى ظيتؤى هةية بؤ بِريارةكانى كؤنطرَي

        دا لةاليةةةن 1492ئاشةكراية لةوكاتةةوةى كةة ئةةمريكا دؤزراوةتةةوة لةسةاَلى
كريسةةتؤظةر كؤلؤمبؤسةةةوة بةضةةةندين قؤنةةاغى تاريةةك و ِروونةةدا تَيثةةةِرى كةةةردوة        
تاطةيشتؤتة ئةم قؤناغ و ئاستةى ئَيستا كة بؤتة  تاكة ز َيزى دونيةاو ِرابةرايةةتى   

و لةبن نةةهاتووى مرؤيةى و سةةربازى    ئةم كةونة دةكات و خاوةن توانايةكى طةورة
و تةكنةةةةةةةلؤذى و زانسةةةةةةتية و لةسةةةةةةايةى سيسةةةةةةتةمَيكى سياسةةةةةةى و ئةةةةةةابورى      

دميوكراسى و فيدِراَلى و ئازاددا بؤتة منونةيةةكى بةاال بةؤ ثَيكةةوة ذيةانى طةةالنى       و
 .بة نةتةوة و ديانةت و زمانى جياواز لةم سةردةمةدا

    ة بؤتةة سةةرؤكى ئةةمريكا و    و2000لةئَيستاشدا سةرؤك بؤش كة لةة سةاَلى
بؤ دوو خو  لةسةريةك هةَلبذَيرايةوة لةحيزبى كؤماريةكانةة و لةسةايةى زؤرينةةى    

سةةةةاَلى يةكةةةةةمى   6كؤماريةةةةةكان لةةةةة هةةةةةردوو ئةجنومةةةةةنى ثةةةةريان و نوَينةرانةةةةدا     
دةسةةةالتةكةى بةةةبَى كَيشةةة و طرفةةت بةةةِرَيوة بةةردوة كةةة تيايةةدا كارةسةةاتى طةةةورةى  

ر ئةةةةمريكادا هةةةات و لةةةة ئةجنامةةةدا جةةةةنطى دذة تةةةريؤرى   ى سةةةَيثتةمبةر بةسةةةة11
جيهةةةانى ِراطةيةةةةنراو ئةةةةمريكا ِرابةرايةةةةتى دةكةةةات و هةةةةروةها هةةةةردوو جةةةةنطى     
ِرزطاركةةةةرى ئةفنانسةةةتان و عَيراقةةةى تيةةةادا ِروويةةةدا و كَيشةةةة طةرمةةةةكانى ئةةةةتؤمى   

ئةةةةةم .. كؤريةةةةاو ئَيةةةةران و  سةةةةورياو لوبنةةةةان و دارفةةةةؤرو صةةةةؤمال و طةةةةةلَيكى تةةةةر   
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ارةيةةةى سةةةرؤك بةةؤش زؤر بةةة هَيةةز و توانةةاوة بةةةرةو ِرووى ئةةةو كةةارة طةةةورةو       ئيد
ى لةةةةبارةوة داون و تاِرادةيةةةةكيش ةمةترسةةةيدارانة بؤتةةةةوة و بِريةةةارى يةكالكةةةةرةو 

بةةةةةةةالم لةةةةةةة ئَيسةةةةةةتادا و لةةةةةةةدواى سةةةةةةةركةوتنى  , سةةةةةةةركةوتوو بةةةةةةوة تيايانةةةةةةدا 
ثؤزسةةةةةيؤنَيك دميوكراختوازةكةةةةةان لةهةةةةةةردوو ئةجنومةنةكةةةةةةدا و بونيةةةةةان بةةةةةة ئؤ   

لةبةرامبةةةر كؤشةةكى سةةثيدا  سةةةرؤك بةةؤش ئةةةو هَيةةز و دةسةةةالت و سةربةسةةتيةى   
 . جارانى نةماوة لة بِرياردان و تَيثةِراندنى ثِرؤذةكانيدا 

        ئاشةةكراية هةةةردوو حيزبةةى كؤمةةارى و دميوكراختوازةكةةان خةةاوةن هةةةمان
ريكان لةهةةموو  نطةن كة هةةَلقواَلوى ثاراسةتنى ئةةمنى نةتةةوةيى ئةةم     اسرتاتيذو ِرو

دونيةةادا بةةةالم لةةة شةةَيوازى ضارةسةةةركردن و بؤضةةونيان بةةؤ كَيشةةةكاندا جياوازيةةان   
هةرضةى دميوكراختوازةكانةة طرنطةى زيةاتر دةدةنةة مةسةةلة ناوخؤييةةكان و        , هةية

بةةةالم . خةاوةن تَيِروانينةى نةةةرم و نيةان و دايةةةلؤطن بةؤ ضارةسةةةركردنى كَيشةةكان      
طرنطةةةى زيةةةةاتر دةدةنةةةة مةسةةةةلة نَيودةوَلةتيةةةةةكان و     كؤماريةةةةكان بةثَيضةةةةوانةوة  

دةرةكيةةةةكانى ئةةةةمريكا و زؤرجةةةاران ثةةةةنايان بردؤتةةةة بةةةةر بةةةةكارهَينانى هَيةةةز بةةةؤ   
 .ضارةسةركردنى كَيشةكان 

هةربؤيةةةة سةةةةرؤك بةةةؤش لةئَيسةةةتادا بةةةةرةو ِرووى قةةةةيرانَيكى سياسةةةى و ئيةةةدارى   
وراختوازةكةةةةةان و بؤتةةةةةةوة  بةةةةةةهؤى بةةةةةوونى ئةةةةةةم ئؤثؤزسةةةةةيؤنة بةةةةةةهَيزةى دميك  

كاريطةريةكى طةورةيان دةبَيت لةسةر ئاينةدةى بِريةار و دةسةةالت و بؤضةونةكان و     
و لةةةزؤر بؤضةةون و بِريةةاردا   . ك بؤشةةدا ؤدانةةانى لَيثرسةةراوةكانى ئيدارةكةةةى سةةةر   

ئةوةتا لةطةَل ئةةوةى ئيةدارةى   , لةطةَل سةرؤكدا نني و بطرة بةرهةَلستيشى دةكةن 
ران و سةةورياو كؤريةةا بةةة  ن بةدرَيةةذايى دةسةةةالتيان ئَيةة سةةةرؤك بةةؤش و كؤماريةةةكا 

دوذمةةةن و نةةةةةيارى ئةةةةمريكا دادةنةةةةَين و هةرسةةةةَيكيانيان خسةةةتؤتة ذَيةةةةر فشةةةةار و    
طوشارةوة و ئامادةنني دانوسانيان لةطةَلةدا بكةةن و ئةوثةةِرى ملمالنَيةى سياسةى و      

ركةوتنى بةةةالم هةةةردواى سةةة  , ئةةابورى و ضاوسةةوركردنةوةيان لةطةَلةةدا بةةةكاردَينن  
لةة  سةاَل   12دميوكراختوازةكان و بونى زؤرينةيان لةهةردوو ئةجنومةنةكةدا دواى 
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نةتةةةةة بةرهةَلسةةةةتى و ِرَيطةةةةة طةةةةرتن و ئاسةةةةتةنو    باَلكَيشةةةةانى كؤماريةةةةةكان كةوتو 
دا 3/4/2007دروسةةتكردن لةبةةةردةم ئيةةدارةى سةةةرؤك بؤشةةدا و لةئَيسةةتادا و لةةة      

كراختةةةواز سةةةةردانى سةةةوريا  سةةةةرؤكى كةةةؤنطرَيس خةةةاتوو نانسةةةى بيلؤسةةةى دميو 
دةكات و لةطةَل بةشار ئةسةدى سةرؤك كؤمار و طةةورة لَيثرسةراواندا كؤدةبَيتةةوة    
و دانوسةةان و طفتوطؤدةكةةات كةةة ئةةةم كةةارةى دميوكراختوازةكةةان سةةةرؤك بةةؤش و      
, ئيدارةكةةةةى زؤر ثةسةةةت و نيطةةةةران كةةةردوة و بةئاشةةةكرا ِرةخنةةةةيان لَيطرتةةةوون      

تةحةدايةةةةةكى تةةةةرى سةةةةةرؤك بةةةةؤش و ئيدارةكةةةةةى  لةمةسةةةةةلةى عَيراقيشةةةةدا وةك 
كؤنطرَيس لةبةرامبةةر ِراسةتاندنى بودجةةى هَيزةكةانى ئةةمريكا لةعَيراقةدا مةةرجى        

لةة   2008ئةوةيان داناوة كة دةبَيت ئةو هَيزانة بةثَيى خشتةيةك تا مانطى ئةازارى  
َيوة هتديشةدا بةهةةمان شة   ..لةمةسةلةى لوبنان و فةلةسةتني و  , عَيراقدا بكشَينةوة 

سياسةةةةتَيك دذ بةةةة سياسةةةةتةكانى ئيةةةدارةى سةةةةرؤك بةةةؤش ثةةةةيِرةو دةكةةةةن وةك     
طوشةارَيكى حيزبةةى و سياسةةى و وةالمدانةوةيةةكيش بةةؤ ِراى جةةةماوةرى شةةةقامى   
ئةةةةمريكى و كؤكردنةةةةوةى زيةةةاترين دةنةةةو بةةةؤ حيزبةكةةةةيان بةةةؤ هةَلبذاردنةةةةكانى    

 .دا ئةجنام دةدرَيت2008سةرؤكايةتى كة لة ساَلى 
ةم مةةاوةى سةةاَل و نيةةوةى كةةة سةةةرؤك بةةؤش ماويةةةتى لةةة كؤشةةكى سةةثيدا      بؤيةةة ئةة 

ماوةيةةةةكى طةةةةلَيك وشةةةك و جةةةةفا دةبَيةةةت لةبةرامبةةةةر ئؤثؤزسةةةيؤنَيكى بةةةةهَيز و       
وازةكانداوثَيشةةةةبينيش دةكرَيةةةةت لةسةةةةايةى ئةةةةةم ملمالنةةةةَى    ختزؤرينةةةةةى دميوكرا

ت لةةةة حيزبيةةةةى نَيةةةوان كؤمةةةارى و دميوكراختوازةكانةةةدا طةةةؤِرانى طةةةةورة ِرووبةةةدا    
سياسةةتةكانى ئةةمريكاداو ضارةسةةرى كَيشةةةكانيش بةة ئاقةارَيكى جيةاواز لةةةوةى       

دا بَيتة دى كة ئةمةشيان زةمةةن  و  ضاوةِرَيدةكرَيت لةسايةى ئيدارةى سةرؤك بؤش
 .ِرؤذانى ئايندة زامنى وةديهاتنيانة

 -----------------------------------------------
و طؤظةةارى (( وكوردوسةةتان ثؤسةةت  نةةاوخؤ ودةنطةةةكان)) لكرتؤنى ئةةةم بابةتةةةم لةةة سةةايتى ئةةة * 
 .دا2008/وكانونى دوةمى 4/2007/ 8و 7و 5و 4باَلوكراوةتةوة لة (( نَيوةند))
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 كَيشةى شيعةكانى يةمةن 
 * بةرةو كوَي ؟

    كؤمةةارى يةمةةةن لةةةباكور و   )لةةةدوو ووالتةةى  1990ووالتةةى يةمةةةن تاسةةاَلي
دا هةةةردوو 22/5/1990لةةة. بووثَيةةك هةةات(وكراسةةى طةةةليى لةباشةةوور  يةمةةةنى دمي

يةمةةةن  , وواَلت يةةةكيان طرتةةةوة  بةمةةةش كؤمةةارى عةةةرةبى يةمةةةن دروسةةت بةةوو       
دةكةوَيتةةةةةةة باشةةةةةةورى نيمضةةةةةةة دورطةةةةةةةى عةرةبيةةةةةةةوة لةةةةةةةباكورةوة سةةةةةةعودية     
لةِرؤذهةالتةةةوة سةةةَلتةنةتى عومةةان دراوسةةَيني  لةباشةةور  ِرؤذئاواشةةةوة هةةةردوو       
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ووالتةةةى يةمةةةةن ثايتةختةكةةةةى شةةةارى    , ةريةةةاى عةةةةرةبى  سةةةور سةةةنورةكانَيتى   د
صةةةةةنعاية  زمةةةةانى ِرةيةةةةى عةرةبيةةةةة  ثارةكةةةةةى ِريةةةةاَلي يةمةنيةةةةة  ثانتةةةةايي        

ذمةةةةةارةى   2003و بةةةةةةثَيي سةةةةةةرذمَيري سةةةةةاَلي    2كةةةةةم (527970) ِرووبةرةكةةةةةةى
 يةمةةن خةاوةن مَيةذوو  شارسةتانيةتَيكى دَيرينةة      , مليةؤن كةسةة   23دانيشتوانى 

 630و ئةةةاينى ئيسةةةالم سةةةاَلي , سةةةاَل ثةةةَيش مةةةيالد 5000دةطةِرَيتةةةةوة بةةةؤ ثةةةَيش 
و لةةِرووى  ,هةاتووة ثارَيزطةا ثَيك  21ن لةئَيسةتادا لةة   يةمة, ميالدى طةيشتؤتة يةمةن

كةةةةش  هةةةةواوة هةمةةةة جةةةؤرة  بةةةةهؤي ثَيةةةك هاتةةةة جياوازةكانيةةةةوة لةدةشةةةت        
والتَيكى عةشةةةايةرى يةمةةةةن بةةةةو .  طا  شةةةاي كَيو وشةةةيوو كةةةةنارى دةريةةةا  لةةةةوةِر

دادةنرَيةةت   زؤرينةةةى دانيشةةتوانةكةى ئيسةةالمن لةطةةةَل كةةةمَيك جولةكةةةدا كةلةةة       
 .كةس تَيثةِرناكةن لةطةَل هةندَي مةسيسى و هندؤسيدا 300

  مةزهةبى ئيسالمى باَلو لةيةمةندا بريتية لة: -
  كةسةوننة مةزهةةبن كةةة لةناوضةةكانى ِرؤذهةةالت  باشةور  ناوةِراسةةت     : شةافعى 1.

 .ى دانيشتوان ثَيك دَينن%70ِرؤذئاوادا باَلون  ِرَيذةى 
كةةةة ( زيةةةود)كةدواكةوتةةةةى مةزهةةةةبى زةيةةةدين كةةةةثَييان دةوترَيةةةت  : زةيديةةةةكان2.

  لةة  ( صةعدة )لةناوضة شةاخاويةكانى بةاكوردا نيشةتةجَين بةتايبةةتيش لةة شةارى       
زهةةةبى هةرضةةندة زةيديةةةكان لةسةةر مة  .  دا(صعدة صةةةنعا و حجةة  زمةةار )نَيةوان  

 .بةالم لةسونةكانةوة نزيكرتن, ثَيك دَينن%20شيعة حساب دةكرَين وةِرَيذةى 

بةةةةةم شةةةةةَيوةية مةزهةةةةةبى شةةةةةيعة لةيةمةنةةةةدا كةمينةةةةةةن  بةهؤشةةةةيةوة هةميشةةةةةة     
, ثةراوَيزخراو بون  دورخراوةبون لةدةسكةوت  دةسةةالت  ئيمتيةازاتى دةوَلةةتى   

 .تى يةمةن هةربؤيةش هةميشة سةرضاوةى كَيشة بون بؤ دةسةال
بةةةهؤي ئةةةوةى اليةةةنطرى ئيمةةام زةيةةدى      نةةدا باَلوبؤتةةةوة مةزهةةةبى زةيةةدى لةيةمة 

نةةةك اليةةةنطرى مةزهةةةبى شةةيعةى دوانةةزةى  , كةةوِرى حوسةةينى كةةوِرى ئيمةةام عةةةلني 
ئةةةم , ئيمةامى كةةة زؤرينةةى شةةيعةى دونيةةا  ناوضةةى كةنةةداوى عةةرةبى اليةةةنطرين    

سةةةدة  11يةمةةةن  بةةؤ مةةاوةى  ى كؤضةةيةوة هاتؤتةةة 3مةزهةةةبى زةيديةةة لةسةةةدةى 
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دةسةةةالت و حةةوكمى يةمةةةنيان كةةردوة و سيسةةتةمى ئيمامةةةتيان       1962تاسةةاَلي 
بةهةةةمان شةةَيوة شةةيعةى ئيسةةماعيليةش هةةةن كةةة ضةةةند هةةةزار   .تيةةادا دامةزرانةةدوة
لةيةمةنةةةةدا كؤتةةةةايي  )وة كةسيسةةةةتةمى ئيمامةةةةةت 1962لةسةةةةاَلي .كةسةةةةَيك دةبةةةةن 

وة هةرضةةةندة هةنةةدَي وةزيةةرو دادةوةرو  ثَيهات شةةيعةكان لةدةسةةةالت دوورخرانةةة 
ئيةةةدى دةسةةةةالتى يةمةةةةن هةنةةةدَي   . كةسةةةايةتيان ثؤسةةةتى حكومةةةةتى وةرطرتةةةوة   
ى وةك نةهَيشةةتنى يادكردنةةةوة, يةةةكانِرَيطةةرى  ضةةاودَيري خستةسةةةر شةةيعة زةيد 

ة شةيعيةكان بةؤ   ريؤزة  هةةروةها ِرَيةو ِرةيةة ئاينية    ِرؤذى غةدير كةالى شيعةكان ثة 
 .بطرن(  حوثىبزوتنةوةى ) باَلوبونةوةى  ئةوةى ِرَيطة لة

دةيةةةةى نةةةةوةدةكانى سةةةةدةى بيسةةةتةم سةةةةرهةَلدانى باَلوبونةةةةوةى بريوبؤضةةةونى     
صةعدة  )زةيديةةكانى  .   لةناو يةمةندا دةستيثَيكرد( جةعفةرى ) مةزهةبى ئيمامى 

طةةةةةةجنانى ) ِرَيكخسةةةةةتنَيكيان بةةةةةةناوى ((  حووووووثىحوسةةةةةةين )) بةِرابةرايةةةةةةتى (  
( حةةةةق)دواى جيابونةةةةوةى لةةةة حيزبةةةى   , دا1996دامةزرانةةةد لةسةةةاَلي  ( ئيمانةةةدار

امحةةد حممةةد  )دامةةةزرا كةةة  1990كةةةدواى يةكطرتنةةةوةى هةةةردوو يةمةةةن لةسةةاَلي   
 .سةركردايةتى دةكرد( شامى 

لةاليةةةةةن ثةةةةارتى دةسةةةةةالتدارةوة ثشةةةةتطريى    حوووووثىسةةةةةرةتا ئةةةةةم ِرَيكخةةةةراوةى   
ئؤثزسةيؤن لةشةارى   ( ةمةةنى  ضةاكة خةوازى ي  )مادى مةعنةوى دةكرا دذى حيزبةى  

 2002بةم شَيوةية ئةم ِرَيكخراوة طةشةى سةند  بةهَيزبوو كة تاسةاَلي  ( .صعدة )
بةةةةةالم دواتةةةةر باسةةةةى   , تةةةةةنيا كةةةةارى ثةةةةةروةردةو فَيركردنةةةةى ئيسةةةةالمى هةةةةةبوو    

دةكرد  باسةى لةة    رسي ئةمةريكا  كاركردن بؤ ئيسالملةلَيثرسراوَيتى دينى  مةت
مةةةةةةةةردن بةةةةةةةةةؤ  )رائيل دةكةةةةةةةةرد  درومشةةةةةةةةةى  هةميةنةةةةةةةةةى ئةمةةةةةةةةةريكا  ئيسةةةةةةةةة  

دواى هَيرشةةةةةكردنة سةةةةةر عَيةةةةراقيش لةةةةةة   .بةةةةةرزكردةوة  ( ئةمةريكا ئيسةةةةرائيلى  
 .دا ئةم ِرَيكخراوة كةوتة خؤثيشاندان  ناِرةزايي دذى ئةمةريكا2003

ئيةةةدى لةةةةو كاتةةةةوة حكومةةةةتى يةمةةةةن نيةتةةةة شةةةاراوةكانى ئةةةةم ِرَيكخةةةراوةى بةةةؤ     
وخؤئامةةةةادة دةكةةةةات بةةةةؤ  , ودؤخى والتةةةةةكةتَيكةةةةدانى جةةةةَيطريى بةةةةار  ئاشةةةةكرابوو
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تاكةةةار طةيشةةةتة شةةةةِرو ثَيكةةةدادانى  بةرامبةةةةر لةةةة   , هةَلطةِرانةةةةوةى دذى حكومةةةةت
دا 9/2004لةةةةمانطى (  حووووثىحسةةةني )داو لةةةةو شةةةةِرةدا   2004هةةةاوينى سةةةاَلي  

 .لةشاخةكانى مروان لةشارى صعدة كوذرا
بةِرابةرايةةةةتى كةةةان ثيوو نةةةوةى حةةةو دا جةةارَيكى تةةةر بزوت  2005/لةةةمانطى شةةةوباتى 

لةطةةَل حكومةتةدا  دةسةتيثَيكردةوة  تائَيسةتاش      ىشةةرِ ( حووثىبدرالدين ( )باوك)
و حكومةةةت واتَيطةيشةةت كةةة ئةةةو بزوتنةوةيةةةى لةةة    , ضارةنوسةةي نةةاوبراو ديارنيةةة 

بةةةةةالم بةةةةؤ جةةةارى سةةةةَييةم شةةةةةِرو ثَيكةةةدادان ِروويدايةةةةةوة ئةةةةةم جةةةةارة    , نةةةاوبردوة 
, دا2005لةةةكؤتاي سةةاَلي  ,كةةة برابةةوون  ( حوووثىعبةةداكلك  حسةةني  )بةِرابةرايةةةتى

بةةالم هَينةدةى   ,دا بؤ شةِر ِراطةرتن  2006ودواتر ِرَيككةوتنَيك ئيمزاكرا لة شوباتى 
دا  2007نةخايانةةةد جةةةارَيكى تةةةر شةِرهةَلطريسةةةايةوة لةةةةمانطى كةةةانونى دووةمةةةى  

جولةكةةةةكان دةردةكةةةةن كوووا   حوثيووو لةئةةةةجنامى ئةةةةوةى كةةةة حكومةةةةت دةيطةةةوت  
تاوانبةةار دةكةةرد بةنانةةةوةو هةَلطريسةةانى  (حوووثىحسةةني )هةةةروةها .لةشةةارى صةةعدة

بةةالم لةة   , مةهةدى ضةاوةِروانكراو   ى مةزهةبى  خؤنةاوزةدكردن بةةئيمام  ئاطرى شةِر
بةةةتؤِري  ثةيوةنةدى  حووثىبنضةينةدا حكومةةت ترسةي لةةوة هةةةبوو كةة بزوتنةةوةى       

مة بةةةةن اوسةةةةا)ضةةةةونكة بنةماَلةةةةةى , ئةلقاعيةةةةدةى تريؤرسةةةةتى جيهانيةةةةةوة هةةةةةبَيت 
 .لةبنضينةدا لةم ناوضةيةن و اليةنطرى زؤرى هةية(الدن

- :ئاماجنيان بريتية لة  كانيشةيثحو
ضونكة سيستةمى ئيمةامى  , طؤِرينى سيستةمى كؤمارى  بةبَي شةرعى دايدةنَين1.

 .زةيدى لةناوبردوة
ضةونكة دةسةةالتى ئَيسةتا بةاليةةنطرى ئةمةةريكا      , طةِرانةوةى سيستةمى ئيمامةت2.

 .سةر بةرذةوةنديةكانى ئةمةريكا لةيةمةندا زؤر جار هَيرشيان كردؤتة, نَيتدادة

لة بةرامبةةردا دةسةةاَلتدارانى يةمةةن ئَيةران تاوانبةار دةكةةن بةةهاوكارى مةادى بةؤ           
, بةةةؤ ئةةةةوةى شةةةةِرى تايةةةةفى  مةزهةةةةبى لةيةمةنةةةدا بنَينةةةةوة     حووووثىبزوتنةةةةوةى 

لةطةةةةَل شةةةيعةكانى  , دةكةةةةنهةةةةروةها ليبيةةةا  مةِرجةعةةةةكانى نةجةةةةفيش تاوانبار   
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( حيةةةةي ()وة حوثيوووو بدرالةةةةدين )كةطوايةةةةة لةةةةة ِرَيطةةةةةي كةةةةوِري سةةةةَييةمى  , كةنةةةةداو
كةئةنةةةةةةةةدامى ثةرلةةةةةةةةةمانى يةمةنةةةةةةةةة  لةئَيسةةةةةةةةتادا لةئةةةةةةةةةَلمانيا دادةنيشةةةةةةةةَيت     

, لةةةةةناوبانطرتين كةسةةةةايةتية شةةةةيعةكان لةيةمةنةةةةدا .ئةوهاوكاريانةةةةةيان ثَيةةةةدةطات 
يةة كةة بةطةةورةترين مةرجةةعى شةيعى      ( دى ية و جمدالةدين اكوئ  الحوثىبدرالدين )

 .دادةنرَيت
لةةةم بزوتنةوةيةةةوة دةسةةتيثَيكردوةو    بةةةم شةةَيوةية سةةةرةتاى كَيشةةة لةةة يةمةنةةدا     3.

مةترسةةةةي زؤريةةةةش هةيةةةةة كةلةةةةةداهاتودا جةةةةةنو هةَلبطريسةةةةَيتةوةو بةردةواميشةةةةى  
هةةةةبَيت  بةةةاَلوةش بكةةةات بةهةةةةموو والتةةةدا  كَيشةةةةى مةزهةةةةبى سةةةونة  شةةةيعةش     

تةةةةر طةةةةةورةتربَيت لةةةةةكاتى دةسةةةةت وةردانةةةةى ووالتةةةةانى ناوضةةةةةكة بةةةةؤ       هَينةةةةدةى 
بةةةؤ ئيمامةةةةكان  مةرجةعةةةةكان   ئينتيمةةةا لةةةةدونيادا  لةمةزهةةةةبى شةةةيعةدا.كَيشةةةةكة

زؤرتونةةةةدة  هةةةةةةموانيان لةهةةةةةةر جَيطةيةةةةةةك بةةةةن ثابةنةةةةةدن بةفةةةةةةتواو بِريارةكةةةةةانى   
ةر بةةةةونى ذمارةيةةةةةكى بةرضةةةةاوى شةةةةيعة لةةةةةوالتانى كةنةةةةداودا هةةةة .مةرجةعةكانةةةةةوة 

لةسةةعودية  سةةةَلتةنةتى عومةةان  ئيمةةارات  قةتةةةر  كوَيةةت  بةحرَينداولةةة هةةةمان       
كاتيشةةةةدا ئَيرانةةةةى ز َيةةةةزى ناوضةةةةةكة كاريطةريةةةةةكى بةةةةةهَيزيان دةبَيةةةةت لةسةةةةةر        

بؤيةةة داهةةاتووى دةسةةةالت  حةةوكم و    .خؤشةةكردنى ئةةةو ئةةاطرى تايةفيةةة لةيةمةنةةدا    
ا ئاسةةؤكانى مانةةةوةى  سيسةةتةمى  علمةةانى  قةةةومى حيزيةةى دةسةةةالتداراى ئَيسةةت     

كةانيش لةةةداهاتوودا دةبَيتةة هَيزَيكةى كاريطةةةر     ثيو لَيةَل  ناِرؤشةنة  بزوتنةةوةى حةةو   
سةدة لةكؤمةةَلطاو والتةى يةمةنةدا     11بةِرةضاوكردنى دةسةالتى ئيمامةت بؤ ماوةى 

 ..كة ِرةط و ِريشةيةكى بةهَيز و قوَلى لةناو كؤمةَلطاى يةمةنيدا هةية

 

 
 ------------------------------------------------

 .دا28/5/2007دا باَلوكراوةتةوة لة (( دةنطةكان)) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى  *
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 ى دةستوورو140مادةى 
 ئةركى سةركردايةتى سياسى كورد 

* لةبةرامبةر جَيبةجَيكردنيدا  

 
   لةةةةةةةدواى سةةةةةةاَلَيك تَيثةةةةةةةِربوون بةسةةةةةةةر تةمةةةةةةةنى حكومةةةةةةةتى عَيراقيةةةةةةدا
وةك هةَلسةةةةنطاندن و ثَيداضةةةونةوةى ئةةةيش   , نةةةورى ماليكيةةةدا  .سةةةةرؤكايةتى دبة

وكارةكانى ئةو حكومةتة و ِرَيذةى سةةركةوتنى و تاضةةنديش دةتوانَيةت بةةردةوام     
بَيةةةةةت لةبةةةةةةةردةم ئاسةةةةةتةنو و مةترسةةةةةةى و هةِرةشةةةةةة و طوشةةةةةةارة نةةةةةةاوخؤيى و    

 -:دةكرَيت ضةند ثرسيارَيك بكرَيت وةك, دةرةكيةكاندا 

 حكومةتةةة تاضةةةندة توانيويةةةتى بةةارى ئةةةمنى و ئاسايشةةى ووالت    ئايةةا ئةةةم
باشةةرت بكةةات و ئاسةةؤكانى ئةةةو بةةوارة ضةةؤنة؟ ئايةةا ئةةةو حكومةتةةة بنةةةماى فيةةدِراَلى    
ضةسةةةثاندوة و تَيطةيشةةةتنةكان بةةةؤ ئةةةةو ضةةةةمكة لةاليةةةةن ثَيكهاتةةةة جياوةزاكةةةانى     

ى 140ةى عَيراقةةةوة ضؤنة؟تاضةةةندة ئةةةم حكومةتةةة جديةةة لةةة جَيبةةةجَيكردنى مةةاد   
دةستووردا ؟ هةَلويست و ئةةركى كةورد لةمةةِر هةةموو ئةوثرسةانة ضةية ؟ و دةبَيةت        
سةةركردايةتى كةورد ضةيبكات لةةكاتى بةدينةةهاتن و جَيبةجَينةةكردنى خواسةت و        

ى 140ويسةةةةتةكانى لةةةةة ضةسةةةةثاندنى فيدِراَليةةةةةت و جَيبةجَينةةةةةكردنى مةةةةادةى      
ئاينةةةدةى كةةةوردو هةةةةرَيمى  دةسةةةتوور و هةةةةموو مادةكةةةانى تةةةر كةةةة ثةيوةنةةةديان بة  

 كوردوستانةوة هةية ؟؟؟

 -:بؤ وةالمى هةموو ئةم ثرسيارانة دةَلَيني
    باشةةرتبووة لةةة ِرووى بةةةارودؤخى    2006لةسةةاَلي   2007بةةةدَلنيايي سةةاَلي

بةةةةةالم  , ِراسةةةةتة كةةةةردةوة تريؤرسةةةةتى  تَيكدةرانةةةةةكان بةةةةةردةوامن     , ئاسايشةةةةةوة
ش دةطةِرَيتةوة بةؤ زيةاتر بةونى ذمةارةى     ئةوة, و جؤرةكانيان كةمرت بؤتةوةِروبذمارة

ئاشةةةةةنابون بةشةةةةةَيوازى كةةةةةارة   رتهَيزةكةةةةةانى عَيةةةةةراق لةسةةةةةوثا  ثةةةةةؤليس  باشةةةةة  
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تريؤرسةتيةكان  ئةجنامةدةرةكانيان  ئاشةكرابونى بانةدةكان  بةةكارهَينانى ضةةك        
بؤسةةةاَلي ئاينةةةدة ئةطةةةةر حكومةةةةتى عَيراقةةةى كَيشةةةة  ملمالنةةةَي    . تةقةمةةةةنى نةةةوَيرت

َلةة سياسةيةكانى عَيةراق ضارةسةةربكات  ثةرؤذةى ئاشةتةوايي       سياسيةكانى نةاو با 
نيشةةةةتمانى بةةةةاش بضةسةةةةثَينَيت  حكومةةةةةتَيكى نيشةةةةتمانى يةةةةةكطرتووى بةةةةةهَيز  

بةةالم  , دامبةزرَينَيت ئةوا بةدَلنيايي سةاَلي ئاينةدة ِرةوشةى ئاسةايش باشةرت دةبَيةت      
 .َيتبةرةو خراثرت دةضبارودؤخةكة  ابةبَيضةوانةوة ئةو

  ةعَيراقى نوَيةةةةدا تائَيسةةةةتا بةةةةة تةةةةةواوةتى نةضةسةةةةثيوةو لةةةةة     فيةةةةدِراليزم لةةةة
وةك يةةةكى لةةة نَيةةوان     ت  تَيطةيشةةتنَيكى كامةةَل و بةِرَيوةبردنةةدا كةةارى ثةةَي ناكرَيةة   

ضةونكة شةيعة بةةجؤرَيك    ,ثَيكهاتةكانى عَيراقدا نية دةربارةى سيسةتةمى فيةدِراليزم  
تائَيسةةةتا .رلَيكةةةى دةداتةةةةوةو سةةةونة بةهةةةةمان شةةةَيوةو كةةةورديش بةشةةةَيوزاَيكى تةةة  

هةرَيمى تر جطة لةهةرَيمى كوردستان دانةمةزراوة كةة فيةدِراليزم بةؤ خةؤي بريتيةة      
 .ان لةطةَل ناوةنداثةيوةنديةكانيان لةدةسةالتى هةرَيمةكان  ضؤنَيتى ِرَيكخستين

 ؤوديفةةةاكت  ةوة دامةةةةزراوةو بؤتةةة  1992  لةسةةةاَلي هةةةةرَيمى كوردسةةةتانيش ثَيشةةةرت  
ضةةونكة بةةةبِريارَيكى  , راق ناتوانَيةةت ِرةتيبكاتةةةوة حكومةةةتى ناوةنةةدى ئَيسةةتاى عَيةة   

 .دا بنةماى فيدِراَلي قبوَل كراوة4/10/1992لةمانى كوردستان لة ثةِر
لةة عَيراقةى نوَيةدا ئةطةةر نةضةسةثي  جَيطرينةةكرا ئةةوا         تةنيا جَيطرةوة بةؤ فيةدِراَلى   

باشةور    بةخاك  طةلةكةيةوة بؤ سَي ناوضةى جياوازى شيعة لةة  ةدابةشبونى عَيراق
ؤذةى ِرؤذهةةةالتى ناوةِراسةةتى  هةةةروةكو ثةةرِ , سةةونة لةةة ناوةِراسةةت  كةةورد لةةة بةةاكور    

ثاراسةةةتنى بةةةؤ  ئةطةةةةر ئةمةةةةش نةةةةبوو  , طةةةةورةى ئةةةةمريكيش ثالنةةةى بةةةؤ داِرشةةةتوة 
ا سيسةةتةمَيكى ديكتةةاتؤري  تةةاك ِرةوى    يى خةةاك  طةةةالنى عَيةةراق تةةةنه    يةةةكطرتوو 

و ثَيةك هاتةة عةةجيب  غةريبةةى     لةشَيوةى سيستمى بةعسي صةدامى دةتوانَيةت ئةة  
 .عَيراق لة ضوارضَيوةى يةك والتدا بهَيَلَيتةوة

  ضةةةونكة , ئاينةةةدةى ثةيوةنديةةةةكانى سةةةونةو شةةةيعة بةةةةرةو خةةةراثرت دةضةةةَيت
مَيةةةةةذووى ملمالنَيةةةةةي ئةةةةةةو دوو مةزهةبةةةةةة بةتايبةةةةةةتى لةعَيراقةةةةةدا مَيذوويةةةةةةكى      
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ةوملمالنَيةةة كةة   ا لةسةةايةى ِرذَيمةةى بةعسةةي صةةدامى تةةاك ِرةودا ئ   تةةةنه.خوَيناويةةة
لةةة سةةةرةتاي ملمالنَيةةي عةةة   .ببةةوةوة ئةةةطينا هةةةرطيز ئةةةو دوومةزهةبةةة تةبانةةةبون  

خةالفةةتى ئةمةةوي  عةباسةي      سةةردةمى لةوبةوة لةطةةَل معاويةةدا   يكوِري ئةبوتال
 .هتد....عويانيةكان 

يةةدا مايةةةوة ئةةةوا كةةورد ناضةةارة    ئةطةةةر عَيةةراق لةةة ضوارضةةَيوةى سيسةةتةمَيكى فيدِرالَ   
بةةةو ثَييةةةش ئةةةرك  مةةافى    , دارى لةةةدام  دةزطاحكوميةةةكانى مةركةةةزدا بكةةات  شةةةب

بةةةةالم ئةطةةةر عَيةةةراق  , دةبَيةةت  لةوكاتةةةدا دةبَيةةةت ِرؤَلةةي ئاشةةةتى  تةةةبايي ببينَيةةت     
وانةمايةوة ئةةوا كةورد ثَيويسةتة دوورة ثةةرَيزى هةَلبةذَيرَيت كةة ئةمةشةيان كةارَيكى         

هةروا والتةانى دراوسةَي ئَيرانةى    , سونةسانانية بةِرةضاوكردنى بونى كوردى شيعة 
 .سونة  عةرةبى سونة ىشيعة  توركيا

  نيةةة  تةةةواوى خواسةةت  مافةةةكانى كةةوردى   ئةطةةةر ضةةى كامةةَل 140مةةادةى
مليةةةؤن عَيراقةةةى دةنطةةةى  8بةةةةالم مادةيةةةةكى دةسةةةتورية  نزيكةةةةى , نةسةةةةكاندوة

وبؤيةة  , بؤداوة  شةرعيةت  بنةمايةكى ياسايي  دةستورى  جةماوةريشةى هةيةة  
دةكرَيةت ثشةةتى ثةةَي ببةسةةرَيت  كةةارى جةةديش بكرَيةةت بةةؤ ضةسةةثاندنى لةةة وادةى   

ضةةونكة كةةةورد جطةةة لةةةة شةةةرعيةت  ياسةةةا  دةسةةتور هةةةي      , ديةةاريكراوى خؤيةةةدا 
بؤسةةةر  دةسةةةالت  هَيزَيكةةى تةةرى نيةةة بةةؤ طةِرانةةةوةى كةةةركوك  شةةوَينةكانى تةةر      

 .كوردستان
 تةة ئاوهةا بةهَيواشةى بِروا   140مةادةى ئةطةر كارى ليذنةى بةاالى جةَي بةةجَي كردنةى     

ئةةةةةةةوا ئةسةةةةةةتةمة كةةةةةةة لةةةةةةة وادةى خؤيةةةةةدا جةةةةةةَي بةةةةةةةجَي بكرَيةةةةةةت لةةةةةةة    وةةثَيشةةةةة 
 .دا310/12/2007

ِرةوشةةى عَيةةراق بةةةرةو خةةراثرت  ئةةاَلؤزتر دةبةةات      140جةةَي بةةةجَي نةةةكردنى مةةادةى  
ضونكة لةوكاتةدا كورديش دةبَيتةة هؤكةارَيكى ئةاَلؤزى  فشةار  نانةةوةى سةريةشةة       

ى عَيةراق  ؤسةةى سياسة  بةمةةش هَينةدةى تةر ثرِ   , ةتى عَيراقةى  ئةةمريكاش  بؤ حكومة 
ئاَلؤزتر دةبَي  لة وانةشة دةستوةردانة ناوخؤي عَيراق لةاليةن ووالتةانى دراوسةَيوة   
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ئةطةةةركورد بةةةهَيز كةةةركوك    , تالةةة توركيةةا  ئَيةةران  عةرةبةةة سةةونةكانيش ِرووبةةد    
لةكاتى جةَي بةةجَي كردنيشةيدا     .شوَينةكانى ترى خستةوة سةر هةرَيمى كوردستان

ئةوا بةارودؤخى سياسةي عَيةراق بةةرةو باشةرت  هةَيمن تةر دةِروات بةةو ثَييةةى كةورد           
بةةةرطرى لةةة ئاسةايش  ئةمنيةةةتى هةةةرَيمى كوردسةةتان  عَيةةراقيش   تر  بةةةهَيزرتباشة 

 .دةكات 
        تائَيسةةتا ئةةةةمريكا نةةةك لةةةة كةةةركوك لةةةة هةةةموو عَيراقةةةدا ِرؤَلةةي داطريكةةةةر

نَيت  لة بةرذةوةندى خؤيةوة ئيةدارةى ملمالنَيكةان دةدات  دؤسةت     ضاودَير دةبي
 .دوذمنى تاسةرى نية لة عَيراقدا  بةرنامة  ثالنى خؤي جَي بةجَي دةكات

   ا ِرَيطةةة ضةةارةى ئاشةةتى  دايةةةلؤط  شةةةرعيةت       طومتةةان تةةةنه  كةةورد وةك
 مةةنى هَينةدةى  قةضةونكة هَيةز  توانةا  ضةةك  تة    , دةستور  ياساي لةة بةردةمدايةة  

 بةهةةةةمان شةةةَيوة ناتوانَيةةةت, سةةةتَيتةوةنيةةةة كةةةةدذ بةسةةةوثاى عَيةةةراق  ئةةةةمريكا بوة
 .ةوةطارى سوثاى توركيا  ئَيرانيش ببَيتبةرةن

بةةةالم بةةؤي ناضةةَيتة سةةةر   , مايةةةى سةرئَيشةةة  ئةةاذاوة نانةةةوة  َيتةةةبدةكرَيةةت كةةورد ب
- :ِرَيطةى  ا دةبَيت لةبؤية تةنه, ناتوانَيت بةو شَيوازة خواستةكانى بهَينَيتة دى

طوشةةةار  كةةةارى سياسةةةي  ديثلؤماسةةةي لةسةةةةر ئاسةةةتى نةةةاوخؤي كوردسةةةتان     1.
جةةماوةر بةثلةةى يةكةةم  دواتةر لةسةةر ئاسةتى سياسةي  جةةماوةرى  نةتةةوةيي           

ويةكان  مةافى كةورد لةةو    بؤ تَيطةيشة لةِراستية مَيذو.مةزهةبي لةعَيراقدا كار بكات
  .ناوضانةدا

سةونةش لةةو ِراسةتيانة     تانى توركيةا  ئَيةران  عةةرةبى   دواتر بةهةمان شَيوة ووال 2.
 .تَيبطةيةنَيت

ني  ا  ز َيزةكةةةانى دونيةةةا لةِروسةةةيا  ضةةةدواتةةةريش ووالتةةةانى يةةةةكَيتى ئةةةةوروث  3.
 .ئينطليز  ئةمريكا  نةتةوةيةكطرتوةكان

 خؤثيشةةةاندان  نةةةاِرةزايي لةسةةةةر  (عصةةةيانى مةةةةدةنى)دواتةةةر هةَلمةةةةتى كةةةارى   4.
  .اي طشتى  ميدياكان ِرابطةيةنَيتِرئاستى جةماوةر  
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ى ناوةنةةد لةةة بةغةدا لةةة سةةةرؤكايةت  دةسةةالتى   وةك طوشةةار خستنةسةةةرهةةروةها   5.
 . ثةسَيرَيتكارى خؤي هةَللةمان  حكومةتدا كؤمار  ثةِر

دواتةةةر  لةةةة قؤنةةةاغَيكى بةةةاالتردا كَيشةةةةكة خباتةةةة بةةةةردةم نةتةوةيةةةةكطرتوةكان    6.
 .توةكان لةالهاى بؤ يةكالى كردنةوةى كَيشةكةدادطاى باالى نةتةوة يةكطر

بةةةةةالم ثَيشةةةةرت دةبَيةةةةةت سةةةةةركردايةتى سياسةةةةي كةةةةةورد لةسةةةةةر ئاسةةةةتى حيزبةةةةةة       
  مةدةنيةةةةكان تادةطاتةةةة ئاسةةةتى   سياسةةةيةكان  ِرَيكخةةةراوة ثيشةةةةيي  جةةةةماوةرى 

سةةاز  ئامادةبكةةات بةةؤ هةةةموو ئةطةةةرةكان   ( م .ث) جةةةماوةر  ِراي طشةةتى  هَيةةزى  
ئةوسةةةا , "تؤكمةةةة  يةةةةكطرتوو بكةةةاتوبةةةةرةى نةةةاوخؤ بةةةةهَيزو ثتةةةة  :" وةك دةَلةةةَين

ضةةونكة بةةةم حاَلةتةةةى ئَيسةةتاوة , هةِرةشةةة  فشةةارى جةةةنو  ِرووبةِرووبونةةةوة بكةةات
ضةةونكة , ثَيشةةبينى ناكةةةم كةةة هةةةموو ئاسةةتةكان ئامةةادةبن بةةؤ ئةةةو ِرؤذة تةنطانةيةةة      

اكةةةارى سةةةةركردايةتى سياسةةةي كةةةورد  حكومةةةةت هَينةةةدة بةتةةةةنو داخةةةوازي  داو   
كان بونةتةة مايةةى بَيةزارى و    نةةكردنى كةارى خزمةتطوزاريةة   جةماوةرةوة نةةهاتون   

طةةش  خؤشةويسةةتيان الى جةةةماوةر   وَينةيةةةكى تةوِرةيى جةةةماوةرى طةلةكةةمان و   
طةةورةى  كةة ئةمةةش خةاَلي    , و دةسةالتَيكى طةندةَل و خراثيةان ثَيشكةشةكردوة   نية

 .الوازى سةركردايةتى سياسي كوردة
 

 --------------------------------------------
دا (( هةةواَل  )) و ِرؤذنامةةى  (( دةنطةةكان و كةورديش وَيةب    )) ئةم بابةة  لةة سةايتى ئةةلكرتؤنى      *

 .دا2007/ 6/ 2و  3/5باَلوكراوةتةوة لةبةروارى 
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 خوَيندنةوةيةك بؤ
*خراثى ِرةوشى عَيراق و كوردستان  

َيةةراق بةطشةةتى  كوردسةةتان بةتايبةةةتى لةةةدواى ِرووخةةانى       ئاشةةكراية ِرةوشةةى ع  * 
بةةالم تائَيسةتاش و لةةدواى     , ِرذَيمى بةعسةوة طؤِرانكارى طةةورةى بةسةةردا هةاتووة   

سةةاَل لةِروخانةةدنى ئةةةو ِرذَيمةةةوة هَيشةةتا ِرةوشةةى سياسةةي و ئةةةمنى و ئةةابورى و        1
يش بةرةو بةاش بةون   دايةو هةنطاوةكانهتد لةقؤناغَيكى ثِر مةترسي...و كؤمةاَليةتى 

 .لَيدةكرَيت  ىخاون و ئاسؤكانيش لَيَل و ناِرؤشن و ئةطةرى خراث بونى زياتريش
 
 لةسةر ئاستى عَيراق * 

راقةةةةةي بةسةةةةةةةرؤكايةتى  مةةةةةةالكى و  دواى سةةةةةاَلَيك لةدامةزرانةةةةةةدنى حكومةةةةةةةتى عيَ 
و باشةةةبونَيكى ئةةةةوتؤ بةرضةةةاو  عَيةةةراق طةةةؤِران   سةةةتاندنى دةسةةةتورى هةميشةةةةيي ِرا

ئةةةوةتا .َيةةت بكةةةمرؤظ دَلخةةؤش بكةةات و ئومَيةةدى طةةةورةترى الدروسةةت ب    ناكةةةوَيت 
لةةمانى عَيراقةى هةةر لةشةيعةكان خؤيانةةوة تةاكوردو       هاوثةميانى شيعةكانى ناو ثةِر

ليسةتى  .ةوة ارى دةِرؤن و وةك خؤيةان نامَيننة  سونةكان و عةالويةةكان بةةرةو طؤِرانكة   
و , زبى فةزيلةى لةَي جيابؤتةةوة  حي دالةئَيستا ,ئيئتالفى شيعة كة طةورةترين ليستة
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ِرةوتى صةدر هةميشة لةطةَل حيزبةى دةعةوةو ئةجنومةةنى بةاالى ئيسةالمى نةاكؤك و       
الوازبةونى ئةةو    ش بؤتةة هةؤي  كةة ئةمةة  , ِراي جياوازيةان هةيةة  سةربةخؤكان , ناتةبان
ى كوردوشةيعةكانيش طرةنتةى بةةردةوام بةون و مانةةوةو بةةهَيزى       هاوثةةميان , ليسةتة 

كةةةورديش بةثلةةةةى يةكةةةةم لةطةةةةَل بةةةاَلي عبةةةدالعزيز حةكيمةةةدا     .كيةةةة حكومةةةةتى مال
 .هاوثةميانَيتى هةيةو دواتر حيزبى دةعوةو كةمرتيش لةطةَل صةدرو فةزيلةدا

يةةةى كةةوردو شةةيعةكان دةبَيتةةة هةةؤي كارةسةةات  تجاهةةةر شكسةةتَيكى ئةةةم هاوثةميانَي
ة هةةةم طةةطرنة كةةارَيكى هةةةم  تيةةثاراسةةتنى ئةةةم هاوثةميانيَ .بةثلةةةى يةكةةةم بةةؤ كةةورد  

هةرضةةةةةى . داقورسيشةةةةة لةةةةةكاتى هةَلوةشةةةةاندنى ليسةةةةتى يةةةةةكطرتووى شةةةةيعةكان      
سونةكانيشةةةةةة كةةةةةة لةبةةةةةةرةى تةوافقةةةةةدا كؤبونةتةةةةةةوة لةطةةةةةةَل  كوردوخواسةةةةةت و     
داواكاريةكانيةةدا نةةا تةةةباو نةةاِرَيكن ودان نةةانَين بةةةمافى كةةورد و خواسةةتة ِرةواكانيةةدا   

هةميشة لةهةوَلى يةاريكردن  , وىهةرضى ليستى ئةلعَيراقيةشة بةسةرؤكايةتى عةال.
بةةةةؤ ئةةةةةوةى خةةةةؤي ببَيتةةةةة باالدةسةةةةت   , ودروسةةةةت كردنةةةةى هاوثةةةةةميانَيتى نوَييةةةةة  

ولةئَيستاشةةةدا بةةةةرةى ِرزطةةةاربونى والتةةةى ِراطةيانةةةدوة بةةةةهاوكارى سةةةونةكان دذى      
بةةةةم شةةةَيوةية  .حكومةةةةتى مةةةالكى كةةةةوةك كودةتايةةةةك وايةةةة بةسةةةةر ئةوحكومةتةةةةدا 

طةةؤِرانى بةةةردةوام و بَيهَيةةزى و ِراِرايةةي وخةةراث بوندايةةة   ِرةوشةةى سياسةةي عَيةةراق لةةة  
ئةةةةةم ِرةوشةةةةة سياسةةةةيةش بةةةةةهؤي ثشةةةةتيوانكردن و دةسةةةةتَيوةردانى دةوَلةةةةةتانى    .

ناوضةةةكةية هةريةكةةة لةبةرذةوةنةةدى خؤيةةان بةثلةةةى يةكةةةم و دواتةةر لةبةرذةوةنةةدى     
ةكان و دةوَلةةةتى ئَيةةران ثشةةتطريى شةةيع.تايةفةةو مةزهةةةب ونةتةةةوةكانى نةةاو عَيراقةة   

دةوَلةةةتى توركيةةا ثشةةتطريى توركمانةةةكان وسةةونةكان و دةوَلةةةتانى عةةةرةبى سةةونة       
لةدةرةوةى حكومةت و دةسةةالتى عَيةراقيش   , ثشتطريى لةعةرةبى سونةكان دةكةن 

بةعسةةةةةةةةةيةكان و بةةةةةةةةةةناو هَيةةةةةةةةةزى  سةةةةةةةةةتان و صةةةةةةةةةةدامى و كؤنة يهَيةةةةةةةةةزى تريؤر
ةوامن لةكارى تَيكدةرانةةو  دةوَلةتَيكى ئيسالمى سةلةفيان دامةزراندوة بةرد,بةرطرى

تريؤرسةةةةةةتانة كةِرةوشةةةةةةى ئةةةةةةةمنى ناجَيطريوشةةةةةةَلةذاوةو حكومةةةةةةةت و هَيزةكةةةةةةانى   
هةةةر ئةمةةةش بؤتةةة هةةؤي    .خةكةةةيان بةةؤ ناكرَيةةت   هاوثةةةميانانيش كةةؤنرِتؤَلي بارودؤ 
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وئاوةدانكردنةةةةةةوةو طةشةةةةةةثَيدان و  خةةةةةراث بةةةةةونى بةةةةةارى ئةةةةةابورى وكؤمةاَليةةةةةةتى 
حكومةتى عَيراق بةم بارودؤخةة و بةةم الوازى و   . وذاندنةوةى بازاِرو كةرتى تايبةتب

بةةَي دةسةةةاَلتيةى ناتوانَيةةت درَيةةذة بةتةمةةةنى خةةؤي بةةدات و بةةةردةوام بَيةةت لةةةذَير          
فشةةارةكانى هَيةةزة سياسةةيةكانى نةةاو عَيةةراق و دةوَلةةةتانى ناوضةةةكةو تريؤرسةةتان و     

هؤكةةةارى  .دةكرَيةةةت  ىو ثَيشةةةبينى طةةةؤِران بؤيةةةة ضةةةاوةِرَي,ئةمةةةةريكاو هاوثةةةةميانان
الوازيةكةشةةى بةةة ثلةةةةى يةكةةةم دةطةِرَيتةةةوة بةةةؤ ئةةةوةى كةةة ئةةةةم حكومةتةةة لةسةةةةر        
بنضينةى تايةفى و مةزهةبى و نةتةةوةيى دامةةزراوة كةة هةريةكةةيان ئينتيمايةان بةؤ       

, يان لةثَيشةرت دانةاوة وةك لةة بةرذةوةنةدى عَيراقَيكةى يةةكطرتوو      ةنةتةوة و مةزهةبةك
ثةةةِرؤذةى ئاشةةةتةواى و حكومةةةةتى يةةةةكَيتى  هةرئةمةةةةش بؤتةةةة هةةةؤى سةةةةرنةكةوتنى

 .نيشتيمانى كة مالكى هةوَلى ضةسثاندنى دةدات
 
 

 لةسةر ئاستى كوردستان * 
ئاشكراية كوردستان هةرَيمَيكى سةر بةعَيراقةةو هةةر طةؤِران و ثَيشةكةوتنَيك لةسةةر      

بؤيةةة ئةةةو  .ئاسةةتى عَيةةراق كاريطةةةرى بةةاش يةةان خراثةةى دةبَيةةت لةسةةةر كوردسةةتان      
ةمنى و كؤمةاَليةتيةةةة خراثةةةةى عَيةةةراقيش بةةةةبِرو  ئةةةوئةةةابورى و  ىسياسةةة بارودؤخةةةة

لةطةةةةَل ئةةةةوةى  ,لةسةةةةر كوردسةةةتان   ِريةةةذةى جيةةةاواز كاريطةةةةريان دروسةةةت كةةةردوة  
كوردسةةتان بةِرووكةةةش ئةةارام و بةةارى ئةةةمنى تاِرادةيةةةك جةةَيطريةو دامودةزطاكةةانى      

 .ملمالنَي نية  بةالم كوردستانيش بَي كَيشة  كةم  كوِرى , حكومةت لةكاردان
ي حيزبةة سياسةيةكان بةة تايبةةتيش ثةارتى و يةةكَيتى لةةناو        يئةوةتا ناكؤكى ناوخؤ

نةةةدا بؤتةةةة هةةةؤي  خةةةودى خؤيةةةان لةاليةةةةك و لةاليةةةةكى تريشةةةةوة لةةةةنَيوان هةردوكيا  
ى ونةةةةةةةةاجَيطريى لةدةسةةةةةةةةةالت وبِريةةةةةةةةارو ئةةةةةةةةيش و   شةةةةةةةةَلةذانى بةةةةةةةةاري سياسةةةةةةةة 

ى يةكطرتنةةوةى هةةردوو ئيةدارةو    ؤسةة دانةمةزرانةدن و نةضةسةثاندنى ثرِ  .كارةكاندا
تةةةةاكو ئَيسةةةةتا بونةتةةةةة هةةةةؤي مايةةةةةى دَل      2007نةِراسةةةةتاندنى بودجةةةةةى سةةةةاَلي   
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سةةاردبونةوةو خاوبونةةةوةى جةةةماوةرو ثةةةك كةةةوتنى بةةازاِرو بازرطةةانى و ئةةابورى و      
بةارى ئةةمنى كورسةتان    .وةستاندنى ثرؤذة وبةرهَينةةكان و طةشةةو ئاوةدانكردنةةوة    

لةاليةك و ووالتانى ئَيةران و توركيةا لةاليةةكى تةرةوة بةةرةو      ى تريؤرستان بةدةسيسة
سةتيةكانى  يسةةرهةَلدانةوةى طروثةة تريؤر  , تَيكضوون و بارطرذى و نائارامى دةِروات

ئةنصاروئيسةةةةالم و تةقاندنةةةةةوةى ئوتةةةةومبَيلى بؤمةةةةب ِرَيةةةةذكراو مايةةةةةى نيطةةةةةرانى  
حكومةةةت مايةةةى  ؤذةو بازرطةةانى و سسةةتى  نةةةبونى ثةةرِ .وتَيكضةةوونى بةةارى ئةمنيةةة  

و زيةادبوونى تةاوان و    وخراث بونى ئاستى ذيةان و طةوزةران  دروست بونى بَي كارى 
هةربؤيةةةةةةش بةةةةةارودؤخى سياسةةةةةي  ئةةةةةةمنى  ئةةةةةةابورى و     . بَيةةةةةزارى جةةةةةةماوةرة  

و خةراثرت هةةنطاو دةنَيةت    ةكؤمةاَليةتيش لةكوردستاندا بةهةمان شةَيوةى عَيةراق بةةر   
ةكان بةةَي ثشةةت و ثةةةةناترةو   مةزهةبةةة و فةةة كةةورد لةعَيراقةةدا لةهةةةةموو نةتةةةوةو تاية   .

لةةةةناو خةةةؤدا هةةةي  هاوثةميانيةةةةكى ِراسةةةتةقينةى  , دوذمنةةةى لةةةة هةةةةموانيش زيةةةاترة
وةك نةتةةةةةةةةةوةش  عةةةةةةةةةرةب وتوركمةةةةةةةةان   , نةلةسةةةةةةةةونةو نةلةشةةةةةةةةيعةكاندا نيةةةةةةةةة   

لةسةةةر ئاسةةتى بةةةرةى مقاوةمةةة و , ريةكانيش دؤسةةتى ِراسةةتةقينةى نةةنيوكلدؤئاشةةو
كةورد دةكةةن كةشةةريكى ئةمةريكيةكانةةو بةمةةش       تريؤرستانيش بةو ضاوة سةيرى

كةةورد بةةةدوذمنى خؤيةةان دةزانةةةن و تةةادةتوانن كاردةكةةةن دذى خواسةةت وئةةةاوات و       
ناوضةةكةش ئَيةران و توركيةا و عةرةبةة      لةسةر ئاستى دةوَلةةتانى .دةسةالتى كوردى 

 140سونةكان هةةموان دذى خواسةت و ئاواتةةكانى كةوردن وبةئاشةكراش لةةمادةى       
ئةمةةةةةةةريكاو هاوثةميانةةةةةةةكانيش وةك ضةةةةةةاودَيرَيك  .وردا دةردةكةةةةةةةوَيت ى دةسةةةةةةت

لةوطؤِرةثانةةةةةةةةدا مامةَلةةةةةةةة دةكةةةةةةةةن ولةبةرذةوةنديةةةةةةةةكانى خؤيانةةةةةةةةوة دةِرواننةةةةةةةة  
هاوثةميانيةكانيان و ئيدى دؤسةت و دوذمنةى هةميشةةيي و تاسةةرى هةي  اليةةنَيك       

ومةةت و  كورديش لةناوخؤي خؤشةيدا لةسةةر ئاسةتى ثارتةة سياسةيةكان و حك     .نني 
يانى حيزبايةةتى تةسةكةوة   يش كةؤك و تةةبانني و تائَيسةتاش بةةط    تادةطاتة جةماوةر

مامةَلةةة دةكةةةن و هَينةةدةى ناسةةكى و هةسةةتيارى و مةترسةةيدارى قؤناغةكةةة بةتةةةنو   
هةربؤيةةة ِرةوشةةة سياسةةى و ئةةةمنى و .دواِرؤذو بةرذةوةنديةةة بااَلكةةانى كةةوردةوة نةةني 
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ق و كوردسةةةتاندا بةةةةرةو خةةةراث بةةةونى زيةةةاتر    ئةةةابورى و كؤمةاَليةتيةةةةكان لةةةة عَيةةةرا  
دا فريةةاي خةةؤي نةكةةةوَيت ئةةةوا زؤرَيةةك   2007جةةا ئةطةةةر كةةورد لةةةم سةةاَلي  , دةِروات

ا لةبةةردةم ئةةم   لةئَيسةتاد .لةدةسةالت و ثَيطةو مافةةكانى لةعَيراقةدا لةدةسةت دةدات    
- :نةدايةئةركة هةنوكةيا

 . دةستور لةكاتى خؤيداى  140ادةى تةنازول نةكردن لةجَي بةجَيكردنى م1.

ِرازينةبون بةهةر دةستكارى وطؤِرانكارى و وةسةتاندنَيكى هةي  بِرطةةو مادةيةةكى     2.
 .دةستورى هةميشةيي كة لةبةذةوةندى كوردا نني 

ةك هَيزَيكةةى نيزامةةى سةةةر  م و حسةةاب كردنةةى و .ضةسةةثاندنى مانةةةوةى هَيةةزى ث 3.
 .عَيراقى  بةرطرى تىبةوةزارة

 .ساى نةوت كةلة بةرذةوةندى كوردستاندا بَيت ِرَيكةوتن لةسةر يا4.

ثتةةةو كردنةةى هاوثةةةميانى و دؤسةةةتايةتى لةطةةةَل ئةمةةةريكاو يةةةكَيتى ئةةةةوروثاو       5.
نةةةك لةسةةةر  , نةتةةةوة يةكطرتووةكانةةدا لةسةةةر بنضةةينةي بةرنامةةة و كةةارى هاوبةةةش     

 .زارةكى و خةيااَلوى  ىسؤزو دؤستايةتى كةسي و بةَلَين بنضينةى

رد تةةةنيا ثشةةتيوانى ئةمةةةريكاو هَيةةزة هاوثةميانةكانةةةو جةةةماوةرى  بةةةم شةةَيوةية كةةو
كةةةورد هةةةةوَلى مانةةةةوةى  سةةةةركردايةتى سياسةةةى  طةلةكةمانةةةةو دةبَيةةةت تةةةادةتوانن  

ئةوهَيزانةةةةة بةةةةدات ئةطةةةةةر لةعَيراقيشةةةةدا نةةةةةبَيت لةكوردسةةةةتاندا بنكةةةةةو بارةطةةةةاى      
رش كردنةةى هةميشةةةييان مبَينَيتةةةوة ضةةونكة زامنةةى ِرَيطرتنةةى هاتنةةة نةةاوةوةو هَيةة      

 .دةوَلةتانى دراوسَيشة بؤ سةر هةرَيمى كوردستان 
 

------------------------------------------------ 

و (( وردوستان نَيت ِرؤذةظ و ك دةنطةكان و)) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى  *
 .دا9/6/2007و  5/ 29و 27و 24دا باَلوكراوةتةوة لة ((هةواَل))ِرؤذنامةى
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كةةةة ثَيطةيةةةةكى ئيسةةةالمى سةةةةربةخؤية   (( ئيسةةةالم ثةةةةيك  )) ثَيطةةةةى *

ثرسةةياريان  ضةةوار  دا 13/6/2007لةبةةةروارى  لةِرَيطةةةى مةيلةكةمةةةوة 
ئاِراسةةةتة كةةةردم بةةةؤ ئةةةةوةى وةالميةةةان بدةمةةةةوة و لةةةة ثَيطةكةيانةةةدا وةك  

بةنةةةدةش وةالمةةةى ثرسةةةيارةكانى دانةةةةوة و   . دميانيةةةةك باَلويبكةنةةةةوة  
دواتةةر بةشةةَيوةى ئةةةم نوسةةينة لةةةو   بةةةالم . وثاسةةةوة باَلوينكةةردةوةبةس

- :ثرسيارةكانيش بريتى بوون لة.وةةكردمثَيطانةى تردا باَلو
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ئايةةا قاعيةةدة بةةؤ ِرووى كةةردة كوردوسةةتان كةةة ماوةيةةةك ثةةَيش  / ثرسةةيارى يةكةةةم

ئَيسةةتا وةك بنكةيةةةكى ئةةارام و ئاسةةايش وابوو؟هؤكةةةى بةةؤ نةةةبوونى سياسةةةت و      
بينةى سةةركردة سياسةيةكان بةوو يةان الوازى نةخشةةى ئةةمنى يةان بةؤ ئةةوة           دوور 

دةطةِرَيتةةةوة كةةةة ثةيامَيكةةةة ئَيةةران بةةةؤ هةةةةردوو حيزبةةى دةسةةةةالت دةينَيرَيت؟يةةةان    
 شةِرى ساردى هةردوو حيزبى دةسةالت دارة؟

شةِرى مةزهةبى لة ناوةِراستى عَيراق كَى هؤكةارى بةوو شةيعة    / ثرسيارى دووةم
 و طروثة توندِرةوةكانى سونة؟ يان قاعيدة

ضةةةةاوةِروانى هَيةةةةرش بةةةةؤ سةةةةةر ئَيةةةةران دةكرَيةةةةت لةاليةةةةةن  / ثرسةةةةيارى سةةةةَييةم
مامةَلةى حكومةت ضؤن بَيت ضاكرتة بؤ ميلةتى كةورد و ئةةزمونى   ,ئةمريكيةكانةوة

 كورد؟
بؤضةةى متمانةةةى نيشةةتيمان ثةةةروةرى و كةةارى هاوبةةةش تةةا   / ثرسةةيارى ضةةوارةم

نَيةةو هةةةردوو حيزبةةى دةسةةةالت و حيزبةةة ئيسةةالميةكان  ئَيسةةتا دروسةةت نةةةبووة لةةة 
هةروةك لة زؤرَيك لة والتاندا دةبينرَيت نةتةوةييةةكان و ئيسةالميةكان هةميشةة لةة     

ئايةةا هؤكةةةى بةةؤ حسةةاب  ,ئيسةةرتاتيجيةتدا يةةةك ئاِراسةةتةن وةك يةمةةةن و ثاكسةةتان  
ى نةةةةكردنى هةةةةردوو حيزبةةةى دةسةةةةالتة بةةةؤ كةسةةةى تةةةر يةةةان الوازى ديلؤماسةةةيةت   

 ئيسالميةكان؟
 

 ِرؤَلى ِرَيكخراوى ئةلقاعيدة لةكوردوستان و
*لةهةاَليسانى شةِرى مةزهةبى لة عَيراقدا   

 
   ِرَيكخراوَيكةى بةةهَيز و خةةاوةن بنةةماو فكةةر و    ,ئاشةكراية ِرَيكخةراوى قاعيةةدة

ئايدياو ثالن و تاكتيك و سرتاتيذى خؤيةةتى كةلةزؤربةةى ووالتةانى دونيةادا هَيالنةة      
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قاعيةدة لةةدواى ِرووخةةانى   .و خانةةى نووسةتو و زينةدوو ضةاالكى هةيةة      و لة  و ثةؤث  
بةةةهَيز كةةةة سةةةركردةو تةةةؤِرو    ِرذَيمةةى تاَليبةةةان لةةة ئةفنانسةةةتان كةوتةةة بةةةةرطورزَيكى   

خانةةةكانى لةبةريةةةك هةَلوةشةةَينرا و بنكةةة و بارةطةةاى سةةةرةكيان كةةة لةةة ئةفنانسةةتان   
والتانى ناوضةةكةدا بةتايبةةتى   ئةمةش بوة هةؤى باَلوبونةةوةيان بةةو   .بوو ثَيضؤَلكردن

 .و دونياش بةطشتى
ئاشكراشة ثَيش لَيدانى قاعيدة بؤ ئامانو و بةرذةوةنديةةكانى ئةةمريكا لةةدونيادا و    

دا اليةةةةةنطر و دؤسةةةةت و ئةنةةةةدامانى  11/9/2001لةةةةةناو خةةةةودى ئةمريكاشةةةةدا لةةةةة  
هتةةةد و ...كةةةوردو عةةةةرةب و فةةةارس و تةةةورك و ئةةةازةر و    )) لةنةتةةةةوة جياوازةكةةةانى  

طةؤش و ثةةةروةردة كردبةوو بةةةبريوباوةِرى تونةدِرةوى سةةةلةفى و    (( تةنانةةت بيةةانيش 
هةةةموو ئةةةم .جيهةةادى لةسةةةردةمى جةةةنطى سةةاردى دذ بةيةةةكَيتى سةةؤظيةتى جةةاران  

ئةندامانةةةى قاعيةةدة لةةةدواى لَيةةدانى قاعيةةدة و تاَليبةةان لةةة ئةفنانسةةتان هةريةكةةةيان    
 .طةِرانةوة بؤ ووالتةكانى خؤيان

والتانةةةى بةةةهؤى لةاليةةةك ملمالنَيةةى حيزبايةةةتى و  ش يةةةكَيك بةةوو لةةةو كوردسةةتاني
شةةةةةةِرى نةةةةةاوخؤى حيزبةةةةةة عيلمانيةةةةةةكان خؤيةةةةةان و لةطةةةةةةَل ئيسالميةكانيشةةةةةدا    
لةكوردوستان و لةاليةةكى تريشةةوة سةةرقاَلى كةورد دذى ِرذَيمةى بةعسةى صةدامى        

يسةةالمى ئةوكاتةةة و لةةةالى سَيهةميشةةةوة بةةوونى ذمارةيةةةك حيةةزب و ِرَيكخةةراوى ئ    
كوردوسةتان بةوة ثَيطةيةةكى لةةبار بةةؤ     , ى ضةةاالك(( تونةدِرة و تةا ميةانِرةو   )) جيةاواز  

هةاتنى ئةةم تؤِرانةةى    . كؤبونةوة و ضاالكى نوانةدنى خانةة هةَلوةريةةوةكانى قاعيةدة    
هةةردوو ِرذَيمةةكانى  ئَيةران     قاعيدة بةهاوكارى و كارئاسانى دةزطا جاسوسيةكانى

 .و بةعسى صدامى ئةوكاتة بوو
بةةةاَلم لةةةثَيش ِرووخةةانى ِرذَيمةةى بةعسةةدا بةةةهاوكارى ئةةةمريكاو هَيةةزى ثَيشةةمةرطة         
توانرا كة كوردوستان  بةتايبةتيش ناوضةى هةورامانيان لَيثةاك بكرَيتةةوة و هَيالنةة    

و بةةةم شةةَيوةية لةكوردوسةةتان دةرثةةةِرَينران و   .و بارةطةةاو مؤَلطةةةكانيان تَيةةك بةةدرَيت  
دا جةارَيكى تةر ئةةو    2003ِرذَيمةى بةعسةةوة لةسةاَلى     بةناضةارى و لةةدواى ِرووخةانى   
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كةس و طروث و خانانة باَلوبونةوة بةطشت عَيراقدا ضونكة كةشَيكى لةةبارتريان بةؤ   
ما و تةةةةنها بةةةةاَلم ماكيةةةان لةكوردوسةةةتاندا هةةةةر  , ِرةخسةةةا بةةةؤ كةةةارو ضةةةاالكيةكانيان  

ادةيةةكى بةاش   بةةم شةَيوةية كوردوسةتان تارِ   , بؤ كةاتَيكى تةر    ضاالكيةكانيان سِركرد
 .ئارامى و ئاسايشى تيادا بةرقةرار بوو

بةالم ماوةى ضةند مانطَيكة طروثى ضةكدارى قاعيدة و ئةنصار ولئيسالم  لةهةنةدَى  
جَيطةةةى كوردوسةةتاندا بينةةراون و هةنةةدَى كةةارى تَيكدةرانةةةيان ئةجنامةةداوة و ئةةةم        

 .ةر و حكومةتيشكارانةشيان بوة هؤى سةرهةَلدانى مةترسى و دَلةِراوكَيى جةماو
هؤكةةةارى سةةةةرةكى سةةةةرهةَلدانةوةى ئةةةةم طروثةةةة ضةةةةكدارانةش دةطةِرَيتةةةةوة بةةةؤ      
ثشةةتطريى و هاوكةةارى و كارئاسةةانى ِرذَيمةةى ئَيةةران بةمةبةسةةتى نانةةةوةى ئةةاذاوة و   

وةك طوشةار و فشةارَيكيش لةاليةةك    , ثشَيوى و تَيكدانى بةارى ئةارامى كوردوسةتان   
لةةةة ئةةةةمريكا نزيةةةك نةبنةةةةوة و ثشةةةتى      بؤسةةةةر سةةةةركردايةتى كةةةورد كةةةة هَينةةةدة    

ثَينةبةسةةة و ثالنةةةكانى جَيبةجَينةكةةةن و لةاليةةةكى تريشةةةوة بةةؤ ئةةةمريكا كةةة وا     
ئةةةم كارةشةةى دواى  , نةةةزانَيت كوردوسةةتان دوورطةيةةةكى ئةةارامى دوور لةةة عَيراقةةة   

ضةةونكة لةةة   , (( ديثلؤماتةكةةةى ئَيةةران بةةوو لةشةةارى هةةةولَير      5)) دةسةةتطريكردنى  
 .راق بؤتة طؤِرةثانى يةكاليكردنةوةى ملمالنَيى نَيوان ئةمريكا و ئَيرانئَيستادا عَي

لةطةةةةةةَل هةةةةةةموو ئةمانةشةةةةةدا سةةةةةةركردايةتى كةةةةةوردو دامةةةةةو دةزطةةةةةا ئةمنيةةةةةةكانى   
كوردوسةةةةةتانيش ثالنَيكةةةةةى وورد و درَيذخايةةةةةةنيان نةةةةةةبوة و خاوبونةوةيةةةةةةك لةةةةةة    

ى تةريؤر هةيةة كةة    هةرضةةندة تةؤِرى بةطذداضةونةوة   . ئيشوكارةكانياندا دةردةكةةوَيت 
لةاليةن ئةمريكيةكانةوة هاوكار و ثشتيوان و كارئاسانيان بةؤ دةكرَيةت و ثارةيةةكى    
زؤرى مانطانةةةةةيان بةةةةؤ تةةةةةرخان كةةةةراوة كةلةهةةةةةردوو شةةةةارى هةةةةةولَير و سةةةةلَيمانى  

 .بارةطايان هةيةو هةردوو كوِرى سةركردةكان سةرثةرشتى دةكةن
لة ئَيستادا ِرَيكةوتنى سةرتاتيذيان  (( رتىيةكَيتى و ثا)) هةردوو حيزبى دةسةالتدار 

هةَلبذاردنى داهاتووش لةةعَيراق و كوردوسةتان بةيةةك ليسةت      4-3لةنَيوانداية و تا 
ئةمةشةةةيان لةاليةةةةك بةةةؤ مانةةةةوةى زياتريانةةةة لةةةة دةسةةةةالتدا و لةاليةةةةكى   , دادةبةةةةزن
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 تريشةةةوة دذى هةةةموو حيزبةةة عيلمةةانى و ئيسالميةكانيشةةة كةةة نةةةتوانن دةسةةةالت     
بةةةالم , بؤيةةة ملمالنَيةةى تونةةديان لةنَيوانةةدا نيةةة وةك جةةةنطَيكى سةةارد , بطرنةةة دةسةةت

 .كارى حيزبايةتى و جاسوسيش بةسةر يةكةوة دةكةن
مَيةةذووى كةةؤن و نةةوَيى ناوضةةةكة بةطشةةتى و عَيةةراق بةتايبةةةتى شةةةِرى مةزهةةةبى       لة

داوة و نَيةةةوان سةةةونة و شةةةيعة بةشةةةَيوازَيكى زؤر خوَينةةةاوى و مةترسةةةيدار سةةةةريهةلَ  
طةرضةةى لةهةنةةدَى قؤنةةاغ و سةةةردةمدا لةسةةايةى زةبةةروزةنو و    , بةةةردةواميش بةةوة  

بةةةالم ئةةةم .تةةاكِرةوى و داثَلؤسةةينى دةسةةةالتةوة ئةةةم ملمالنَييةةة خةفةةة و سةةِر بوبَيةةت   
و .ى هةية و هةةروا بةسةانايى كؤتةايى نايةةت    ية ِرةط و ِريشةى قوَل و مَيذووملمالنَي

 .هةاَليسانى جةنطَيكى خوَيناوى نَيوانيانبضوكرتين بزيسكة دةبَيتة 
ئاشةةةةكراية بةدرَيةةةةذايى مَيةةةةذوويى ئيسةةةةالم  مةزهةةةةةبى شةةةةيعة بةةةةاَلى شؤِرشةةةةطَيِر و    
موسةةةةةةتةزعةف و ضةوسةةةةةةاوة و زوَلةةةةةةةم لَيكةةةةةةراو بةةةةةةوة و دوورخةةةةةةةراوة بةةةةةةوة لةةةةةةةة      

بةثَيضةوانةشةةةةوة مةزهةةةةبى سةةةونة مةزهةةةةبى سةردةسةةةت و دةسةةةةالت و  .دةسةةةةالت
, ئةمةةةةش وايكةةةردوة كةةةة درَيةةةذة بةةةةم ملمالنَييةةةة بةةةدرَيت      هةر.ضةوسةةةَينةرةوة بةةةووة 

شةةيعة  لةعَيراقةةدا ودواى , لةئَيسةةتادا و لةةةدواى ِرووخةةانى ِرذَيمةةى بةعسةةى صةةدامى  
ساَلةى مَيذووى دةسةالتى سونة مةزهةةب  باالدةسةتة لةة ثةِرلةةمان و حكومةتةدا      80

حةةةقى ئةةةو   و ثالنيةةان هةةةبَيت  يةةان نةةا شةةيعة دةيةةةوَيت و بةةةكرداريش دةرخيسةةتوة   
جةورو ستةمة مَيذوييةى سةدان ساَلةى وةربطرَيتةوة ئةطةةر خوَينةاوى تةريش بَيةت     

 .لة ِرابووردووش
كةواتة ئةم ملمالنَي مةزهةبية ِرةط و ِريشةى مَيذوويى هةية و لةئَيستادا كةة عَيةراق   
بؤتة طؤِرةثانى ملمالنَيى دام و دةزطا جاسوسيةكانى ووالتانى دراوسةَي و ناوضةةكة   
ودونياش و لةسةروو هةمووشيانةوة بةوونى ِرَيكخةراوى ئةلقاعيةدة و ثامشاوةكةانى     
ِرذَيمةةى بةةةعس ئةةةم ملمالنَييةةة وئةةةو ِرةوتةةة مَيذوييةةة درَيةةذة ثَيةةدةدةن و هةةةموانيش      
بةشةةيعة و سةةونة و قاعيةةدة و دةوَلةةةتانى دراوسةةَي و دونياشةةةوة دةسةةتيان هةيةةة لةةة   

طةةةةةة مةزهةبيةةةةةةو  ئةةةةةاطرى ئةةةةةةم جةن هةاَليسةةةةةان و خؤشةةةةةكردن و بةةةةةةردةوامبوونى   
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ِروانني و بةرذةوةنديةكانى خؤيةوة و بةمةرامى جياواز ئةةم كةارة   هةريةكةشيان لة تَي
دةكةن كة مةترسيدارترين جةنطة نةك تةنها بؤ عَيراق بةَلكو بؤ سةرتاثاى ووالتةانى  
ناوضةى ِرؤذهةةاَلتى ناوةِراسةت كةة بؤخةؤى لةبنضةينةدا كوانويةةكى خةفةةكراوى ثةِر         

ها ؤى بةوونى دةيةة  يلةمؤى ئاطرة و لةهةر ئان وساتَيكدا ئامادةية بؤ كَلثةكردن بةهذ
 .كَيشةو ملمالنَيى موزمني و درَيذخايةن و هةنوكةيى ناوضةكةوة

 ---------------------------------------------
ة و دواتةةر نوسةةيو(( ئيسةةالم ثةيكةةدا )) سةةةرةتا ئةةةم بابةتةةةم  لةةةوةاَلمى ثرسةةيارةكانى ثَيطةةةى      *

ِرؤذةظ ودةنطةةكان و كوردوسةتان نَيةت و    )) .بةشَيوةى ئةم نوسينة لةةم ثَيطانةةى تةردا باَلوكةردةوة    
 .دا5/7/2007و 2دا باَلوكراوةتةوة لة ((سبةى 
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 زؤر بةثةلة
 ى دةستوور  لةكاتى دياريكراوى خؤيدا140مادةى 

 *جَيبةجَى ناكرَيت 

نى ئةجنومةنى حوكمةوة لةدواى ِروخانى ِرذَيمةى بةةعس   لةسةردةمى دامةزراند هةر
دا و 2003هاوثةميانةكانةةةةوة لةسةةةاَلى   و ِرزطةةةاركردنى عَيةةةراق لةاليةةةةن ئةةةةمريكاو   

ى مةةادةى  ةى دةوَلةةةتى عَيراقةةى و بةرجةسةةتةكردن نوسةةينةوةى ياسةةاى كةةاتى ئيةةدار  
يان ى كةةةةركوك و ئةةةو جَيطةيانةةةةى كَيشةةةة رةنوسةةةى شةةار كةةة تايبةةةةت بةةوو بةضا   58

لةسةرة و تانوسينةوةى دةستورى هةميشةيى عَيراق و دةنطدانى طةالنى عَيراق بةة  
ى دةسةةتوور 140دا و ضةسةةثاندنى مةةادةى 2005مليةةؤن كةةةس لةسةةاَلى  8نزيكةةةى 

تايبةةةةةتكرا بةةةةة ضارةنوسةةةةى شةةةةارى كةةةةةركوك و     06كةةةةة بةهةمانشةةةةَيوةى مةةةةادةى  
لةةةةةةة  زؤرى لةسةةةةةةةر  وتةةةةةةراوة و زؤرى لةسةةةةةةةر  نوسةةةةةةراوة   . جَيطةةةةةةةكانى تةةةةةةرةوة 

لةةةةة كةةةةورد و عةةةةةرةب و توركومةةةةان و  )) ِراطةياندنةةةةةكانى هةموواليةنةكانةةةةةوة هةةةةةر 
لةةةناوةوةى عَيةةراق و لةدةرةوةشةةى  .هتةةد...سةةيسى و يةزيةةدى و سةةونة و شةةيعة و  ةم

لةاليةةةةةن توركيةةةةا و ئَيةةةةران و  سةةةةورياو ووالتةةةةانى سةةةةونةى عةةةةةرةب  و ئةةةةةمريكاو     
 ((.هتد...بةريتانياش و

ؤيةةةوة شةةةةن و  و لةةةة تَيةةِروانني و بةرذةوةنديةةةكانى خ   هةريةكةةة بةمةةةرامى تايبةةةتى   
بةةو ثَييةةى ئةةم    . رةنوسةى مادةكةةيان ِرةنةو دةكَيشةا    كةوى بابةتةكةيان دةكةردو ضا 

, مليةةةةةؤن كةةةةةةس دةنطةةةةةى بةةةةةؤداوة   8مادةيةةةةةة مادةيةةةةةةكى دةسةةةةةتوريةو نزيكةةةةةةى   
داكردوة و شةرعيةتَيكى  ياسايى و جةةماوةرى لةةناوخؤو دةرةوةى عَيراقيشةدا ثةية    

ؤِرانكةةارى طةِرانةةةوة بةةؤ طةةةل دةسةةتكارى و ط  توانَيةةت بةةةبَىكةةةس و اليةةةنَيك ناهةةي  
 .تيادا بكات
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ى داوة و بةمادةيةةةكى زؤر لةةةناو هةموانيشةةدا كةةورد زؤر بةسةةةر ئةةةم مادةيةةةدا هةةةلَ    
سةةاَلةدا ِراى طشةةتى كةةوردى  2طةةرنو و زَيةةدة بايةةةي لةقةَلةةةمى داوة و لةةةماوةى ئةةةو  

كة ئةم مادةيةة ضارةنوسسةازة بةؤ كةوردو بةؤ كةةركويش       هَيناوةتة سةر ئةو باوةِرةى 
و جةةختى دةكةةردةوة كةةة دةبَيةةت جَيبةةجَيبكرَيت لةةةماوةى ديةةاريكراوةى خؤيةةدا تةةا    

ئاسةةةاييكردنةوة و سةةةةرذمَيرى كةةةردن و   )) بةهةرسةةةَى قؤناغةةةةكانى   31/12/2007
و جَيطةةةكانى تةةرو هةةةموو هيةةواو ئةةاواتَيكى  (( دةنطةةدان لةسةةةر ضارةنوسةةى كةةةركوك 

سةةةر ئةةةم مادةيةةة هةَلضةةنيوة بةةؤ طةِرانةةةوةى كةةةركوك و جَيطةةةكانى تةةر بةةؤ سةةةر          لة
 .هةرَيمى كوردوستان

        ئةةةةم مادةيةةةة هَينةةةدةى طرنطيةكةةةةى بةةةؤ كةةةورد لةةةةكاتى جَيبةجَيكردنيةةةدا ,
هَيندةش  زيانى دةطةياندة  عةةرةب و توركومةان و ووالتةانى دراوسةَى بةةتَيِروانينى      

هةربؤيةةةةش سةةةةرجةميان  . يةكانيانةةةة رذةوةندخؤيةةةان كةةةة هةةةةَلقواَلوى بة   ةتىبةةةتاي
بةعةةةةةةةةرةبى سةةةةةةةونة و شةةةةةةةيعة و توركومةةةةةةةان و هةنةةةةةةةدَى جةةةةةةةاريش مةسةةةةةةةيسى و  

ان هةةةةةوَلى حةةةةةزى كةةةةورد بةةةةؤ جَيبةةةةةجَيكردنى ئةةةةةو  يةزيديةكانيشةةةةةوة بةهَينةةةةدةى
ثةكخسةةةةةتنى و جَيبةجَينةةةةةةكردنيان داوة و طةةةةةةلَيك ِرَيطةةةةةرى و بةربةسةةةةةتيان بةةةةةؤ       

 -:لةو ِرَيطريانة. دروستكردووة

 .دواخستنى ثَيكهَينانى ليذنةى باالى جَيبةجَيكردنى مادةكة1.

 .ودجةى مادةكةَيدانى بدواخستنى دياريكردن و ث2.

 .و كارة ئيداريةكانى لةشارةكاندا ِرَيطرتن لة كردنةوةى ئؤفيس3.

وةو مةزهةبةة جياوةزاكةان لةة    ةو نوَينةرانى نةتة  ناكؤكى دروستكردن لةسةر ذمارة4.
 .ليذنةكةدا

ركردنةةى هةنةةدَى بِريةةار لةاليةةةن  وةزارةتةةى نةةاوخؤى عَيراقةةةوة بةةؤ ِرَيطةةةطرتن        دة5.
 .هاوردةو ئاوارةكان ىلةطةِرانةوة

(( هاشةم شةبلى  / وةزيةرى داد )) ةر سةةرؤكى ليذنةة بااَلكةة   دواتر طوشار خستنة سة 6.
 .كارى ليذنةكة خبةنلةكاركَيشانةوة بؤئةوةى ثةكى ئيشوبؤ دةست 
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ن ليذنةةة بااَلكةةةوة دةرضةةووبوو بةةؤ َى بِريةةار كةةة لةاليةةةدواخسةتنى دةركردنةةى هةنةةد 7.
لةاليةةن   جَيبةجَيبكرايةة  15/3/2007و تةا  غى ئاسايكردنةوةى مادةكة كة دةبوقؤنا
 .ومةنى وةزيرانى عَيراقةوةئةجن

ووالتانى دراوسَى بةتايبةت توركيا و ئَيةران و ووالتةانى   , لةدةرةوةى عَيراقيشدا
يتانياش ِرَيطةرى زؤريةان دروسةت    انةت ئةمريكاو بةرسونةى عةرةبى ناوضةكة و تةن
- :لةو ِرَيطريانة. دةكة لةكاتى خؤيدا دةكرد بؤ جَيبةجَينةكردنى ما

توركيةةا لةِرَيطةةةى طوشةةار و فشةةارى سةةةربازى و ئةةابورى  بةةؤ سةةةردةوَلةتى عَيةةراق  1.
 .ةوةوبؤ سةر كورد بةبيانوى ثةكةكة و ثاراستنى توركومان و كةركوك

ِرَيطةةةةى حيزبةةةة ئيسةةةالمية شةةةيعةكانى سةةةةر بةخؤيةةةةوة و بةتايبةةةةتيش   ئَيةةةران لة2.
 .هاوردة و ئاوارةكان ىنةوةِراةطةطرتن لوةك ِرةوتى صةدربؤ ِرَيطةتوندِرةوةكانيان 

والتةةةانى عةةةةرةبى سةةةونة بةثَيةةةدانى بةةةةرتيل بةةةةكورد بةةةؤ ئةةةةوةى جَيبةةةةجَيكردنى   3.
 .تر دواخبرَيتساَلى  15-10مادةكة بؤ 

هةوَلى جديان نةداوة و طوشار و فشةاريان بةكارنةةهَيناوة   , ريتانياشئةمريكاو بة4.
ةوامى طوشةارةكانيان  بةةرد ةوةك ئَيسةتا ب , بؤ جَيبةجَيكردنى مادةكة لةكاتى خؤيةدا  

سياسةةيةكان و  ار و سةةةرؤك وةزيةةران و هةةةموو كوتلةةة   تة سةةةر سةةةرؤك كؤمةة  خسةةتؤ
سروشةةتى ثةسةةةند ثةِرلةةمانيش بؤئةةةوةى بةةة زووتةرين كةةات ياسةةاى نةةوت و طةةازى    

 .بكةن ضونكة لةبةرذةوةندى خؤيانة

هةامَلتؤن كةة نوَينةةرى هةةردوو حيزبةى كؤمةارى و       -ِراسةثاردةكانى ليذنةةى بيكةةر   5.
يةةدا ضةةونكة  لةةةكاتى خؤ 140دميوكراختوازةكةان بةةوون بةةة جَيبةجَينةةةكردنى مةةادةى  
بةةةةارود وايةةةةة و لةةةةةكاتى   لَيكئاشةةةةكرايان كةةةةردوة كةةةةة شةةةةارى كةةةةةركوك وةك بةةةةةرمي  

 .دنى مادةكةدا دةتةقَيتةوةبةجَيكرجَي

زاَلمةةةاى )) رتوةكاننةتةةةةوة يةةةةكط نى نوَينةةةةرى هةميشةةةةيى ئةةةةمريكا لة  ِراطةيانةةةد6.
ة نةتةةوة  اتة بب 140نةة سةةفريى ئةةمريكا لةة عَيةراق بةؤ ئةةوةى مةادةى         كؤ(( خةليلزاد
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يةكطرتوةكانةةةةوة و بيكاتةةةة كَيشةةةةيةكى دةرةكةةةى و دوورى خباتةةةةوة لةكَيشةةةةيةكى   
 .وةى كةم بكاتةكةيةَيراق و هَيز و شةرعيةتى دةستورناوخؤيى ع

 ئةةةةةم هةةةةةوَل ِرَيطريانةةةةة لةاليةةةةةن ناحةةةةةزان و دوذمنةةةةانى كةةةةوردو      هةةةةةموو
و بةةردةوام بةوونى تةاكو ئَيسةتا ئةةو       140مةسةلةكةى و شةارى كةةركوك و مةادةى    

ئومَيد و خةونةى كورديان كةلةسةر ئةم مادةيةة هةَليانضةنيبوو بةةرةو كاَلبونةةوة و     
هةةموو بةَلطةة و ئامةاذة سياسةيةكان و ثَيشةبينيةكان      .ضةَلبونةوة بردوةو دةبةةن  ثو

بةةؤ ئةةةوة دةضةةن كةةة جَيبةةةجَيكردنى مادةكةةة لةةةكاتى ديةةاريكراوى خؤيةةدا كةةارَيكى     
دا 2007تايى سةةةةاَلى ناتوانرَيةةةت لةةةةةكاتى خؤيةةةدا و لةةةةكؤ    زةمحةتةةةةو ناكرَيةةةت و  

- :لةو ئاماذانةش.جَيبةجَيبكرَيت
ردنى سةةةةرؤكَيكى نةةةوَى بةةةؤ ليذنةةةةى بةةةاالى جَيبةةةةجَيكردنى  دواخسةةةتنى ديةةةاريك1.

 .مانو 2مادةكة لةدواى دةست لةكاركَيشانةوةى سةرؤكى ثَيشووى ليذنةكة ثَيش 

سةةةرذمَيريكردنى مادةكةةة كردنةوة وتةةةواو بةةوونى وادةى هةةةردوو قؤنةةاغى ئاسةةاي 2.
 .جَيبةجَيبكراناية 15/7/2007دةبواية تا  كة

مَيرى طشتى دةساَلةى عَيراقى كة بِرياروابوو لةة  ةى سةرذثوضةَلكردنةوةى ثِرؤس3.
ة زؤررطةةةةةةةرنو بةةةةةةةوو بةةةةةةةؤ  كةئةةةةةةةةم ثِرؤسةةةةةةةةي ,دا جَيبةجَيبكرايةةةةةةةة 17/10/2007

 .140جَيبةجَيكردنى مادةى 

ى بةةةةؤ ئةةةةةمريكاو ووتوَيةةةةذكردن لةطةةةةةَل سةةةةةرؤك     ؤك تاَلةةةةةبانبةةةةانطكردنى سةةةةةر 4.
َيدةضةةَيت طوشةةارةكان  طةرضةةى بةئاشةةكرا بةةاس لةةةو بابةتةةة ناكةةةن بةةةالم  ث     ,ىبةةارزان
 .يان  قورسرت بوبَيتئاِراستةى دواخستنى مادةكة لةسةرو ةبةر

ى حكومةةتى  مالكى و وتةبَيذ.ةندَى لَيدوان لةاليةن سةرؤك وةزيران ددركاندنى ه5.
 140عةةةة  دةباغةةةةوة بةئةطةةةةرى دواخسةةةتنى جَيبةةةةجَيكردنى مةةةادةى      .عَيراقةةةى د

 .نى توركياو ِرازيكردنىلةذَير طوشارةكا لةكاتى دياريكراوى خؤيدا

ئةنةةةدام ثةِرلةةةةمانى (( فريةةةاد ِرةواندوزيةةةوة  ))دركانةةدنى هةنةةةدَى ئامةةاذة لةاليةةةةن   6.
سةينَيكيدا  عَيراق و نزيك لةسةركردايةتى يةكَيتى نيشةتيمانى كوردوسةتانةوة لةة نو   
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نيشةةانى بةناو(( 3/7/2007لةةة  4312)) لةةة ِرؤذنامةةةى كوردوسةةتانى نةةوَيى ذمةةارة    
كةةةة ئامةةةاذة دةدات بةةةوةى كةةةة جَيبةةةةجَيكردنى  (( ِرايةةةةكى جيةةاواز  و 140مةةادةى  ))

ةتةةة و دةبَيةةت سةةةركردايةتى اتى ديةةاريكراوى خؤيةةدا طةةلَيك زةمح لةةةك 140مةادةى  
ش شةةارى كةةةركوك خاوبكاتةةةوة بةةةوةى كةةة  يكةةورد ِراى طشةةتى جةةةماوةر و بةتايبةةةت

نطى تةةةر مةةةا 5ضةةةونكة دواى .مادةكةةةة ناتوانرَيةةةت لةةةةكاتى خؤيةةةدا جَيبةةةةجَيبكرَيت   
هةَلوَيسةةةةتى سةةةةةركردايةتى كةةةةورد زؤر مةةةةوحريو دةبَيةةةةت لةبةةةةةردةم ِراى طشةةةةتى       

 .جةماوةردا

لةةةكاتى خؤيةةدا ِرؤذ بةةةِرؤذ    140بةةةم شةةَيوةية ضانسةةى جَيبةةةجَيكردنى مةةادةى    
 .بةرةو كزى و نةمان دةضَيت

  لةةةكاتى خؤيةةدا بةةؤ  140مةترسةةيةكانى جَيبةجَينةةةكردنى مةةادةى
 كورد

بةةؤ كةةورد ئةةةم مادةيةةة زؤر طةةرنو و ثةةِر بايةخةةة بةةةهؤى         وةك ثَيشةةرت بايةةان كةةرد  
ةوةى عَيةراق و  ةكةيةوة لةةناوخؤو دةر يريشةرعيةتى دةستورى و ياسايى و جةماوة

بؤ جَيبةجَيكردنةكةشى لةةكاتى خؤيةدا طةةلَيك طةةورةتر و طةرنطرت      , نَيو دةوَلةتيشدا
ةر هةرضةةةةندة ئةةةةم مادةيةةةة جيةةةا لةهةةةةموو مادةكةةةانى تةةةرى دةسةةةتوور هةةة       , دةبةةةوو

هةربؤيةةة زيةةاتر دواخسةةتنى    , سةةالَ  2دواخةةرا واتةةة    2007لةسةةةرةتاوة بةةؤ سةةاَلى    
دا يةكة ثةردةور برِلوبيانويةكةوة بَيت و لةذَير هةةر ناونيشةان   ةجَيبةجَيكردنةكةى بةه

بَيت بةتةنها و تةنها لة زيانى كةورد دةشةكَيتةوة و بةسةوودى دذةكةان و ئةةوانى تةر       
 .تةواو دةبَيت

- :ضةند خاَلةدا خؤدةبينَيتةوةمةترسيةكانيش لةم 
نفةةوز و دةسةةةالت و ثَيطةةةى كةةورد لةحكومةةةتى ناوةنةةد و سةةةرؤكايةتى كؤمةةار و     1.

لةكاتَيكةدا حكومةةت   , ايةة ثةِرلةمانى عَيراقدا لةئَيستادا لةو ثةةِرى بةةهَيزى و ثتةويد  
هَيةةةةزة سةةةةةربازيةكانى عَيةةةةراق زؤر الواز و بَيدةسةةةةةالتن بؤيةةةةة داهةةةةاتوو   و سةةةةوثاو 

لةطةةَل تَيثةةِربوونى كةات و بةةهَيزبونى     ضَيت ئةم هاوكَيشةية ثَيضةوانة ببَيتةوة ثَيدة



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 69 

 

تةكانى يةش مَيةةذووى ِرابةةوردوى دةسةةةالَ  تئةةةم ِراسةة دةسةةةالتى ناوةنةةد لةةة بةغةةداد و  
 .َيننناوةند لة بةغداد دةيسةك

لةةةةةدونياى سياسةةةةةتدا دؤسةةةةت و دوذمنةةةةى تاسةةةةةر نةةةةني بةةةةةَلكو بةرذةوةنةةةةدى       2.
هةربؤيةةةةة ثَيشةةةةبينى دةكرَيةةةةت لةةةةة ئاينةةةةدةدا ئةةةةةم     , ةر هةيةةةةةهةميشةةةةةيى و تاسةةةة 

نةةدَى هَيةةزى نةةاوخؤى عَيراقيةةدا طؤِرانيةةان   دؤسةةتايةتيةى كةةورد لةطةةةَل ئةةةمريكاو هة 
 .ية ئابوريةكاندابةسةردا بَيت لةبةردةم بةرذةوةند

نى ئةمريكاو هاوثةميانةكانى لة عَيراقدا لةساالنى داهةاتوودا  كشانةوةى هَيزةكا 3.
 .ناشكَيتةوةدا  140ى كورد و جَيبةجَيكردنى مادةى لةقازاجن

ةرامبةةةر هةةةمووان لةةة ناحةةةزانى  د لةةةم ثَيطةةة بةةةهَيزةى ئَيسةةتايدا ب ئاشةةكراية كةةور 4.
بةؤ جَيبةةجَيكردنى مادةكةة لةة      شةدا بةةرةنطارى و مقاوةمةةت دةكةات    ةنةاوخؤو دةرةو 
و فشةارة سياسةى   امبةةر طوشةار  ربةالم ثَيدةضَيت تاسةةر نةةتوانَيت لةبة  , كاتى خؤيدا

 .و ئابورى و سةربازيةكاندا خؤِراطر بَيت

 ِرؤذهةةالتى ناوةِراسةتدا ِرووبةدات   ثَيشبينى دةكرَيت طؤِرانَيكى طةورة لةناوضةى 5. 
 -ئةةةتؤمى ئَيةةران و كَيشةةةى سةةوريا)) لةضةةةند سةةاَلى داهةةاتوودا بةةةهؤى كَيشةةةكانى 

دؤخى نةةاجَيطريى  بةةارو و بةةةردةوام بةةوونى  (( وةةلوبنةةان و كَيشةةةى فةلةسةةتينيةكان  
كة تَيكضةوونى ئةةم بارودؤخةة طشةتيةى ناوضةةكةش لةة       , راقيشةوةئةفنانستان و عَي

ت بؤية هةر دواخسةتنَيك ضةةندة كةةميش بَيةت بةةقازاجنى كةورد       قازاجنى كوردا نابَي
 .نابَيت

 ئةى ضارةسةر ضية؟؟؟
هةموو سةرةتا دةبَيت كورد بؤ هةموو ئةطةرةكان خؤى ساز و ئامادة بكات لةسةر 

-:بةوةى كة دةبَيت .ريةوةئاستةكان سياسى و ئابورى و سةربازى و جةماوة  
بةرةيةكى ناوخؤيى يةكطرتوو بةهَيز لةةنَيوان سةةرجةم ثارتةة سياسةيةكاندا ثَيةك      1.

بهَينَيت بؤ ِرَيطة طرتن لة درزكةوتنة ناو ِريزةكانى طة  كوردو هةَلوَيست و طوتةارى  
 .سياسيةوة
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دامةةزراوتر بكةات بةة قوَلكردنةةوةى     وحكومةتى هةرَيم ضةسةثاو  دام و دةزطاكانى 2.
ى حكومةةت بةنيةةةتَيكى ثةاك و بَيطةةةردى كوردانةةوة دوور لةةة    ةثِرؤسةةى يةكطرتنةةةو 

 .كردنى مةرامى تةسكى حيزبايةتىزاَل

ى ثَيشةةةةمةرطة سةةةةازو  و ثَيشمةرطايةتيشةةةةةوة دةبَيةةةةت هَيةةةةز لةةةةةِرووى سةةةةةربازى  3.
ةنيةةةةةةوة بةةةةةؤ هةةةةةةموو َينةةةةةان و ضةةةةةةك و تةقةمادةبكةةةةةات لةةةةةةِرووى مةشةةةةة  و ِراهئام

 .ى بؤ ثاراستنى سنورةكانى هةرَيمةكِرووبةِروبونةوةيةكى ناوخؤيى و دةر

هؤشيارى بدات كة لةكاتى جَيبةجَينةكردنى مةادةى  , لةسةر ئاستى جةماوةريش4.
بةةةرطريكارى  و ثَيشةةهات و ئةطةةةرَيك و ئامةةادةىدا سةةازو ئامةةادة بَيةةت بةةؤ هةةةمو140

بةتايبةةةتيش شةةارى كةةةركوةك  ةوةى كةةة ِراسةةتيةكان لةةة جةةةماوةر و   بَيةةت ئةةةوةش بةة 
 .َيتةوةنةشاردر

طرَيتةةة بةةةر لةةةم قؤناغةةةداو   انئةةةو ِرَيوشةةوَينانة ضةةني كةةة كةةورد دةبَيةةت بي   
 -:لةكاتى خؤيدا 140لةكاتى جَيبةجَينةكردنى مادةى 

مانى ؤكايةتى كؤمةةةار و حكومةةةةت و ثةِرلةةةة  هةَلثةسةةةاردن و كشةةةانةوةى لةةةة سةةةةر   1.
 .اقيداعَير

سةةازدانى خؤثيشةةاندان و نةةاِرةزايى دةربةةِرين و عصةةيانى مةةةدةنى لةسةةةر ئاسةةتى   2.
 .سياسى و جةماوةرى

بةةةةرثاكردنى هةَلمةةةةتَيكى سياسةةةى و ديثلؤماسةةةى و ِراطةيانةةةدن لةسةةةةر ئاسةةةتى    3.
 نةةاوخؤى عَيةةراق و ناوضةةةكة و دونيةةاش بةةؤ ِروونكردنةةةوةى ِراسةةتية مَيذوويةةةكان       

 .نى ترداجَيطةكالةمافى كورد لةكةركوك و 

ى لوبى كوردى لةدةرةوةى ووالت بؤ فشار خسةتنة  ؤَلكردنةوةثَيكهَينان وتوندو ت4.
 .كانبِرياربةدةستة ةوَلةتان و ناوةندسةر دة

الهةةةةاى بةةةةؤ دادطةةةةاى بةةةةاالى  ملةكؤتايشةةةةدا بةرزكردنةةةةةوةى كَيشةةةةةكة بةةةةؤ بةةةةةردة5.
وى كةةةورد بةةةؤ  بةةةةثَيى ياسةةةاو طةِرانةةةةوةى مةةةافى خةةةورا    يةكاليكردنةةةةوةى كَيشةةةةكة 

 .خاوةنةكةى
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 لةةة ئَيسةةتادا كةةورد  ثَيطةةة و قورسةةاييةكى طةةةورةى  لةةةعَيراق و   ئاشكراشةةة
روا ئاسةةةان نيةةةة ثشةةةتطوَى خبرَيةةةت و   وضةةةةكة و دونياشةةةدا دروسةةةتكردوة و هةةةة  نا

و مافةةكانى   زةكاندا حسابى بةؤ نةةكرَيت  او هَيحساباتةكاند ىلةهاوكَيشة و بةالنس
تادا زؤر بةةةرةو ثةةَيش ضةةوة و  ى لةئَيسةةةسةةةلةكةضةةونكة كةةورد و م ,ل بكرَيةةتثَيشةةَي

و ثشتطرييةكى طةورةتريشى بةؤ   ةوتى طةورةو طرنطى وةدةستهَيناوةطةلَيك دةسك
و طؤشةةةطري بكرَيتةةةوة  رَيت هةةةروا بةسةةانايى بضةةوك و قةةةتيس كةةةناك.دروسةةت بةةوة

 .بووردوواوةكو سةدةكانى ِر

ان و ثَيكةةةةةوة ذيةةةة  ى برايةةةةةتى و تةةةةةبايى ولةعَيراقيشةةةةدا كةةةةورد فاكتةةةةةرى سةةةةةرةك 
ِرَيكخسةةتنةوةى نةةاوخؤى عَيةةراق و ثاراسةةتنى يةةةك و يةةةكطرتوويى خةةاك و طةةةالنى      

ى خةوَينى  رضةة و خةةَلتان  ةثاعَيراقة و طةر كورد نةبواية ئةوا لةمَيةذ بةوو عَيةراق ثارض   
بةةةةم شةةةَيوةية طةةةةر كةةةورد هةةةةموو كةةةارت و  .  شةةةةِرى مةزهةةةةبى و نةةةاوخؤيى ببةةةوةوة

نةةةهَينَيت بةةةذيرى و هَيمنةةى  كةةة طةةةلَيك     رى بةكاقورسةةايى وسةةةنو و فشةةارى خةةؤ   
كارتى بةهَيزى لةدةستداية ئةوا ئةوةى تائَيسةتا بةدةسةتى هَينةاوة لةكيسةى دةدات     

ِرةوةى نؤ شةكاندن دادى كةةس نةادات و ِرةو   بةئةةذ  كو كاَلة دانكرؤشةو ئةوكاتةش 
ووش مَيةةةةةذووش ناطةِرَينرَيتةةةةةة دواوة و بةرنةةةةةةفرةتى مَيةةةةةذوو و نةةةةةةوةكانى داهةةةةةات 

 .ةكةويند
 

--------------------------------------------- 

كورديش وَيب و كوردوستان ثؤست و كوردوستان نَيت و )) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى  *
 .دا21/7/2007و 11و  7دا باَلوكراوةتةوة لة (( هةواَل )) و ِرؤذنامةى (( ئيسالم ثةيك 
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 حكومةتى مالكى
 * ةردةم طؤِران يان ِروخاندايةلةب 

ئةمينةةةدارى طشةةةتى ئَيسةةةتاى (( نةةورى مةةةالكى  . د)) ئاشةةكراية زيةةةاتر لةةةة سةةةاَلَيكة  
دواى طفتوطؤيةةكى دوور  . حيزبى دةعوةى ئيسالمى بةسةرؤك وةزيران ِراسثَيردرا

لةةةةةةة سياسةةةةةةيةكان بةةةةةةةهؤى دةسةةةةةةت  توان هةةةةةةةموو كورَيةةةةةةذ و سةةةةةةةختى نَيةةةةةة و د
ضةةونكة ئةةةو لةاليةةةن   .بةةؤ ئةةةو ثؤسةةتة  (( عفةريةةةوةئيةةواهيم جة.د)) بةردارنةةةبوونى

بةةةالم دواى ئةةوةى هةنةةدَيك طوشةار و فشةةار   ,كوتلةةى شةةيعةكانةوة هةَلبةذَيردرابوو   
بةتايبةةةتيش كوتلةةةى هاوثةةةميانى كوردوسةةتانى وازى لةةةو داواكارييةةة هَينةةا لةةة         

وَيكى لةماوةى ئةم سةاَلو نيةوةدا طةةر بةضةا    . ِراسثَيردرا((نورى مالكى .د))ئةجنامدا
طةرضةةى . ورد و بةديقةةت  بِروانينةة ثَيشةوةضةوونى ثِرؤسةةةى سياسةى لةة عَيراقةدا      

بةةةالم دةكرَيةةةت بةشةةةَيوةيةكى  .وتنَيكى كةةةةم هاتؤتةةةة دىلةهةنةةدَيك بةةةواردا ثَيشةةكة  
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طشةةتى بِريةةار بةةدرَيت كةةة ئةةةم حكومةتةةة سةةةركةوتوو نةةةبووة و نةشةةيتوانيوة كةةة        
ات و لةئاسةةةةةةتى خواسةةةةةةت و  زؤرتةةةةةةرين كارةكةةةةةةان و بةرنامةكةةةةةةةى جَيبةةةةةةةجَيبك   

تَيبينيةكانى طةالنى عَيراقدا بَيت و ئةو بةَلَين و بةرنامةة سياسةيةى كةة ثَيشةكةش     
ئاشكراشة هؤكةارى بابةةتى و خةؤى    . بة ثاِرلةمانى عَيراقى كردووة جَيبةجَي بكات
 -:لةوانة. يداكةكانهةن بؤ سةرنةكةوتنى ئةم حكومةتة لة و ئةر

ى ثارَيزطاكانةدا بةطشةتى و بةتايبةةتيش بةغةدادى     خراثى بارى ئةةمنى لةزؤربةة   1.
 .ثايتةخت

بَيتوانايى دام و دةزطا سةربازى و هةواَلطرييةكانى عَيراق لةِرووى توانةا مةادى    2.
 .و مرؤييةكانيةوة

بازيةكانيان باالدةسةةةتبوونى سةةةوثاى ئةةةةمريكا و لَيثرسةةةراوة سياسةةةى و سةةةةر     3.
 .ئةمنيى بةحكومةتى عَيراقىسليم نةكردنى مةلةفى لةبوارى ئةمنيدا و تة

بةةةوونى ملمالنَيةةةى سياسةةةى و حيزبةةةى و تايةةةةفى و مةزهةةةةبى لةةةة نَيةةةوان كوتلةةةة   4.
 .سياسيةكان و نةتةوة و ديانةت و مةزهةبة جياوازةكانى عَيراقدا

بةةة  دةسةتَيوةردانى واَلتةانى دراوسةَيى عَيةراق بةةؤ كاروبةارى نةاوخؤ هةريةكةةيان        5.
 .ان بؤ ثاراستنى بةرذةوةنديةكانيان و دواِرؤذى عَيراقبيانويةكةوة و لة تَيِروانيني

بةهَيزى توانا مةادى و مرؤييةةكانى ِرَيكخةراوى ئةلقاعيةدة و ِرَيكخراوةكةانى تةر        6.
 .كة ناوى خؤيان ناوة مقاوةمة لةطةَل طروثةكانى كؤنة بةعسيةكانيشدا

 بةةةةةم هؤيانةةةةةوة حكومةةةةةتى مةةةةاليكى نةةةةةيتوانيوة لةةةةةبوارى ئةةةةةمنيى و ئةةةةابورى و  
كة بتوانَيةت بةسةةر   .ةو بةرضاو ثَيشكةش بكاتخزمةتطوزاريةكاندا كارى زؤر طةور
 .هةموو كؤس  و تةطةرةكاندا زاَلبَيت

لةئَيستاشةةدا و بةةةهؤى سةةةرنةكةوتوويى ئةةةم حكومةتةةة  لةكارةكانيةةدا لةبةرامبةةةر     
سياسيةكانيشةةدا كةوتؤتةةة بةةةر هَيةةرش و     مريكادا و لةبةرامبةةةر هةةةموو كوتلةةة  ئةةة

ؤر بةهَيزةوة كة ضاوةِروانى ِرووخاندنى يان طؤِرانكةارى لةة كابينةكةيةدا    طوشارى ز
- :لةو طوشارانةش. دةكرَيت



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 74 

 

مريكا و سةةةرؤك بةةةَلَينى زؤرى دابَيةةت بةةة ئةةة   (( ى نةةورى مةةالك .د))  ثَيدةضةةَيت  1.
ةيةةةكى كةمةةدا زاَل ببَيةةت بةسةةةر كؤسةة  و تةطةرةكانةةدا   دةتوانَيةةت لةماوبةةؤش كةةة 

بةسةةةةر  و زاَلبةةةوون(( مةزهةةةةبى  نَيةةةوان سةةةوننة و شةةةيعة   شةةةةِرى تايةةةةفى و )) وةك
زاَلبةةةوون بةسةةةةر نةةةاكؤكى و   , ة ضةةةةكدارةكانى تةةةردا ِرَيكخةةةراوى قاعيةةةدة و طروثةةة  

طةةةةةةالنى عَيراقةةةةةدا لةثةةةةةةيِرةوكردنى ثِرؤسةةةةةةى   ملمالنَيةةةةةى نَيةةةةةوان ثَيكهاتةةةةةةكانى
زاَلبةةةةةةةوون بةسةةةةةةةةر كؤسةةةةةةة  و تةطةةةةةةةةرة  . ئاشةةةةةةةتةوايى طشةةةةةةةتى نيشةةةةةةةتيمانى  

وتةةةةةةةةةى نةهَيشةةةةةةةةةتنى ميليشياضةةةةةةةةةكدارةكان بةتايبةةةةةةةةةةتيش ِرة .ئابورييةكانةةةةةةةةدا 
. هتةد  ...ى و وةك ياساى نةوت و طازى سروشةت , سادةركردنى هةندَيك يا.رىصد

بةاَلم تائَيستا نةيتوانيوة كة هةي  يةةكَيك لةةو كَيشةانة ضارةسةةر بكةات و لةبةةردةم        
 ئةمريكيةكانةةةدا تووشةةةى ئيسراجيةةةةكى زؤر بةةةووة و ئةمريكيةةةةكان هةةةةر لةسةةةةرؤك 
بؤشةوة ِرايدةطةيةنن كة حكومةتى مةالكى حكومةةتَيكى الوازة و ثَيويسةت دةكةات     

ئةمةةة لةطةةةَل ئةةةوةى كةةة ثةيوةنةةدى نةةورى مةةالكى       .كةةة بةَلَينةةةكانى جَيبةةةجَيبكات  
وة زؤر (( جةنةةةةِراَل ثرتايةةةؤس)) بةسةةةرؤكى ئةةةةركانى سةةوثاى ئةةةةمريكا لةةةة عَيةةراق   

راث لةسةةر ئةةم حكومةتةة بةؤ     ئةمةش بؤتة هؤى بةرزكردنةةوةى ِراثةؤرتى خة   .خراثة
 .كؤشكى سثى و طوشار دروستكردن لةسةرى

حكومةةةةةتى مةةةةالكى نةةةةةيتوانيوة كةةةةة سةةةةيماى شةةةةيعة بةةةةوونى  , لةةةةةناو خؤشةةةةدا 2.
حكومةتةكةةةى بسةةِرَيتةوة لةبةرامبةةةر بةةةرةى سةةوونةكاندا كةةة تؤمةةةتبارى دةكةةةن       

ا بةةرةى  هةةر بةةم هؤيةةوة لةة ئَيسةتاد     .بةوةى كة حكومةتَيكى شيعى سةر بة ئَيرانةة 
تةةةوافوق وةزيرةكةةانى لةةة حكومةتةكةةة كَيشةةاوةتةوة و بةةةهؤى كَيشةةةى سةةةرؤكى       

ئامةادةى كؤبونةةوةكانى ثةِرلةةمانيش    ( مةةمحود مةشةهةدانيش  . د) ثةِرلةمانيشةوة
 .نابَيت

لةطةَل ِرةوتى صةدردا لةة ئَيسةتادا لةةو ثةةِرى خراثةى ثةيوةنديةدان و ئةةوانيش         3.
تةوة و ئامةةةادةى كؤبونةةةةوةكانى ثاِرلةةةةمانيش وةزيرةكانيةةةان لةحكومةةةةت كَيشةةةاوة

 .نابن
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لةطةةةَل ليسةةةتى هاوثةةةميانى كوردوستانيشةةةدا طةرضةةى بةِرواَلةةةةت نةةةةرمونيان و    4.
ى دةسةتوور و دةسةةالتةكانى سةةرؤك    140بةةالم لةسةةر مةادةى    .ثةيوةنديان باشةة 

نةةاكؤكى زؤر هةيةةة لةطةةةَل ليسةةتى شةةيعةكاندا و    .هتةةد...كؤمةةار و ياسةةاى نةةةوت و  
 .مةتى مالكيداحكو

ركيةا و والتةانى عةةرةبى سةونة     ذَير فشارَيكى زؤرى ئَيةران و تو  ئةم حكومةتة لة 5.
كَيشةةةى  اننةةةبةرذةوةنديةةةكانى خؤيانةةةوة دةِرو  و هةريةكةشةةيان لةةة تَيةةِروانني بةةؤ   

ئاشكراشةة بةرذةوةنديةكانيشةيان   .ارى ناوخؤق و دةست وةردةدةنة ناو كاروبعَيرا
ن و لةاليةةكى تريشةةوة دذ بةبةرذةوةنةدى طةةالنى عَيةراق و      لةاليةكةوة دذى يةةكرتي 

ئاينةةةةةةدةى عَيراقيشةةةةةةن و عَيراقيةةةةةةان كردؤتةةةةةةة طؤِرةثةةةةةةانى ملمالنَيكانيةةةةةةان بةةةةةةؤ     
مادى و مةعنةةةوى ثشةةتطريى لةةة طروثةةة    كردنةةةوةى لةطةةةَل ئةةةمريكادا و بةةة   يةكالي

ضةةةةةكدارةكان و ِرَيكخةةةةراوى قاعيةةةةدة و كؤنةةةةة بةعسةةةةيةكان و نةتةةةةةوة و مةزهةبةةةةة   
 .وازةكان دةكةنجيا
لةناوخؤى ئةمريكاشةدا فشةارَيكى زؤر هةيةة لةسةةر ئيةدارةى سةةرؤك بةؤش بةؤ          6.

ديةةاريكردن و دانةةانى نةخشةةةيةك بةةؤ كشةةانةوةى هَيزةكةةانى ئةةةمريكا لةةة عَيةةةراق         
لةاليةةةةةن ثةةةةارتى كؤمةةةةارى و دميوكراتيخوازةكةةةةان لةةةةة كؤنطرَيسةةةةدا و هةةةةةردوَينَى   

مليةةةار دؤالر  500ئَيسةةةتا زيةةةاتر لةةةة  كة تةةةا ضةةةون, بةزؤرينةةةةى دةنةةةو بةةةووة بِريةةةار  
هةروةها لةاليةةكى تةرةوة طوشةاريان    . خةرجكراوة بؤ جةنطى عَيراق و ئةفنانستان

–بيكةةر  )) دةخةنة سةر سةةرؤك بةؤش بةؤ جَيبةةجَيكردنى ِراسةثاردةكانى  ليذنةةى      

كة تيايدا داوادةكات بةة طةؤِرينى سياسةةت و سةرتاتيذيةتى ئةةمريكا لةة       (( هامَلتؤن
بةهةةةمان شةةَيوة  لةسةةةر ئاسةةتى ِراى طشةةتى جةةةماوةرى طةةة  ئةةةمريكاش   .عَيراقةةدا

 .فشار هةية بؤ كَيشانةوةى هَيزةكانيان لة عَيراق
سةةةةربازن  5500بةةةةريتانيا بِرياريةةةداوة كةةةة بةةةةثَيى خشةةةتةيةك هَيزةكةةةانى كةةةة    7.

 .بكَيشَيتةوة لة عَيراق
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ة و بَيهَيزيدايةةةدا لةةةةو ثةةةةِرى الوازى و بةةةةم شةةةَيوةية حكومةةةةتى مةةةالكى لةةةة ئَيسةةةتا  
ضاوةِروان ناكرَيت بتوانَيت بةرطرى زؤرى ثَيبكرَيةت لةبةةردةم ئةةم هةةموو طوشةارة      

لةكاتَيكيشةةةةدا لةسةةةةةر ئاسةةةةتى جةةةةةماوةريش   .سياسةةةةيانةى نةةةةاوخؤ و دةرةكيةةةةدا 
ضةةةونكة نةةةةيتوانيوة  .هةيةةةة بةرامبةةةةر ئةةةةدائى ئةةةةم حكومةتةةةة   رتكى زيةةةاناِرةزاييةةةة

ييةةكان بةؤ هاوالتييةان ضارةسةةر بكةات و      كَيشةى ئةمنيى و ئةابورى و خزمةتطوزار 
نةةةةيتوانيوة سةةةةرةكيرتين كَيشةةةة كةنةةةةبوونى ئةةةاو و ئةةةاوةِرؤ و     .ثَيشةةةكةش بكةةةات 

 .خزمةتطوزارى و كارةبا و سووتةمةنية دابني بكات
بةم هؤيانةوة زةمينةى مانةوة و درَيذةدان بةتةمةنى ئةم حكومةتةة طةةلَيك الوازة و   

ةم و نزيكةةةةةةدا ئةةةةةةةم حكومةتةةةةةةة متمانةةةةةةةى   ضةةةةةةاوةِرواندةكرَيت لةماوةيةةةةةةةكى كةةةةةة 
لَيبسةنرَيتةوة يةان طؤِرانكةاريى ِريشةةيى و طةةورة لةكابينةكةيةدا بكرَيةت و بةسةةر        

ييةةةك و ثشةةتطرييةكى بةشةَيوةيةك كةةة تةبا . دا بضةةَيتةوةسياسةةت و بةرنامةةةى خؤيةة 
جةماوةريى و سياسى لةناوخؤ و دةرةوةشدا بةدةست بهَينَيت و درَيةذة بةتةمةةنى   

 .كة ئةمةش كارَيكى هةروا ئاسان نية.اتخؤى بد
-------------------------------------------------- 

 .دا16/7/2007دا باَلوكراوةتةوة لة (( سبةى )) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى* 

 
 
 
 

* دميانة  

ئةةةم دميانةيةةةمان لةطةَلةةدا سةةازدرا لةاليةةةن ثةةةميانطاى كوردوسةةتان بةةؤ       
ضةند ثرسيارَيكى  لةسايتى ِرؤذةظدا باَلوكرايةوة كةو ثرسة سياسيةكان 

 .......ةكانى دانةوةةندةش بةم شَيوةية وةالمى ثرسيارب. لةخؤ طرتبوو 
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ظاك هَيمن مريانى سةرنوسةرى ِرؤذةبراى بةِرَيز ك/ بؤ   

وةالمى ثرسيارةكانتان/ ب  
 

دةوامتان بةةؤ هيةواى هةميشةة لةةش سةاغى و سةةركةوتنى بةةر      ..دواى سةاَلو ِرَيزمةان   
دةخةةوازين و خوازيةةارين كةةة هةةةمووان لةةةم قؤناغةةة ناسةةك و هةسةةتيارةى مةسةةةلةى      
طةلةكةمانةةةدا بتةةةوانني كارَيةةةك بكةةةةين بةةةؤ سةرخسةةةة و بةرةوثَيشضةةةوونى زيةةةاتر و      

ضةةةةةونكة هةةةةةةمووان , لةدةسةةةةةت نةةةةةةدانى ئةةةةةةو دةسةةةةةكةوتانةى بةدةسةةةةةت هةةةةةاتوون
لَيثرسةراوى و دَلسةؤزى  بةؤ     بةرثرسيارين لةةم قؤناغةةدا هةريةكةةمان بةةثَيى ئاسةتى     

ان بةةؤ دةخةةوازين لةةة  تجةةارَيكى تةةريش هيةةواى سةةةركةوتن , طةةةل و نيشةةتيمانةكةمان 
 .ثةميانطاى كوردوستان بؤ ثرسة سياسيةكان 

 .........بفةرموون بةوةرطرتنةوةى وةالمى ثرسيارةكانتان 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2006عَيةراق سةاَلى   بةتَيِروانينى بةِرَيزتان بارودؤخى ئاسايشةى   /ثرسيارى يةكةم
 ؟ئةى ثَيشبينيت بؤ ساَلى داهاتوو ضية؟((2007)) باشرت بوو يان ئةمساَل

 /وةالم 
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باشرتبووة لة ِرووى بارودؤخى  2006لةساَلي  2007بةدَلنيايي ساَلي  
و ِروببةالم ذمارة, ِراستة كردةوة تريؤرستى  تَيكدةرانةكان بةردةوامن, ئاسايشةوة

ئةوةش دةطةِرَيتةوة بؤ زياتر بونى ذمارةى هَيزةكانى , ةوةجؤرةكانيان كةمرت بؤت
ئاشنابون بةشَيوازى كارة تريؤرستيةكان   رتعَيراق لةسوثا  ثؤليس  باش

 .ئةجنامدةرةكانيان  ئاشكرابونى باندةكان  بةكارهَينانى ضةك  تةقةمةنى نوَيرت
كانى ناو باَلة بؤساَلي ئايندة ئةطةر حكومةتى عَيراقى كَيشة  ملمالنَي سياسية  

ؤذةى ئاشتةوايي نيشتمانى باش سياسيةكانى عَيراق ضارةسةربكات  ثِر
بضةسثَينَيت  حكومةتَيكى نيشتمانى يةكطرتووى بةهَيز دامبةزرَينَيت ئةوا 

 اَيضةوانةوة ئةوبةالم بةث, ئاسايش باشرت دةبَيت بةدَلنيايي ساَلي ئايندة ِرةوشى
 .َيتبةرةو خراثرت دةضبارودؤخةكة 

ثَيةةت وايةةة فيةةدِراَليزم وةكةةو شةةَيوازى بةةةِرَيوةبردنى دةسةةةالت لةةة   / ثرسةةيارى دووةم
عَيراقى تازة كة دةستوورى هةميشةيى عَيراق بِريارى لَيةداوة ضةةندة وةكةو سيسةتم     

 ضةسثاوة و تَيطةيشتنى هاوبةشى بؤ هةية لة نَيو ثَيكهاتةكانى عَيراق؟
 /وةالم 

َيستا بة تةواوةتى نةضةسثيوةو لة بةِرَيوةبردندا كارى فيدِراليزم لةعَيراقى نوَيدا تائ
وةك يةكى لة نَيوان ثَيكهاتةكانى عَيراقدا نية  ت  تَيطةيشتنَيكى كامَل وثَي ناكرَي

ضونكة شيعة بةجؤرَيك لَيكى دةداتةوةو سونة ,دةربارةى سيستةمى فيدِراليزم
تر جطة لةهةرَيمى تائَيستا هةرَيمى .بةهةمان شَيوةو كورديش بةشَيوزاَيكى تر

كوردستان دانةمةزراوة كة فيدِراليزم بؤ خؤي بريتية لةدةسةالتى هةرَيمةكان  
 .ن لةطةَل ناوةنداثةيوةنديةكانيا ضؤنَيتى ِرَيكخستين

 ؤوتديفاك ةوة دامةزراوةو بؤت 1992  لةساَليهةرَيمى كوردستانيش ثَيشرت
ضونكة بةبِريارَيكى , اتةوةحكومةتى ناوةندى ئَيستاى عَيراق ناتوانَيت ِرةتيبك

 .دا بنةماى فيدِراَلي قبوَل كراوة4/10/1992لةمانى كوردستان لة ثةِر
 بةديلى فيدِراَليزم ضية طةر لة عَيراق نةتوانرا جَيبةجَيبكرَيت؟ /ثرسيارى سَييةم 
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 /وةالم
ا لةة عَيراقةى نوَيةدا ئةطةةر نةضةسةثي  جَيطرينةةكرا ئةةو        تةنيا جَيطرةوة بؤ فيدِراَلى  

بةخاك  طةلةكةيةوة بؤ سَي ناوضةى جياوازى شيعة لةة باشةور     ةدابةشبونى عَيراق
ؤذةى ِرؤذهةةةالتى ناوةِراسةةتى  هةةةروةكو ثةةرِ , سةةونة لةةة ناوةِراسةةت  كةةورد لةةة بةةاكور    

ثاراسةةةتنى بةةةؤ  ئةطةةةةر ئةمةةةةش نةةةةبوو  , طةةةةورةى ئةةةةمريكيش ثالنةةةى بةةةؤ داِرشةةةتوة 
َيكى ديكتةةاتؤري  تةةاك ِرةوى   ا سيسةةتةم يى خةةاك  طةةةالنى عَيةةراق تةةةنه    يةةةكطرتوو 

لةشَيوةى سيستمى بةعسي صةدامى دةتوانَيةت ئةةو ثَيةك هاتةة عةةجيب  غةريبةةى       
 .عَيراق لة ضوارضَيوةى يةك والتدا بهَيَلَيتةوة

ئايندةى ثةيوةنديةكانى نَيةوان عةةرةبى شةيعة و سةونةى عَيةراق      / سيارى ضوارةمثر
وَلرت بةوونى نةاكؤكى و توندوتيةذى    ضؤن دةبينى و لة ئةطةرى ثةرةسةندنى زياتر و ق

 ِرؤَلى كورد ضى بَيت باشة؟
 /وةالم

ضةةونكة مَيةةذووى  , ئاينةةدةى ثةيوةنديةةةكانى سةةونةو شةةيعة بةةةرةو خةةراثرت دةضةةَيت     
ا تةةةةنه.ملمالنَيةةةي ئةةةةو دوو مةزهةبةةةة بةتايبةةةةتى لةعَيراقةةةدا مَيذوويةةةةكى خوَيناويةةةة  

ة كةةة  ببةةةوةوة ئةةةةطينا يةةةَيدا ئةوملمالنيةى ِرذَيمةةةى بةعسةةةي صةةةدامى تةةةاك ِرةو لةسةةةا
بةةوة  يهةرطيز ئةو دوومةزهةبة تةبانةبون لة سةةرةتاي ملمالنَيةي عةة  كةوِري ئةبوتال    

خةالفةةةةةةةةةةةتى ئةمةةةةةةةةةةةوي  عةباسةةةةةةةةةةي      سةةةةةةةةةةةردةمى لةولةطةةةةةةةةةةةَل معاويةةةةةةةةةةةدا   
يةةةدا ئةطةةةةر عَيةةةراق لةةةة ضوارضةةةَيوةى سيسةةةتةمَيكى فيدِرالَ  .هتةةةد....عويانيةةةةكان 

بةةو  , ام  دةزطاحكوميةكانى مةركةةزدا بكةات  دارى لةدةشمايةوة ئةوا كورد ناضارة ب
, ثَييةةةش ئةةةرك  مةةافى دةبَيةةت  لةوكاتةةةدا دةبَيةةت ِرؤَلةةي ئاشةةتى  تةةةبايي ببينَيةةت    

بةةاَلم ئةطةةر عَيةراق وانةمايةةوة ئةةوا كةورد ثَيويسةتة دوورة ثةةرَيزى هةَلبةذَيرَيت كةة           
وا هةةةةر, ئةمةشةةةيان كةةةارَيكى سةةةانانية بةِرةضةةةاوكردنى بةةةونى كةةةوردى شيعة سةةةونة  

 .سونة  عةرةبى سونة ىوالتانى دراوسَي ئَيرانى شيعة  توركيا
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ى دةسةةتوورى هةميشةةةيى عَيةةراق كةةة تايبةتةةة بةةة   140مةةادةى  /ثرسةةيارى ثَينجةةةم
ئاسايى كردنةوةى كةركوك و ناوضةةكانى ديكةة كةة شةَيوَينراون لةة ِرووى ئيةدارى و       

ة دوا وادة جوطرافيةةةا ضةةةؤن دةبينى؟ثَيةةةت وايةةةة لةةةةوادةى ديةةةارى كةةةراوى خةةةؤى كةةة    
 ة جَيبةجَى دةكرَيت؟31/12/2007

 /وةالم 
نيةةةةة  تةةةةةواوى خواسةةةةت  مافةةةةةكانى كةةةةوردى    ئةطةةةةةر ضةةةةى كامةةةةلَ  140مةةةةادةى  

مليةةةؤن عَيراقةةةى دةنطةةةى    8بةةةةالم مادةيةةةةكى دةسةةةتورية  نزيكةةةةى   , نةسةةةةكاندوة
وبؤيةة  , بؤداوة  شةةرعيةت  بنةمايةةكى ياسةايي  دةسةتورى  جةماوةريشةى هةيةة      

ى ثةةَي ببةسةةرَيت  كةةارى جةةديش بكرَيةةت بةةؤ ضةسةةثاندنى لةةة وادةى     دةكرَيةةت ثشةةت 
ضةةةونكة كةةةورد جطةةةة لةةةة شةةةةرعيةت  ياسةةةا  دةسةةةتور هةةةي     , ديةةةاريكراوى خؤيةةةدا

بؤسةةةةر  دةسةةةالت  هَيزَيكةةةى تةةرى نيةةةة بةةةؤ طةِرانةةةوةى كةةةةركوك  شةةوَينةكانى تةةةر    
ئاوهةةةا  0140ئةطةةةةر كةةةارى ليذنةةةةى بةةةاالى جةةةَي بةةةةجَي كردنةةةى مةةةادةى .كوردسةةةتان

ئةوا ئةستةمة كة لة وادةى خؤيةدا جةَي بةةجَي بكرَيةت لةة       وةةثَيش تةواشى بِروابةهَي
 .دا31/12/2007

بةةارودؤخى عَيةةراق  140جَيبةةةجَيكردن يةةان نةةةكردنى مةةادةى  / ثرسةةيارى شةشةةةم
 بةرةو كوَى دةبات؟

 /وةالم 
ِرةوشةةى عَيةةراق بةةةرةو خةةراثرت  ئةةاَلؤزتر دةبةةات    140جةةَي بةةةجَي نةةةكردنى مةةادةى  

لةوكاتةدا كورديش دةبَيتةة هؤكةارَيكى ئةاَلؤزى  فشةار  نانةةوةى سةريةشةة        ضونكة
ى عَيةراق  ؤسةةى سياسة  بةمةةش هَينةدةى تةر ثرِ   , بؤ حكومةةتى عَيراقةى  ئةةمريكاش   

ئاَلؤزتر دةبَي  لة وانةشة دةستوةردانة ناوخؤي عَيراق لةاليةن ووالتةانى دراوسةَيوة   
ئةطةةةركورد بةةةهَيز كةةةركوك    , تادلةةة توركيةةا  ئَيةةران  عةرةبةةة سةةونةكانيش ِرووبةة    

لةكاتى جةَي بةةجَي كردنيشةيدا     .شوَينةكانى ترى خستةوة سةر هةرَيمى كوردستان
ئةوا بةارودؤخى سياسةي عَيةراق بةةرةو باشةرت  هةَيمن تةر دةِروات بةةو ثَييةةى كةورد           
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بةةةرطرى لةةة ئاسةايش  ئةمنيةةةتى هةةةرَيمى كوردسةةتان  عَيةةراقيش   تر  بةةةهَيزرتباشة 
 .دةكات 
ثَيةةةت وايةةةة ئيةةةدارةى ئةةةةمريكا بةرامبةةةةر ثرسةةةى كةةةةركوك        /ارى حةوتةةةةمثرسةةةي

 هةَلوَيستَيكى ِراستةقينةى هةية؟
 /وةالم 

تائَيسةةتا ئةةةمريكا نةةةك لةةة كةةةركوك لةةة هةةةموو عَيراقةةدا ِرؤَلةةي داطريكةةةر  ضةةاودَير          
دةبينَيت  لة بةرذةوةنةدى خؤيةةوة ئيةدارةى ملمالنَيكةان دةدات  دؤسةت  دوذمنةى       

 .ية لة عَيراقدا  بةرنامة  ثالنى خؤي جَي بةجَي دةكاتتاسةرى ن
ئةةةى كةةوردو سةةةركردايةتيةكةى ضةةى بكةةةن طةةةر ئةةةو مادةيةةة      /ثرسةةيارى هةشةةتةم 

 فةرامؤش كرا و كاتى دياريكراوى هات و جَيبةجَينةكرا؟
 /وةالم 

ا ِرَيطةةة ضةةارةى ئاشةةتى  دايةةةلؤط  شةةةرعيةت  دةسةةتور   طومتةةان تةةةنهكةةورد وةك 
مةةةنى هَينةةدةى نيةةة كةةةدذ  قةضةةونكة هَيةةز  توانةةا  ضةةةك  تة , ردةمدايةةةياسةةاي لةةة بة

طارى بةةةةرةن بةهةةةةمان شةةةَيوة ناتوانَيةةةت , سةةةتَيتةوةبةسةةةوثاى عَيةةةراق  ئةةةةمريكا بوة 
 .ةوةسوثاى توركيا  ئَيرانيش ببَيت

بةةةالم بةةؤي ناضةةَيتة سةةةر   , مايةةةى سةرئَيشةةة  ئةةاذاوة نانةةةوة  َيتةةةبدةكرَيةةت كةةورد ب
- :ا دةبَيت لة ِرَيطةى بؤية تةنه, وازة خواستةكانى بهَينَيتة دىناتوانَيت بةو شَي

طوشةةةار  كةةةارى سياسةةةي  ديثلؤماسةةةي لةسةةةةر ئاسةةةتى نةةةاوخؤي كوردسةةةتان      1.
جةماوةر بةثلةةى يةكةةم  دواتةر لةسةةر ئاسةتى سياسةي  جةةماوةرى  نةتةةوةيي          

ى كةورد لةةو   بؤ تَيطةيشة لةِراستية مَيذوويةكان  مةاف .مةزهةبي لةعَيراقدا كار بكات
  .نةداناوضا

سةونةش لةةو ِراسةتيانة     دواتر بةهةمان شَيوة ووالتانى توركيةا  ئَيةران  عةةرةبى    2.
 .تَيبطةيةنَيت
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ني  ا  ز َيزةكةةةانى دونيةةةا لةِروسةةةيا  ضةةةدواتةةةريش ووالتةةةانى يةةةةكَيتى ئةةةةوروث 3. 
 .ئينطليز  ئةمريكا  نةتةوةيةكطرتوةكان

 خؤثيشةةةاندان  نةةةاِرةزايي لةسةةةةر  (ةنىعصةةةيانى مةةةةد)دواتةةةر هةَلمةةةةتى كةةةارى   4.
 .ِراي طشتى  ميدياكان ِرابطةيةنَيتئاستى جةماوةر  

ى ناوةنةد لةةة بةغةدا لةةة سةةةرؤكايةت   دةسةةةالتى  وةك طوشةةار خستنةسةةر هةةروةها   5.
 . ثةسَيرَيتكارى خؤي هةَللةمان  حكومةتدا كؤمار  ثةِر

ةم نةتةوةيةةةةكطرتوةكان  دواتةةةر  لةةةة قؤنةةةاغَيكى بةةةاالتردا كَيشةةةةكة خباتةةةة بةةةةرد  6.
 .دادطاى باالى نةتةوة يةكطرتوةكان لةالهاى بؤ يةكالى كردنةوةى كَيشةكة

بةةةةةالم ثَيشةةةةرت دةبَيةةةةةت سةةةةةركردايةتى سياسةةةةي كةةةةةورد لةسةةةةةر ئاسةةةةتى حيزبةةةةةة       
  مةدةنيةةةةكان تادةطاتةةةة ئاسةةةتى   سياسةةةيةكان  ِرَيكخةةةراوة ثيشةةةةيي  جةةةةماوةرى 

ز  ئامادةبكةةات بةةؤ هةةةموو ئةطةةةرةكان   سةةا( م .ث) جةةةماوةر  ِراي طشةةتى  هَيةةزى  
ئةوسةةةا , "تؤكمةةةة  يةةةةكطرتوو بكةةةاتوبةةةةرةى نةةةاوخؤ بةةةةهَيزو ثتةةةة  :" وةك دةَلةةةَين

ضةةونكة بةةةم حاَلةتةةةى ئَيسةةتاوة , هةِرةشةةة  فشةةارى جةةةنو  ِرووبةِرووبونةةةوة بكةةات
ضةةونكة , ثَيشةةبينى ناكةةةم كةةة هةةةموو ئاسةةتةكان ئامةةادةبن بةةؤ ئةةةو ِرؤذة تةنطانةيةةة      

تى سياسةةةي كةةةورد  حكومةةةةت هَينةةةدة بةتةةةةنو داخةةةوازي  داواكةةةارى    سةةةةركرداية
كان بونةتةة مايةةى بَيةزارى و    نةةكردنى كةارى خزمةتطوزاريةة   جةماوةرةوة نةةهاتون   

طةةش  خؤشةويسةةتيان الى جةةةماوةر   وَينةيةةةكى تةوِرةيى جةةةماوةرى طةلةكةةمان و   
طةةورةى  اَلي كةة ئةمةةش خة   , و دةسةالتَيكى طةندةَل و خراثيةان ثَيشكةشةكردوة   نية

 .الوازى سةركردايةتى سياسي كوردة
 -----------------------------------------------

 .دا4/2007دا باَلوكراوةتةوة لة مانطى ((ِرؤذةظ )) ئةم دميانية لة سايتى ئةلكرتؤنى   *
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 ئةوانةى هةوَلى جَيطرتنةوةى مالكى دةدةن
 * هةَلوَيستيان بةرامبةر كورد ضية؟

    هةةةموو ثَيشةةبينيةكان بةةؤ ئةةةوة دةضةةن كةةة نةةورى مةةالكى سةةةرؤك وةزيةةران و
كابينةةةى حكومةتةكةةةى تةمةةةنَيكى درَيةةذى نابَيةةت و ئةةةو ماوةيةةةى كةةة ماويةةةتى        

ضونكة شةخصى نةورى مةالكى كةسةايةتيةكى نةةرم ونيةان      .لةدةسةالتدا زؤر كورتة
ندا بِريةةةةةةارى و زؤر جةةةةةةارانيش الواز و لةةةةةةةكاتى تةنطانةةةةةةة و كاتةةةةةةة هةسةةةةةةتيارةكا 

لةذَير ضةند فشارَيكدا وةك فشارى حيزبى دةعوة و باَلةة  .يةكالكةرةوةى بؤ نادرَيت
جياوازةكانيدا لةاليةك و لةاليةكى تريشةوة فشارى ليستى ئيئتيالفةى شةيعةكان و   

حكومةتةكةةى مةالكى لةئَيسةتادا كةة     .لةالى سَيهةميشةوة لةذَير فشارةكانى ئَيراندا
كار كَيشةةةةاوةتةوة يةةةةان كارةكانيةةةةان هةَلثةسةةةةاردووة    وةزيةةةةرى دةسةةةةتيان لةةةةة   17

كةةةةةةنيوةى كابينةةةةةةى  , لةهةرسةةةةةَى ليسةةةةةتى صةةةةةةدر و تةةةةةةوافوق و ئةلعَيراقيةةةةةةدا  
حكومةتةكةيةةةتى لةبةةةردةم هةِرةشةةةى هةَلوةشةةاننةوةداية و لةةة ثَيطةيةةةكى الوازى    

ئةةةةةةم حكومةتةةةةةة لةبةةةةةةردةم هةِرةشةةةةةةى   . وةهادايةةةةةة كةةةةةة حةسةةةةةودى ثَينابرَيةةةةةت  
ئةطةةةر نوَينةةةرةكانى  . مانةشةةداية لةاليةةةن ثةِرلةةةمانى عَيراقيةةةوة   لَيسةةةندنةوةى مت

صةةدر و تةةةوافوق و ئةلعَيراقيةةةوة و فةزيلةةة كةة هةةةموويان زؤر تةةةبانني لةطةةةَل ئةةةم    
يةةى ئةةةم حكومةتةةة نةوة ئةةةوا بةةة دَلنيةةايى ِرؤذى دواحكومةتةةدا لةةة ثةِرلةةةمان بكشةةيَ 

انى ليسةةةتى ئيئتةةةيالف و  لةةةة ئَيسةةةتادا تةةةةنها وةزيةةةر و نوَينةةةةرةك   .ديةةةارى دةكةةةةن 
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ئةطةرضةى  .هاوثةميانى كوردوستان زامنى مانةوةو بةردةوامبوونى ئةم حكومةتةةن 
نةةورى مةةالكى لةبةرامبةةةر داواو مةةاف و مةسةةةلةى كةةورددا نةةةرم ونيةةان و خةةاوةن        

بةةالم هَيشةتاش نةةيتوانيوة و جورئةةتى ئةةوةى      .هةَلوَيستَيكى تاِرادةيةك باش بةوة 
وةك كَيشةةكانى بودجةة و   .بِريارى كؤتاييان دةربارةى بداتنةكردوة كة ِراشكاوانة 

 .هتد......ى دةستوور و 140ثَيشمةرطة و ياساى نةوت و طاز و مادةى 

    هةةةر لةةة سةةةرةتاى ثَيكهَينةةانى ئةةةم حكومةتةةةوة و تائَيسةةتاش بةبةةةردةوامى
هةنةدَى كةسةايةتى لةهةةةوَلى دروسةتكردنى كَيشةة وطرفةةت نانةةوةدابون بةؤ ئةةةوةى       

دةربكةةةةوَيت و نةةةةتوانَيت بةرنامةةةة سياسةةةيةكةى خةةةؤى جَيبةةةةجَيبكات لةةةةو      الواز 
 25سةةةرؤكى ليسةةتى ئةلعَيراقيةةةى خةةاوةن  (( ئةةةياد عةةةالوى . د)) كةسةةايةتيانةش

ئيةةواهيم  . د.)) كورسةةى ثةِرلةةةمان و شةةةش وةزيةةر و سةةةرؤك وةزيرانةةى ثَيشةةوتر       
جَيطةةةرى  ( (دل عبداكهةةةدى  عةةةا . د)) , ةرؤك وةزيرانةةةى ثَيشةةةوو   سةةة (( جةعفةةةةرى  

. د)) سةرؤك كؤمار و ثةاَلَيوراوى ثَيشةوو بةؤ ثؤسةتى سةةرؤك وةزيةران و دواتةريش       
سةةةةةر بةليسةةةةتى ئةلعَيراقيةةةةة و ثيةةةةاوى تةةةةةكنؤكرات و وةزيةةةةرى   ((مةهةةةةدى حةةةةافز

زؤر ((جةعفةةةةةةرى .عةةةةةةالوى و د. د)) بةتايبةةةةةةتى هةةةةةردوو  . ثالنةةةةدانانى ثَيشةةةةةوو 
ئةةةم حكومةتةةة بةةؤ   ِرينىطةةؤ ى بةردةوامةةدان بةةؤ ِرووخانةةدن و سةرسةةةختانة لةهةةةولَ 

ئةةةةةةةةم دوو ثيةةةةةةةاوة خؤشةويسةةةةةةةتيةكى  , ئةةةةةةةةوةى خؤيةةةةةةةان جَيطةةةةةةةةى بطرنةةةةةةةةوة 
سةرسوِرهَينةريان هةية بةؤ كورسةى دةسةةاَلت و ثةةنا دةبةنةة بةةر هةةموو شةَيواز و         

هةةةر لةثَيكةةةوةنانى طةةروث و هاوثةةةميانى سياسةةى    , هؤكارَيةةك بةةؤ وةدةسةةتهَينانى 
 .هتد...وفشارى دةرةكى و 

   يار ئةوةيةةةة كةةةة ئايةةةا ئةةةةم كةسةةةايةتيانة هةَلوَيسةةةتيان ضةةةةية       لَيةةةرةدا ثرسةةة
 رى و مافةكانيدا؟الةبةرامبةر كورد وداواك

لةسةردةمى دةسةةالتياندا كةارَيكى   (( عةالوى و جةعفةرى )) ئاشكراية هةريةكة لة 
طةةةةةورةيان بةةةةؤ كةةةةورد ئةةةةةجنام نةةةةةداو بطةةةةرة ِرَيطةةةةر و هؤكةةةةارى وةدينةةةةةهاتن و         
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ى ياسةاى كةاتى ئيةدارةى دةوَلةةتى عَيةراق        58مةادةى  جَيبةجَينةكردنى مافةكان و
 .هةميشة كةلة ِرةق و وشك و دةمارطري بوون دذ بة كورد.بوون
بةئاشكراو سةرزارةكى ثياوَيكى نةةرم و نيةان و دؤسةتى    (( عادل عةبداكهدى. د)) 

كةةوردة و هةَلوَيسةةتى ثؤزةتينةةة دةربةةارةى كةةورد و مافةةةكانى و ضةةاكةى كورديشةةى   
بةةالم  , ((جةعفةرى . د)) ت كة ثَيشنيازيان كرد لةكاتى كَيِوكَييدا دذ بة لةبري ناضَي

 .ئةميش تانةطاتة دةسةالت ناتوانرَيت بِريارى لةبارةوة بدرَيت
ضةةةةونكة , كةةةةة ضانسةةةةى لةهةةةةةمووان كةةةةةمرتة (( مةهةةةةدى حافزيشةةةةة. د)) هةرضةةةةى 

تَيكى كةسايةتيةكى سةربةخؤو تةكنؤكراتة و نةةحيزب و نةة مةزهةةب ونةة عةشةرية     
ئةةةم ضةةوار . يةة بؤيةةة ناكرَيةةت بِريةارى كؤتةةايى لةسةةةر بةدرَيت   ن بةةهَيزى لةةة ثشةةتةوة 

بةةالم ثَيشةبينى ناكرَيةت    ,كةسايةتية  هةمووانيان شيعةن و هةموانيشةيان دكتةؤرن  
بتوانن و لةتوانياندا هةبَيت ضارةسةرى دةردى عَيراق و عَيراقيةةكان بكةةن ضةونكة    

ك دةمارطريى تايةفى و دينى و نةتةةوةييان تيادايةة و   ز و ِرَيذةيةاهةموانيان بةشَيو
زاَلةةة بةسةةةر فكةةر و هةَلسةةوكةوت و بريكردنةوةيانةةدا و هةةي  كاميةةان نةةاتوانن وةك       
كةسةةةايةتيةكى ميةةةانِرةو و كاريزمةةةا و بَياليةةةةن و دادثةةةةروةر حةةةوكم و دةسةةةةالت      

 .ثةيِرةو بكةن
شةيعة بةن هةميشةة بةريى     بةالم ئاشكراية هةةموو ئةةو كةسةايةتيانة   سةونةبن و       

شؤظَينى و ِرةطةزثةرستى نةتةوةيى عةةرةب تيايانةدا زاَلةة و هةي  كاتَيةك مسةاوةمة       
نيان دةبةن لةبةةردةم داواكاريةةكانى    ئةو مةسةلةية و تاِرادةيةك نةةرمو ناكةن لةسةر 

كةةةة زيةةان بةثَيطةةةة و نةةاو وناونيشةةةانيان نةةةدات لةسةةةةر ئاسةةتى نةتةةةةوةى      كةةورددا 
بَيةةةت بةةةاش لةطةمةةةة سياسةةةيةكان تَيبطةةةات و خوَيندنةةةةوةو  بؤيةةةة كةةةورد دة.عةةةةرةب

هةَلسةنطاندنى جدى و ووردى هةبَيت بؤ ِرابوردوو و داهاتووى هةةر كةسةايةتيةك   
كة هةوَلى وةدةستهَينانى ثؤستى سةرؤك وةزيةران دةدات و نابَيةت سةازش لةسةةر     
ك بضوكرتين داواكارى و مافةكانى كةورد بكةات و مةةرجى ثشةتطريكردنى هةركةسةيَ     

 .ببةستَيتةوة بةسةكاندنى مافةكانيةوة
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لةهةةمووان باشةرتة وتابتوانرَيةت و    (( نةورى مةالكى   . د)) بؤية لة ئَيسةتادا بةؤ كةورد   
بكرَيةةةت دةبَيةةةت كةةةورد ِرَيطربَيةةةت لةبةةةةردةم طةةةؤِران يةةةان هةَلوةشةةةاندنةوةى ئةةةةم          

ى و و درَيذة بة هاوثةميانى  سرتاتيذى بدات لةطةَل شيعةكاندا بةطشةت .حكومةتةدا
و حيزبةةةى دةعةةةوةدا بةةةة  هةةةردوو حيزبةةةى ئةجنومةةةةنى بةةةاالى ئيسةةةالمى لةةة عَيةةةراق  

خراوة سونة مةزهةبةكان تا ئَيسةتاش دذايةةتى هةةموو    ضونكة ثارت و ِرَيك.تايبةتى
داواكةارى و مافةةةكانى كةةورد دةكةةن و هةةةمان بةرنامةةة و نةةهجى بةعسةةيان هةيةةة و    

جابؤيةة كةورد و سةةركردايةتى    . ننسةةكيَ ابةدةستيان بَيت بضوكرتين مافى كورد ن
سياسةةةى ثَيويسةةةتة زؤر ذيرانةةةة و حةكيمانةةةة لةطةةةةَل هةةةةموو ِرووداو و ثَيشةةةهاتة       

 .سياسيةكاندا مامةَلة بكات لة بةرذةوةندى ئَيستا و داهاتووى مةسةلةكةى
-------------------------------------------------------- 

كوردوسةةتان ثؤسةةت و كوردوسةةتان نَيةةت و دةنطةةةكان و ئةةةمِرؤ و    )) ئةةةم بابةتةةةم لةةة سةةايتى ئةةةلكرتؤنى  * 
دا باَلوكراوةتةةةةةةةةةةةةوة لةةةةةةةةةةةة  ((هةةةةةةةةةةةةواَل و ِرؤذنامةةةةةةةةةةةة )) و ِرؤذنامةةةةةةةةةةةةى (( كةةةةةةةةةةةورديش وَيةةةةةةةةةةةب و ِرؤذةظ  

 .دا31/8/2007و19و18و15
 

*يان  عةبد َلاَل غول ؟   عةبدوَلاَل طوَل  
 

وة لةسةةر بنضةينةى   وة دامةةزرا 1923ئاشةكراية توركيةاى ئةةتاتوركى لةة سةاَلي      *    
سةةةةي دينةةةةى  ياعلمانيةةةةةت، ئيةةةةدى لةوكاتةشةةةةةوة هةةةةي  حةةةةزب  ِرَيكخراوَيكةةةةى س     

ى بكةةةات، هةرضةةةةندة توركيةةةا  ِرَيطةةةةى ثَينةةةةدراوة كةةةة كةةةارى سياسةةة  دروسةةةتنةبوةو 
ئيسةةةةالمى  زيةةةةاتر لةةةةة ضوارسةةةةةد سةةةةاَل خةالفةةةةةتى دةوَلةةةةتَيكى ئيسةةةةالمية مةةةةاوةى 

ى كةةةة ئةةةةتاتورك بناغةةةةكانى  بةدةسةةةتةوةبوة بةةةؤ ثاراسةةةتنى ئةةةةو بنةةةةما عيلمانيةتةةةة  
داِرشةةتوة، دةزطةةاى سةةةربازى ئةةةو والتةةة وةك ثةةارَيزةرى ئةةةو بنةمايانةةة كةةاريكردوةو   
ِرَيطةى بةهي  ثةارت  سةةركردةيةكى سياسةي نةةداوة كةة طؤِرانكةارى لةة دةسةتورى         

ئةتاتوركيانة ثشتطوَيبخات يان طؤِرانكاري يةان   عيلمانى توركيادا بكات  ئةو بنةما
 .طةز بوبَيتةوةلَييان ثاش
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مةةةةرجى سةةةةرةكى دةزطةةةا سةةةةربازيةكان بةةةؤ هةةةةموو ثةةةارت  سةةةةركردةيةك تةةةةنها        
بةةةةو بنةمايانةةةة، بةثَيضةةةةوانةوة  ثابةنةةةد بةةةون بةةةوة  بةةةوةو  ثاراسةةةتنى ئةةةةو بنةمايانةةةة 

ِراسةةةتةوخؤ تةةةةةدةخوليانكردوةو لةةةة ِرَيطةةةةةى كودةتةةةاى سةةةةةربازيةوة ئةةةةو ثةةةةارت      
ةو كةةةردوة، بةةةةالم  لةةةة  ِرثةةةةي يانةيان دوورخسةةةتؤتةوةو حةةةوكمى سةةةةرباز سةةةةركردان

سةرةتاى ساَلةكانى نةوةدى سةدةى بيستةوةو دواى طؤِرانكارية طةةورةكانى دونيةا   
لةةةةةة سةةةةةايةى سيسةةةةةتةمى نةةةةةوَيي جيهةةةةةان  ِروخانةةةةةدنى بلةةةةةؤكى سؤسياليسةةةةة     

هتةد، لةة توركياشةدا    ....هةَلوةشاندنةوةى يةكَيتى سؤظيةت  بةةجيهانيبونى دونيةا   
ةكةةةانى ئةةةةتاتورك  بةةةاَلي   او خاوبونةوةيةةةةك لةةةة بريوباوةرِ طؤِرانكةةةارى طةةةةورة ِرويةةةد  

سةةةربازيدا ِرويانةةداو لةةة غةفَلةةةتَيكى مَيةةذوويي  زةمةنةةدا، حزبةةى ِرةفةةاهى ئيسةةالمى    
بةةةؤ يةكةةةةمني جةةةار  دواى حةةةةفتا سةةةاَل لةةةة   ( نةمجةةةةدين ئةربةةةةكان ) بةِرابةرايةةةةتى 

سةةرؤكايةتى   حوكمى عيلمانيةت  ئةتاتورك دامةزرا  توانيشى بؤ ماوةيةكى كةةم  
ِرابةرايةةةتيش وةربطرَيةةت، بةةةالم بةةاَلي سةةةربازى ِرَيطةياننةةةدا زيةةاتر مبَيننةةةوةو ئةةةو    

 .حزبة  سةركردةكةشيان هةَلوةشاندةوةو لة زيندانيش تونديانكرد 

بةةؤ جةةارَيكى تةةر  لةسةةةر هةةةمان بةرنامةةة  فةةؤِرمى ئيسةةالمى حزبةةي ِرةفةةا  حزبةةي          
( تةةةةةيب ِرةجةةةةةب ئةةةةةردؤغان   )يةةةةةتى راعةدالةةةةةت  طةشةةةةةثَيدانى ئيسةةةةالمى بةِرابة  

دا ، ئةةةم ثارتةةة تةةوانى لةةة دواى هةشةةت  2001دامةةةزرا لةةة سةةاَلي ( عةةةبودَلاَل طةةوَل ) 
  بةرضةةةةةاو رةودا سةةةةةةركةوتنَيكى طةةةةةة2002نى سةةةةةاَلي سةةةةةاَل  لةةةةةة هةَلبذاردنةةةةةةكا

كورسةةةةةةةي  ( 555) لةةةةةةةةمان لةةةةةةةة كةةةةةةةؤي  كورسةةةةةةةى ثةِر( 347) بةدةسةةةةةةةتبهَينَيت  
عيلمانيةكانى تر كةة  يزبة سياسية هةموو حبة ورةش  بةدةستبهَينَيت  شكستى طة

 .بطةيةنَيت ماوةى هةشتا ساَل زياتر حوكمى توركيايان دةكرد

ئةم ثارتة بة بةرنامة ِريفؤرخموازى  نةرم  نيةانى  زيرةكانةكةةى تةوانى ثَيةنو سةاَل      
هتةةد  ...بةتةةةنيا حكومةةةت بةةةِرَيوةببات  طةشةةةيةكى طةةةورةى سياسةةي  ئةةابورى        

دا  7/2007َينَيةةت  بةةؤ جةةارى دووةمةةيش لةةة هةَلبذاردنةةةكانى مةةانطى      وةدةسةةت به
بةهةةةةمان شةةةَيوةى يةكةةةةم جةةةار سةةةةركةوتنَيكى طةورةتربةدةسةةةت بهَينَيتةةةةوةو ئةةةةم   
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جةةةارةش بةتةةةةنيا حكومةةةةت دروسةةةتبكات  بةةةؤ مةةةاوةى ثَيةةةنو سةةةاَلي تةةةر حكومةةةةت  
دةنطةةةةةكانى وةدةسةةةةت هَينةةةةا، كةةةةة ذمةةةةارةى  % 47بةةةةةِرَيوةببات  كةةةةة نزيكةةةةةي لةةةةة  

دانيشتوانى توركيا نزيكةى هةشتا مليؤن كةسةو بةمةش ئةم حزبةة نيةوةى دةنطةى    
توركيا واتة ضل مليؤن كةسي لة طةَلداية كة ئةمة يةكةمني جارة حزبَيكةى سياسةي    

 .ئيسالمى ئةو سةركةوتنة بةدةست بهَينَيت

لةمانةةدا تةةوانى ثؤسةةتى سةةةرؤك    لةةة ئَيستاشةةدا ئةةةو حزبةةة بةةةهؤي زؤرينةةةى لةةة ثةرِ     
َيى توركيةادا  رى توركيا بةدةسةت بهَينَيةت بةمةةش جةارَيكى تةر لةة مَيةذووى نةو        كؤما

ذوويي كةةةة حزبَيكةةةى ئيسةةةالمى لةةةة دةوَلةةةةت  دةسةةةتورَيكى       بةةةوة ِرووداوَيكةةةى مَيةةة  
عيلمانيدا ببَيتة سةرؤك كؤمار  ذنى سةرؤكيش حيجاب بَيةت، كةة عيلمانيةةكان زؤر    

داو لةةةة جةولةةةةى   28/8/2007كةةةة لةةةة ِرؤذى  ( عةبةةةدوَلاَل طةةةوَل  .) دذايةةةةتى دةكةةةةن 
(  239) لةمانةةداو بَيهاوكةةارى   يارمةةةتى هةةي  حزبَيكةةى تةةر  سةةَييةمى دةنطةةدانى ثةِر

 .بوة سةرؤك كؤمارى توركيا ودةنطى وةدةستهَينا

كة ئايا  عةبدوَلاَل طةوَل  بةؤ مةسةةلة  كَيشةةكانى توركيةا ضةى        ةثرسيار لَيرةدا ئةوةي
 لة دةستدَيت؟

كى طةورةو طرنطى ناوضةكةيةو قورسةايي سياسةي  ئةابورى    ئاشكراية توركيا والتَي
خؤي هةية لة نَيوان والتانى ئةوروثا  ِرؤذهةالتى ناوةِراسةتدا  لةة هةةردوو جيهةانى     
ئيسالمي  عةرةبيدا  ذمارةى دانيشةتوانى هةشةتا مليةؤن كةسةةو طةةلَيك خواسةت        

َيتى ئةةوروثا   حةزى سياسي هةية كةة ِرؤَلةي تيةادا بَيةت هةةر لةة ضةونةناوةوةى يةةك        
ِرابةرايةةةتيكردنى دونيةةاى ئيسةةالمى  واَلتةةانى ِرؤذهةةةالتى ناوةِراسةةت  ِرؤَلبيةةنني لةةة  
ضارةسةةةةركردنى كَيشةةةةكانى ناوضةةةةكةداو ملمالنَيةةةي لةطةةةةَل ئيسةةةرائيل  ميسةةةرو       

 .ئَيرانداو لةسةر ئةو ِرابةرايةتيكردنة

وركيةا ثَيويسةتة   بؤ سةركةوتن  بةدةستهَينانى ئةو متمانة ئةوروثيي  جيهانيةش ت
لةسةرى كة كَيشةو طرفتة ناوخؤييةةكانى ضارةسةةر بكةات لةة ثةَيش هةمووشةيانةوة       
كَيشةى دوورطةى قوبرس  كَيشةى كوردو ضةسثاندنى دميوكراسي  ئازاديةةكان   
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وةك سةةةرؤك  ( عةبةةدوَلاَل طةةوَل   ) ئةةازادكردنى بةةازاِر  ضةةةندانى تةةرن، بؤيةةة  ئةةةركى      
، بةةةالم حزبةةي سياسةةي لةةة طةَلدايةةة، لةطةةةَل      يةفاتتةشةةريكؤمةةار كةةة زيةةاتر ِرؤلَيكةةى    

ثارتةكةةةةى  سةةةةرؤك وةزيرانيةةةدا طةةةةلَيك سةةةةخت  طةورةيةةةة، ضةةةونكة دةبَيةةةت بةةةؤ       
  طةؤِرانَيكى طةةورة  بةرضةاوبكات لةة     اطةرى هةةموو ئةةو كَيشةانة يةكةةم هةةن     ضارةسة 

دةستورى واَلتدا كة لَيرةشةدا كَيشةةى كةورد  كَيشةةكانى تةرو دميوكراسةي  كةارى        
مى حةوكمى  َينرَيت بةشَيوةيةك كةة ِرووى سيسةتة  ي دةبَيت طؤِرانيان بةسةردا بهحزب

توركيةةا لةةة بةةةردةم ئةةةوروثادا جةةوانرت بكةةات  كارئاسةةانى بةةؤ بكةةات بةةؤ وةرطتنةةى لةةة    
 .يةكَيتى ئةوروثادا كة خةوى ثةجنا ساَلةى توركياية

نى توركيةادا  لةةما لَيرةشدا كورديش كة بؤ يةكةم جارة بيست  ضوار نوَينةرى لة ثةِر
هةيةةةة هاوبةشةةةى  هاوكةةةارى  نةةةةرمى زيةةةاتر بنوَينَيةةةت لةطةةةةَل ثةةةارتى عةدالةةةةت        
طةشةثَيداندا بةؤ ئةةوةى هةةم ئةةو ثارتةسةةركةوتوبَيت لةة كارةكانيةدا هةةم كةورديش          

ئةةةم سةةةركةتنةى ثةةارتى   .بتوانَيةةت دةسةةكةوتى طةةةورةتر  طةةرنطرت وةدةسةةتبهَينَيت    
خؤي مذدة بةخشة بؤ ئايندةيةةكى ِروونةرت   عةدالةت  طةشةثَيدان  كوردةكانيش بؤ 

بةةؤ هةةةردووال  بةةؤ طةةةالنى توركيةةاش  هةةةردوال دةتوانَيةةت ِرؤَلةةي طةةةورةو بةرضةةا          
ببَينَيةةت بةةؤ ضارةسةةةركردنى كَيشةةةكان ئةطةةةر بةةاَلي سةةةربازى  ناحةةةزانى هةةةردووال  

 بةِراسةةتى خةةؤي دةكاتةةة (  عةبةةدوَلاَل طةةوَل ) لَيطةةةِرَين، وةزةمةةةنيش دةريةةدةخات كةةة  
 .طوَل يان دةبَيتة غولَيكى دزَيوو ناشرين بؤ كوردو بؤ هةموو طةالنى توركياش 

 ----------------------------------------------
 .دا5/9/2007دا باَلوكراوةتةوة لة ((ِرؤذنامة)) ئةم بابةتةم لة ِرؤذنامةى  *

 ساَلةى كارةساتى يانزةى سَيثتةمبةردا 1لةيادى 

 *بةرةو كوَى ؟ جةنطى دذة تريؤر 

 
      هي   دوو كةسَيك لةسةر ئةو ِراستية نةاكؤكنني كةة دونيةاى ثةَيش ِرووداوى

ى ئةمريكا زؤر جياواز و طؤِراوة لةطةَل دونيةاى  2001يانزةى سَيثتةمبةرى ساَلى 
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لةة  (( سَيشةةمةى طةةورة  )) كارةسةاتى يةانزةى سةَيثتةمبةر يةان    . دواى ئةو ِرووداوة 
خانَيكى مَيةذويى لةسةةر ئاسةتى سياسةى و ئةابورى و      ئةمريكادا بوة خاَلى وةرضةر

بةشةَيوةيةك هةةر لةة طةةورةترين واَلتةى دونيةاوة تةا        .لةة دونيةادا  .هتةد ...سةربازى و 
. بضوكرتينيان كةوتنةة ضاوخشةاندنةوة بةة ثةالن و سياسةةت و سةرتاتيذيةتى خةؤى       
. ئةةةم ِرووداوة بةةووة هةةؤى شةةَلةقاندنى طةةؤمى مةةةنطى دونيةةاى ثةةاش جةةةنطى سةةارد  

شةةةَيوةيةك ئةةةةو ئاشةةةتى و ئارامييةةةةى لةسةةةايةى سيسةةةتةمى نةةةوَيى جيهةةةانى و       بة
سةةةرتاثايانى , ة ئةةاراوةذيا و بةةةجيهانيبوونى دونيةةاوة هاتةة طةشةسةةةندنى تةكنةةةلؤ

طؤِرى بة دونيايةكى نائارامى و ثِر لة جةنو كة هةةرطيز جَيطةاى متمانةة و ئاشةتى     
كةةة دذ بةيةةةك و .دوو بةةةرةوةو تةةةبايى و برايةةةتى تيةةادا نابَيتةةةوة و دونيةةاى كةةردة  

بةةةرةى .تيذ و بةرنامةيانةةداابؤضةةون و سةةرتودوذمنةةى سةرسةةةختى يةةةكرت بةةن لةةة بري  
 . تريؤريستان و بةرةى دذة تريؤر

سةةتثَيكى قؤنةةاغَيكى مةترسةةيدار لةةة     داوة بةةوة سةةةرةتاى دة بةةةم شةةَيوةية ئةةةم ِروو  
ؤسةةى جةةنطى   ى هَينايةة ئةاراوة بةةناوى ثرِ   يادا و ثِرؤسةيةكى طةةورة و جيهةان  دون

 .دذة تريؤر
          لَيةةةرةدا ثرسةةةيار ئةوةيةةةة كةةةة ئايةةةا ئةةةةم ثِرؤسةةةةية دواى شةةةةش سةةةاَل لةةةة

دةسثَيكردنى طةيشتؤتة   ئاستَيك ؟ئايةا توانيويةةتى ئاماجنةةكانى لةبنةةبِركردنى     
انةوة ئةةةةم ثِرؤسةةةةية لةبةةةةردةم خةةةؤِراطرى و    ؤردا بهَينَيتةةةة دى؟يةةةان بةثَيضةةةةو  تةةةري

رةى تريؤريسةةتاندا شكسةةتى خواردووة؟ئةمةةة و   تةشةنةسةةةندن و بةةةهَيزبوونى بةةة  
 .ضةندين ثرسيارى تريش

بةةؤ وةاَلمدانةةةوةى هةةةموو ئةةةم ثرسةةيارانة دةبَيةةت زؤر بةديقةتةةةوة بِروانينةةة ئةةةو         
ضونكة ئةةم جةةنطى دذة تةريؤرة طةةلَيك جيةاوازى هةيةة       . ثِرؤسة طرنو و هةستيارة

ى ئاشةكرا بةةرثا دةكةرا و    لةطةَل جةنطة طةورةكانى دونيا كة بةرامبةةر بةة دوذمنَيكة   
هةةةةموو توانةةةا و هَيزَيكةةةى تيةةةادا بةةةةكار دةهةةةات و سةةةةركةوتن  يةةةان سةةةةرنةكةوتن   

ى مادى و مرؤيى  هةراليةكةوة و زؤر جارانيش تةوانراوة كةات و   ابةندبووة بة توان
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بةةالم لةةم جةنطةةدا دوو    . َيةت ك و كؤتايى جةنطةكانيش ديةاري بكر جَيطةى دةسثَي
ؤر جياوازيةةةةان هةيةةةةة لةةةةة توانةةةةا و هَيةةةةز و تةكنةةةةةلؤذيا و   بةةةةةرةى دذ بةيةةةةةك كةةةةة ز 

بةةةةةالم سةةةةةركةوتنيش زؤر ئاسةةةةان نيةةةةة و مةةةةاوةى كؤتةةةةايى هةةةةاتنى    .سةةةةرتاتيذةوة
جةنطةكانيش ديار نية و ثِرؤسةيةكى طشةتطرية و بةشةَيوةيةك كةة هةي  دةوَلةةت و      
. كؤمةَلطايةك ناتوانَيت بةشدارى تيادا  نةكات و هةست بة ئارامى و ئاشةتى بكةات  

دوذمةةن لَيةةرةدا ثةةةرش وبةةاَلوة و لةةة هةةةموو جَيطايةكةةدا بةةوونى هةيةةة و شةةاراوةية و  
نيةة و سةنوور و جوطرافيةا و نةتةةوة و      ىخاوةن هي  هةست و سةؤزَيكى مرؤظايةةت  

مةزهةةةةةةةةةةةةب و ديانةتةةةةةةةةةةةةكان ناناسةةةةةةةةةةةَيت و دذ بةهةةةةةةةةةةةةموو شارسةةةةةةةةةةةتانيةت و  
 .ثَيشكةوتنةكانيشة

هةةةةةةةموو والتةةةةةةانى ئةةةةةةةوروثا و    رايةةةةةةةتى ئةةةةةةةمريكا و بةةةةةةةرةى دذة تةةةةةةريؤر بةِرابة 
ثَيشةةةكةوتنخوازى دونيايةةةة و بةةةةرةى تريؤريسةةةتانيش بةِرابةرايةةةةتى ِرَيكخةةةةراوى      
قاعيدةى تونةدِرةوى سةةلةفى و جيهةادى بةِرابةرايةةتى ئوسةامة بةن الدن و ئةميةةن        
زةواهريى و هةةموو ئةةو واَلت و كؤمةةَلطا و ِرَيكخةراوة تونةدِرةوة دواكةوتوانةةن كةة        

 .ووناكى و شارستانيةت و ثَيشكةوتنةكانى مرؤظايةتى هةَلنايةتضاويان بة ِر
ئةم ثِرؤسةةية بةؤ مةاوةى شةةش سةاَلة بةردةوامةة و لةطةةَل ئةةوةى تةوانراوة زةبةرى           
طورضةةكِو بهاوَيذرَيتةةةة جةسةةةتةى ئةةةةو ِرَيكخةةراوة و لةةةة ئةجنامةةةدا هةةةةردوو ِرذَيمةةةى    

بةةةالم . قةةدا بِروخَينرَيةةتتاَليبةان لةةة ئةفنانسةةتان و ِرذَيمةى بةعسةةى صةةدامى لةة عَيرا   
هَيشةةةةةةةةةتا ئاسةةةةةةةةةؤكانى دواِرؤذ و سةةةةةةةةةةركةوتنةكان ِروون نةةةةةةةةةني و ئةةةةةةةةةةمريكا و   
هاوثةميانةةةكانى نةةةيانتوانيوة سةةةركةوتنى يةةةكجارةكى بةدةسةةت بهَيةةنن لةةةو دوو   

بطرة ثِرؤسةكة سةةخترت بةوة بةةهؤى دروسةت بةوون و سةةرهةَلدانى طةةلَيك        .والتةدا
لةناوضةى ِرؤذهةالتى ناوةِراسةتدا كةة بةؤ ئةةمريكا     كَيشةى دونيايى و بةتايبةتيش 

طرنطيةةةةةكى طةةةةةورةى هةيةةةةة و دةسةةةةت بةسةةةةةراطرتن و مانةةةةةوة و بةةةةوونى هَيةةةةزى   
 .سةربازيى تيايدا كارَيكى ذيارى و زَيدة طرنطة
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سةةةرهةَلدانى تؤِرةكةةةانى ئةلقاعيةةةدة  لةةةة والتةةةانى ناوضةةةةكةدا و نانةةةةوةى كَيشةةةة و   
يان دذى بةرذةوةنديةةةكانى ئةةةمريكا هَينةةدةى تةةر  طرفةةت بةةؤ ئةةةو والتانةةة و وةسةةتان 

هةربؤيةة ثَيويسةتة ئةةمريكا    . سةركةوتنى ئةم ثِرؤسةيةى خستؤتة ذَير ثرسيارةوة
بةةة عةقَليةةةت و سةةرتاتيذَيكى نوَيةةوة ِرابةرايةةةتى ئةةةم ثِرؤسةةةى دذة تةةريؤرة بكةةات         

كة و بةشةةَيوةيةك كةةة بتوانَيةةت جوَلةةة و ضةةاالكى ئةةةو تةةؤِرة تريؤريسةةتيانة لةناوضةةة      
دونياشةةدا سسةةت و الواز  بكةةات و ِرَيطةةا بطرَيةةت لةةة هةاَليسةةانى جةةةنطى تايةةةفى و   
مةزهةبى و دينةى  لةناوضةةكةدا و تابتوانَيةت ِريزةكةانى هاوثةةميان و دؤسةتةكانى       

بةؤ خةؤى و بةرذةوةنديةةكانى دروسةت نةةكات و       ترتوندوتؤَلرت بكات و دوذمنى زيا
ن و سةةوريا و حيزبةةوال و حةةةماس باشةةرت و    ئيةةدارةى ملمالنَيكانيشةةى لةطةةةَل ئَيةةرا   

ِرَيكخراوانة تائَيستاش بة ئاشكرا و بةةنهَينى  ضونكة ئةو والت و ,توندوتؤَلرت بكات
دذايةةةتى ئةةةمريكا و بةرذةوةنديةةةكانى دةكةةةن و لةةة ملمالنَييةةةكى تونديشةةدان بةةؤ      
ئةةةةوةى بةرنامةةةة و سةةةرتاتيذيةتى ئةةةةمريكا شكسةةةتثَيبهَينن و منونةةةةى عَيةةةراقيش    

ن لةطةةةَل ئةةةمريكادا لةةة  ةِروونى ئةةةو ِراسةةتية دةردةخةةات كةةة هةةةموو ملمالنَيكانيةةا  بةة
 .ِركردؤتةوةعَيراقدا ض

, بؤية لةكؤتايدا دةكرَيةت بَلةَيني ثِرؤسةةى جةةنطى دذة تةريؤر قؤنةاغى باشةى بِريةوة        
بةةةالم هَيشةةتا لةةة كؤتةةايى نزيكنةبؤتةةةوة و ثَيشةةبينيش دةكرَيةةت كةةة بةةؤ ماوةيةةةكى   

كَيشةةَيت و هةةي  كةةةس و اليةةةنَيكيش كليلةةى سةةةركةوتن و كؤتةةايى    رَيةةذة بدزيةةاتر 
هةربؤيةةةة دونيةةةا .هةةةاتنى ئةةةةم جةنطةةةةى مسةةةؤطةر نةةةةكردووة و لةةةة طريفانيةةةدا نيةةةة   

 .هةمووى بةرةو ئاسؤيةكى لَيَل و ناديار هةنطاو دةنَيت
 ---------------------------------------------

 12دا باَلوكراوةتةوة لة ((ِرؤذنامة)) و ِرؤذنامةى (( بةى س)) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى* 
 .دا13/9/2007و
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 كَيية و ضارى حارث
 * بؤ وادةكات؟ 

 ِرَيكخةةراوى سياسةةى و مةةةدةنى و كؤمةاَليةةةتى و ئةةاينى و   طةةةلَيك ئاشةةكراية
لةةةةةعَيراقى نةةةوَيى دوا ِرووخةةةانى ِرذَيمةةةةى بةعسةةةى صةةةةدامى     .هتةةةد ....ثيشةةةةيى و  

هةريةكةةةةة كةوتةةةةة ضةةةةاالكى وجوَلةةةةة بةمةبةسةةةةتى ديةةةةاريكراوى     سةةةةةريان هةَلةةةةداو 
زؤرَيك لةو ثةارت وكؤمةَلةة و ِرَيكخراوانةة هةي  زةرورةتَيكةى قؤنةاغ و ذيةانى        .خؤيان

بةَلكو زؤربةةيان دروسةتكراوبوون لةاليةةن ووالت و دةزطةا     .كؤمةَلطا نةيهَينانة بوون
رةوثوليشةةيان هةةةر  و سةرضةةاوةى ثا.هتةةد...جاسوسةةيةكانى ووالتةةانى دةوروبةةةرو  

لةدةرةوةى عَيراقةوة بوة و هةندَيكيشةيان كةة كةمينةة نةني تةةنها مةةرامى نانةةوةى        
ئاذاوة و ئاطر خؤشكردن و بةردةوام دان بةوة بةتَيكةدانى بةارى ئةةمنى و ئةابورى و      

 .بةبَى طوَيدانة بةرذةوةندية بااَلكانى طةل و نيشتيمان.سياسى  لةعَيراقى نوَيدا

 ةردةمى ِرذَيمةةى لةةة طةةؤِرنراودا زؤرَيةةك لةةةو كةةةس و اليةنانةةة  لةكاتَيكةةدا لةةة سةة
سةةةةةتيان طرتبةةةةةوو بةةةةةة  ةبوة و بةةةةةةَلكو دةبةةةةةةهي  جؤرَيةةةةةك جوَلةةةةةة و ضةةةةةاالكيان نةةةةة 

يان لةطةَل دةزطا ئةمنى و جاسوسيةكانى ِرذَيمةدا كاريةان   , كاَلوةكانيانةوة با نةيبا
رة نوَييةةة و  دةكةةرد و هةربؤيةةةش لةةة ئَيسةةتادا ضةةاويان بةةةرايى نايةةةت بةةةم ِرؤذطةةا        

هاوكةارى هةةةر كةةس و اليةةةنَيك دةكةةن كةةة هاوكاريةان بكةةات بةؤ نانةةةوةى ئةةاذاوة و      
و نانةةةوةى جؤرةهةةا كَيشةةة و فةةةوزاى    .درَيةةذةدان بةةة ِرشةةتنى خةةوَينى عَيراقيةةةكان   

تايةةةةفى لةةةةنَيوان شةةةيعة و سةةةونة و كةةةوردو عةةةةرةب و توركومةةةان و مةسةةةيسى و        
 .هتد...ئيسالمى و ئاشورى و 

  دةسةتةى  )) سةةرؤكى بةةناو   (  حوارث ضوارى) كةس و طروثانة يةكَيك لةو
كة ثياوَيكى كورتةة بةاالى تونةدِرةوى سةةلةن سةونة مةزهةبةة و       .ة((زانايانى ئيسالم

لةةةكاتى حةةةوكمى صةةةدامدا ِراوَيةةةذكارى ديكتةةةاتؤر بةةةوة بةةةؤ كاروبةةةارى ئةةةاينى و لةةةة   
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وة هةي  كةةس   ئَيستادا هَيندةى ئةم ثياوة زيانى بةة بةرذةوةنةدى سةونةكان طةيانةد    
 .و هةَلوَيستة توندِرةوةكانى رو اليةنَيك زيانى ثَينةطةياندوة بة كارو طوتا

        لةدواى ِرووخانى ِرذَيميش لة ضةركة سةاتى غةفَلةةتى زةمةنةدا وةكةو قارضةك
هةَلتؤقي و بوة سةرؤكى دةستةى زانايانى ئيسةالمى كةة هةرضةةندة زانايةةكى زؤر     

سةةاَل و نيةةوة 2دةسةةتةى زانايانةةة مةةاوةى   ئةةةم, بةةةدين و ديةةارو بةةةناوبانطيش نيةةة  
مانو لة ِرووخةانى ِرذَيةم دامةةزراوةو لةوكاتةةوة سةةرؤكةكةى و       7واتة تةنها دواى 

دةسةةتةكة كةوتونةتةةة هاوكةةارى و كارئاسةةانى و ثشةةتيوانى تريؤريسةةتان  و بونةتةةة  
دةاَلَل و وةفةةةدو ِرَيكخةةةةرى ضةةةاوثَيكةوتن و بيةةةنني و طفتوطؤكردنيةةةان و دةسةةةتيان   

كةةةَل كةةةردوة لةةةة طةَليانةةةدا و بونةتةةةة شةةةريكة بةشةةةيان لةةةة كوشةةةت و كوشةةةتار و    تَي
هتةد و هةةروةها شةةريكة بةشةيش     ..سةربِرين و ِرفاندن و تةقينةةوةى ئؤتؤمبَيةل و   

 .هتد..لة دةسكةوت و كؤكردنةوةى دؤالر و ثارةو ثول و وةرطرتنى فيديةو 

ةدةن و هةانى عةةرةب و   هةر ِرؤذةشةى لةة كةةناَلَيكى فةزاييةةوة طوتةارى حةماسةى د      
دةدةن بةةؤ ِرووكردنةةة عَيةةراق و بةشةةداريكردن لةةةكارى بةةةناو مقاوةمةةةت و      .هتةةد..

وةك كةناَلةةةةةكانى جزيةةةةرةو عةرةبيةةةةة و شةةةةةرقية و ئةةةةةبو زةبةةةةى و      .تريؤريسةةةةتيدا
 .و طةالنى عَيراق بةبَى جياوازى بؤ دوذمنايةتى حكومةتى.هتد...

 زانايةةانى ئيسةةالم طةةؤِراوة و   هةةةموو كردارانةةةيان نةةاوى دةسةةتةى م لةبةةةر ئةةة
طةةةلَيك ناوونةةةاتؤرةى تريةةةان لَينةةةاون وةك دةسةةةتةى زانايةةةانى ضةةةةكدار و زانايةةةانى   
دةموضاو هةَلبةسراو و زانايةانى ِرفَينةةر و تةقَينةةرةوة و زانايةانى ضةةتةو بةاجطرو       

 .زانايانى كةناَلة فةزاييةكان

 كةةةة بةةةة (   ىنووومث)  ئةةةةم ثيةةةاوة بةخؤشةةةيةوة نةوةسةةةتاوة بةةةةَلكو كوِرةكةشةةةى
لةة بةةاوكى  لةةة   درؤزنةى كةةوِرى درؤزن ناسةراوة و ِرؤَلَيكةةى طةةةلَيك خةراثرت  دةبينَيةةت   

و بةزةرقاوى دةَلَيةت  .هتد..خؤشكردنى ئاطرنانةوةى شةِرى تايةفى و نةتةوةيى و 
 .موجاهيدى ِرَيطةى خوا
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  لةاليةةةةن وةزارةتةةةى نةةةاوخؤوة بةةةانطكراوة بةةةؤ      حوووارث ضوووارىلةئَيسةةةتادا
م لةسةةر هةَلوَيسةت و طوتارةكةانى لةة    , فةةرمانى طرتنةى بةؤ دةرضةووة    لَيكؤَلينةوة و 

و كةنةةداو كةةةة هةةةانى داون بةةةؤ  سةةةردانةى دواييةةةدا بةةةؤ هةنةةدَى ووالتةةةانى عةةةةرةبى   
وئيةةدى بةةةم كةةارة هَينةةدةى تةةر تووشةةى    . كردنى حكومةةةت و طةةة  عَيةةراق  دذايةةةتي

ين بةةةم و شةةؤك و سةرلَيتَيكضةةوون و هةةارى بةةوة و بةِراسةةت و ضةةةثدا قسةةةى ناشةةري  
بةةةةودةدات لةناويشةةةياندا هةةةةردووة سةةةةرؤك كرمةةةارو سةةةةرؤكى هةةةةرَيم و شةةةيعة و  
كوردو  لةالشةوة ثاكانة دةكات و بةواسةيتةى عةةمرو موسةى داوادةكةات كةة وازى      

 .لَيبهَينرَيت و ِراوةدوو نةنرَيت و فةرمانى طرتنةكةى هةَلبوةشَينرَيتةوة 

   َنةةدةى تةةر عَيةةراق و عَيراقيةةةكان  ئةةةم ثيةةاوة بةةةم هةَلوَيسةةت و كردارانةةةى هي
بةةةةرةو كارةسةةةات دةبةةةات و ِرؤذانَيكةةةى تاريةةةك و خوَيناويةةةان بةةةؤ ئامةةةادة دةكةةةات و  

بةعسةةيةكان و تةكفرييةةةكان دةكةةات نيوهَينةةدة   و هَينةةدةى مناينةةدةى تريؤريسةةتان  
منايندةى زانايانى ئيسالم و ئيسالم ناكات و ثَيويسةتة عَيراقةى نةوَى بةةثَيى ياسةا      

 ى وحوارث ضووارموو ئةةو كةةس و اليةنانةةة و طروثانةة بطرَيةت كةة وةك      ِرَيطةة لةهةة  
 .طروثةكةى كاردةكةن

 
 ------------------------------------------------

 22باَلوكراوةتةةوة لةة   (( هةةواَل  )) و ِرؤذنامةةى  (( نةاوخؤ  )) ئةم بابةتةةم لةة سةايتى ئةةلكرتؤنى      *
 .دا25/11/2007و
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ى مةكةى سونة و شيعةكانِرَيكةوتنامة  
*تاكوَى بِردةكات ؟   

 
    لةةماَلى خةةوادا لةشةارى مةكةةةى    22/10/2006شةةةمة  1ئاشةكراية لةةِرؤذى

عةرةبستانى سعودى ِرَيكةوتنامةيةةك لةةنَيوان ثيةاوانى ئةاينى شةيعة و سةونةكانى       
 و ئةةم  ةخاَل ثَيك هاتوة و بةبةَلطةنامةةى مةكةة  ناسةراو    10عَيراقدا ئيمزاكرا كة لة 

ئيكةةرام )) كؤبونةوةيةةةش لةاليةةةن ِرَيكخةةراوى كةةؤنطرةى ئيسةةالمى و سةةةرؤكةكةى    
 .ى توركةوة ئامادةسازى و ئيمزاكردنى سةرى طرت(( ئيسسان ئؤغَلو

 و طروثةةةةةة تةةةةةة سياسةةةةةي  تنامةيةةةةةة لةةةةةة ئَيسةةةةةتادا لةاليةةةةةةن ثار  ئةةةةةةم ِرَيكةو
ى عَيراقةةةةوة بةةةةطرنو وةصةةةف دةكرَيةةةت و هةةةةموو ئيسةةةالميةكانى شةةةيعة و سةةةونة

نةهَيشةةةةتنى خةةةةوَين ِرشةةةةتنى  و ةتَيكيةةةةان لةسةةةةةر هةَلضةةةةنيوة  بةةةةؤ ئاشةةةةتبونةو  ئاوا
و كوشةةتنى  سةةاَلى خةوَين ِرشةةة 3يهَينةةان بةة  و كؤتا كان بةدةسةةتى يةةكرتى عَيراقيةة 

ِرذَيمةةى  بةناهةةةق و ملمالنَيةةى مةزهةةةبى سةةونةو شةةيعة لةةة عَيراقةةى دواى ِرووخةةانى   
دةوَلةةةةتانى عةةةةرةبى و  وتنامةيةةةة لةاليةةةةن  ةهةةةةروةها ئةةةةم ِرَيك .داعسةةةى صةةةدامي بة

ئيسةةالمى و ناوضةةةيى و ثيةةاوانى مةسيسيشةةةوة بةهةةةمان شةةَيوة بةةةطرنو وةصةةف   
بةالم ئاخؤ لة هةحيقةتدا ئةم ِرَيكةوتنامةية تاضةةند  . كراو ثشتيوانيان بؤ دةربِرى 
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طرنطةةة و تةةاكوَيش بةةِر دةكةةات و دةبَيتةةة هةةؤى كؤتايثَيهَينةةانى ئةةةم شةةةِرة تايةفيةةة      
 سونة و شيعة لة عَيراقدا ؟كوشندةيةى نَيوان 

   ئاشةةةةكراية لةمَيةةةةذووى ئيسةةةةالمدا و لةوكاتةةةةةوةى مةزهةةةةةبى شةةةةيعة لةةةةةناو
هةميشةةة و بةبةةةردةوامى ملمالنَييةةةكى تونةةدو بةةةردةوام    ,ئيسةةالمدا دروسةةت بةةووة 

لةةةنَيوان مةزهةةةةبى سةةونةى زؤرينةةةة و شةةيعةى كةمينةةةةدا دروسةةت بةةةووة و لةةةةزؤر     
بةتايبةةةةةتيش لةةةةة    ردوةاويةةةةان تؤمةةةةارك  قؤنةةةةاغى مَيذوويشةةةةدا الثةِرةيةةةةةكى خوَين   

ة ئاسان نية كة بةِرَيكةوتنامةيةكى الوازى ئاوها بتوانرَيت كؤتةايى  يؤهةرب.عَيراقدا
بةبةةرطَيكى سياسةى داثؤشةراو لةةنَيوان     مَيذوويى بةملمالنَييةكى ئاينى توندِرةوى 

دا نة لةةة عَيراقةة  ملمالنَيةةى شةةيعة و سةةو  .ووالتةةانى ناوضةةةكةدا كؤتةةايى ثَيبهَينرَيةةت   
ى عويانيةةةةكان و صةةةةفةويةكان هةميشةةةة بةةةةردةوام بةةةوة و  بةبةةةةردةوامى حةةةوكم

لةئَيسةةةتاى عَيراقةةةى دواى ِرذَيمةةةى   . راقيش طؤِرةثةةةانى ملمالنَيكةةةة بةةةوة  خةةةاكى عَيةةة 
سةةةاَل لةةةةحوكمى سةةةونة مةزهةبةةةةكان لةةةة      365و دواى  بةعسةةةى سةةةونة مةزهةةةةب  

دنةكانةةدا بةةةحوكمى شةةيعةكان لةثِرؤسةةةيةكى دميوكراسةةيدا و لةةة هةَلبذار, عَيراقةةدا
زؤرينةةةةةى ذمارةيةةةةان حةةةةوكمى عَيراقيةةةةان طرتؤتةةةةة دةسةةةةت بةةةةةهاوكارى كةةةةوردو       

سةةةاَل كةةةة  365هةربؤيةةةة جةةةارَيكى تةةةر ئاسةةةان نيةةةة دواى  .هاوثةميانةةةةكانى تريةةةان
تةة زوَلةم   ؤقيان داطةري كةردوة و دةسةتيان كرد   وة عَيرا 1538عويانيةكان لةساَلى 

َل و ا شيعةكان هةةموو ئةةو مَيةذووة تةا    دلةئَيستا,ةوةى شيعةكاندنو زؤر و ضةوسان
 .شةيان لةبري بضَيتةوة ةِر

 ى طةةةةورة ها بةةةةهؤى ئامادةنةةةةبوونى شةخصةةةى ئايةةةةتواَل سيسةةةتان   وةهةةةةر
دةنةةبونى موقتةةةدا  واز و بَيهَيةز و ئاما نةةةرَيكى الى نوَيمةرجةةعى شةيعةكان و نةاردن   

تةةرة بةةؤ  كىهؤكةةارَي, صةةةدر نةةةخؤى و نةنوَينةةةرى لةةة ئيمزاكردنةةى بةَلطةنامةكةةةدا  
اجنةةةةةكانى ةر سةةةةةركةوتن و بةدينةةةةةهَينانى ئام ئةةةةةوةى مةةةةرؤ طومةةةةان خباتةةةةة سةةةة   

شةكراية ِرؤَل و كاريطةةرى سيسةتانى و صةةدر لةةناو شةيعةكاندا       كة ئا.بةَلطةنامةكة
 .ضةندة
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  بؤيةةة جةةارَيكى ..هةةةروةها ئامادةنةةةبوونى سةةونةكانيش بةةةو بةهَيزيةةة نةةةبوو
ار و لَيةةةَل و ناِرؤشةةةنة بةةةةجؤرَيك كةةةة  َيكةوتنامةيةةةة ناديةةةتةةةريش ضارةنوسةةةى ئةةةةم رِ 

سةةكان  ))ى ئاينى و داعيةى سعودىئةوةتا ثياو.ئومَيدى  سةركةوتن تيايدا كةمة
ؤرى شةةةيعةكان َيةةةت تاسةةةةر ضةةاو بثؤشةةةرَيت لةسةةةةر زوَلةةةم و ز دةَلَيةةةت ناكر(( عةةؤدة 

 .بةرامبةر سونةكان

ةيامبةةةرى  ن لةةةماَلى خةةوادا و لةسةةةر طةةؤِرى ث    ِرَيكةةةوتن و سةةوَيندخوارد  ئةةةزموونى 
و طروثةة   اَل و ثةارت ئيسالم لةمةكة و مةدينةدا كارَيكى نوَي نية لةنَيوان مةزهةب وب

ئةةةوةبوو دواى . كانيةنةةانى شةةةِرى نةةاوخؤيى ئيسةةالم  ئيسةةالميةكاندا بةةؤ كؤتايثَيهيَ 
بةةةردةوامبوونى شةةةِرى نةةاوخؤى باَلةةة جياوازةكةةانى ئيسةةالميةكان لةةة ئةفنانسةةتاندا   

دا و بةةةردةوام بةةوونى شةةةِرى   1991يةتةكان لةسةةاَلى  دواى ضةةوونة دةرةوةى سةةؤظ 
فةهدى سعودى هةموو  سةةركردةكانى شةةِرى    بةهةوَلَيكى مةليك,ناوخؤيى باَلةكان 
نى بةفِرؤكةيةةةكى تايبةةةتى هَينايةةة شةةارى مةدينةةة و سةةوَيندى     تانةةاوخؤى ئةفنانسةة 

وخؤ تةر شةةِرى نةا   ى ئيسةالم كةة جةارَيكى    رةمووان خةوارد لةسةةر طةؤِرى ثةيامبةة    بةه
نيش مةكان بهَيةةنن و هةةةمووا ةى ئيسةةالى بةةةو شةةةِرة ناوخؤييةة  يبةرثانةكةةةن و كؤتةةا 

ةوة و وةعةدو  بةالم هةر كة طةِرانةةوة ئةفنانسةتان سةةرلةنوَى تَيهةَلضةون    , دا ثةميانيان
انةةكان هةاتن و   تا تاَليب نوة و بةردةوام بوون لةسةر شةِركردثةميانةكانيان لةبريضوة

و  و ثةارت  هؤكارةكةةش ئةةوةبوو كةة ئةةوبالَ    , دا 1996َلى لةسةا  هةموانيان وةدةرنةا 
ياندا فةةرز دةكرَيةت   ة و لةدةرةوةى سنورةكانةوة بةسةرطروثانة بِريار الى خؤيان ني
 .و ئةوانيش جَيبةجَيى دةكةن

بةهةمان شَيوةية هةرضى شيعةكان هةية بة ئاشكراو بةةنهَينى   لةئَيستاى عَيراقيشدا
حةةةوكم لةئَيرانةةةدا ثاَلثشةةةتى و ثشةةةتطريى دةكةةةرَين بةةةؤ      لةاليةةةةن باَلةةةة جياوازةكةةةانى  

تَيكى فشةةةار ثَيةةةدانى ملمالنَيكةةةانى ئَيةةةران لةطةةةةَل ئةةةةمريكادا و وةك كةةةار    بةةةةردةوام 
و دةيةةوَيت ئةةو شةةِرة     يان ثَيةدةكات و مساوةمة و طةمةى سياس بةكاريان دةهَينَيت
و  مةزهةةةب هةرضةةى سونةكانيشةةة هةةةموو ووالتةةانى عةةةرةبى سةةونة  .بةةةردةوام بَيةةت  
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تنى بةةةوونى مةةةةتى و كؤمةةةةكيان دةكةةةن بةةةؤ ثاراسةةة كةنداويةةةكان بةةةة ثةةةارةو ثةةول يار  
 .ة بةزةرور دةزاننسونةكان لة عَيراقدا و ئةو شةِر

 ؤتةةايى هَينةةان بةةةو طةمةةة و شةةةِرى   نيشةةياندا ئةةةمريكاش زؤر جةةدى نيةةة لةةة ك   الةنَيو
امانى نةةةوتى و  بردنةةى سةة ةومانةةةدان بةة و شةةيعةكان بةةؤ بةردةواميةةى سةةونتايةفيةةة
ة ِرؤذانةةى داهةةاتوو باشةةرت و ِروونةةرت ضارةنوسةةى بةَلطةنامةةةى      بؤيةة.ق بةةؤ خةةؤى عَيةةرا

 .مةكةمان بؤ دياريدةكات 
 

 ---------------------------------------------
 4دا باَلوكراوةتةةوة لةة   ((هةةواَل  )) و ِرؤذنامةةى  (( نةاوخؤ  )) ئةم بابةتةم لةة سةايتى ئةةلكرتؤنى     *
 .دا6/11/2007و
 

 
 

 سةركةوتنى دانياَل ئؤرتيطا لةنيكاراطوادا
 * مذدةى سةردةم و قؤناغَيكى نوَيية لةئةمريكاى التيندا

     ووالتةةةى نيكةةةاراطوا طةةةةورةترين ووالتةةةى ئةةةةمريكاى ناوةِراسةةةتة و لةسةةةاَلى
و بنةماَلةكةيةةوة حةوكمى ئةةو    (( سةؤمؤزا )) لةاليةن ديكتةاتؤر   1979وة تا  1936

لةةةةةماوةى حةةةةوكمى ئةةةةةو  .بةثشةةةةتيوانى و هاوكةةةةارى ئةةةةةمريكا ووالتةةةةةيان دةكةةةةرد 
ةضةوسةانةوة و هةةذارى   بنةماَلةيةدا طةل و ووالتى نيكاراطوا بة خراثرتين شةَيواز د 

بةمةبةسةةتى طةةؤِرين و ِرووخانةةدنى .ى باَلوببةةوةوة يى و دواكةةةوتوورواو نةخوَينةةدة
َينيسةتاى شةيوعى   ثةارتى ِرزطةارى و بةةرةى ساند   ,او وخوَينمةذة  َينرئةو ِرذَيمة سةث

دا سةةةركةوتن 1979دامةةةزرا و خةةةباتى بةةَى ووضةةانيان كةةرد تةةا توانيةةان لةةة سةةاَلى    
لةحوكمدا مبَيننةوة و يةكةم سةرؤك كؤمةاريش بريتةى    1990بةديبَينن و تاساَلى 

سةةةةرةِراى دوذمنايةةةةتى و شةةةةِر  .بةةةوو لةةةة دانيةةةال ئؤرتيطةةةاى ضةةةةث ِرةو وشةةةيوعى  
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تكردنى بةرةيةةكى دذة ساندَينسةتى بةةناوى    ثَيفرؤشتنى ئةةمريكا لةِرَيطةةى دروسة   
بةرةى كةؤنرتا و بةةهاوكارى ِرذَيمةى دةسةةاَلتدارى سةةر بةة ئةةمريكا لةة هندؤراسةى          

 . دراوسَيدا
 دانيشتوانةكةى تَيكةَلةيةكة لة هندية سةورةكان و ئيسةثانيةكان    نيكاراطوا

بريتيةةة  و ذمةةارةى هةةةمووانيان.و  كةمةةةكَيك هنديةةة ئةوروثيةةةكان و ِرةشثَيسةةتةكان
و ووالتةانى   2كةم  130000مليةؤن كةةس و ِرووبةةرى خاكةكةةى     (  5487000) لة 

هنةةدؤراس و كؤسةةتاريكاو زةريةةاى ئةةارام و دةريةةاى كةةاريبى لةةة بةةاكورو باشةةور و        
ِرؤذئةةةاوا و ِرؤذهةالتةةةةوة سةةةنورةكانى دياريدةكةةةةن و شةةةارى مانةةةاطوا ثايتةختةةةة و   

وة 1838نيكةةاراطوا لةسةةاَلى . وة  زمةةانى بةةاَلو ئيسةةثانية و ديانةةةتى مةسةةيسى بةةالَ  
وة داطرييةةةةةةان 1522سةةةةةةةربةخؤية لةةةةةةة وكاتةةةةةةةوةى ئيسةةةةةةثانيةكان لةةةةةةة سةةةةةةاَلى    

زةويةكةةى لةةبارة   % 30بنةةماى سةةرةكى ئابوريةان بريتيةة لةة كشةتوكاَل و       .كردبوو
دةسةتى كةار لةة كشةتوكاَلدا     %40ى وةبةرهَينراوة و لة % 5بؤ كشتوكاَل بةالم تةنها 

ة سةةةرةكيةكانى بةةريتني لةةة قةةاوة و لؤكةةة و قاميشةةى شةةةكر و  كاردةكةةةن و بةروبومةة
وكانزاكةةانى ئةةاَلتون و زيةةو و  , طةمنةةة شةةامى و بةةرنو و ِرةشةةة ووالغ و مةةةِرووماالت 

 .تةختةى هةية و ثيشةسازى ثااَلوتنى نةوت و ِرسة و ضنني تيايدا بةناوبانطة
كى شةيوعى بةةِرَيوة   ساَل بة سيسةتةميَ 11وة و  بؤ ماوةى 1979ئةم ووالتة لةساَلى 

دةبرا لةذَير حوكمى ئؤرتيطادا و طةلَيك دةسكةوتى طةورةى بؤ نيكةاراطوا وةدةسةت   
هَينةاوة لةةة خوَينةةدنى خةةؤِرايى و باشةكردنى بةةارى تةندروسةةتى و خةةؤراك و جَيطةةةى    
نيشتةجَيبوون و دابةشةكردنى زةوى بةسةةر جوتيارانةدا و زةمانةةتى كؤمةاَليةةتى و      

كوِرى و هةَلةة و الدان و طةنةدةَ    بةةالم هةنةدَى كةةمو   .طةوزةران اسةتى  بةرزكردنةوةى ئ
سةةاَل لةةة حةةوكم نةةةتوانن سةةةركةوتن     11بوونةةة هةةؤى ئةةةوةى كةةة ئةةةم بةرةيةةة دواى     
دا لةبةةةردةم ظيؤلؤتةةؤ شةةامؤرؤى   1990بةدةسةةت بهَيةةنن لةةة هةَلبذاردنةةةكانى سةةاَلى   

سةةةةركةوتن ئؤثؤزسةةةيؤندا و هةةةةرواش لةةةةدووخو  هةَلبذاردنةةةةكانى تريشةةةدا هةةةةر     
لةهةَلبذاردنةةةةكانى سةةةةرؤكايةتيدا   5/11/2006بةدةسةةةت نةةةةهَينن تةةةا ئةةةةمِرؤ كةةةة    
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دانياَل ئؤرتيطةاى ضةةثِرةو لةبةرامبةةر ئةةنريك بؤالنيؤسةى نوَينةةرى حيزبةى ليِواَلةى         
دةسةالتدار توانى سةركةوتن بةدةست بهَينَيت بةةثَيى هةةموو ِراثرسةى و ئاماذةكةان     

ى دةنطةةةةكان % 35وة سةةةةر كورسةةةى حةةةوكم و زيةةةاتر لةةةة سةةاَل بطةِرَيتةةةة  16و دواى 
و سةةةرةِراى دوذمنايةةةتى تونةةدى  يشةةدا1986ئؤرتيطةةا لةسةةاَلى , بةدةسةةت بهَينَيةةت 

% 63هةةزار كةةس تةوانى لةة     29ئةمريكاو هَيرشكردنة سةر نيكاراطواو قوربانيةدانى  
يطةةانى دةنطةةةكان بةدةسةةت بهَينَيةةت و هةةةر لةهةةةمان ساَليشةةدا لةسةةةردةمى ِرؤناَلةةد رِ 

سةةةرؤكى ئةةةمريكاوة كَيشةةةةى ئَيةةران طَيةةةت ِروويةةدا كةةةة بريتةةى بةةةوو لةةة فرؤشةةةتنى       
سةةةفقةيةكى ضةةةك بةةة ئَيةةران كةةة قازاجنةكةةةى بةةؤ بةةةرةى كةةؤنرتا بةةوو لةةة نيكةةاراطوادا    

 . لةسةردةمى جةنطى عَيراق و ئَيراندا و هةاَليةكى طةورةى لَيكةوتةوة 
ِرابةةووردوو وةربطرَيةةت و ضاكسةةازى  ئؤرتيطةةا بةةةَلَينى داوة كةةة سةةوود لةةة هةَلةةةكانى 

زياتر لةة حوكمةدا بكةات و حكومةةتَيكى بنكةة فةراوان ثَيكةةوة بنَيةت و جةةنطى دذة          
تةةةريؤر لةطةةةةَل ئةةةةمريكادا بكةةةات و دميوكراسةةةى و ئازاديةةةةكان و كةةةارى فرةيةةةى و     
حيزبايةةةةتى بضةسةةةثَينَيت و طةشةةةةى زيةةةاترى ئةةةابورى و كؤمةاَليةةةةتى بةدةسةةةةت       

مةتانةةة ِرةتبكاتةةةوة كةةة ئةةةمريكاو ئؤثؤزسةةيؤنةكانى دةيدةنةةة      و ئةةةو تؤ. بهَينَيةةت 
ثةةةاَلى لةةةة هاوكةةةارى كردنةةةى تريؤريسةةةتانى دونيةةةاو لةةةةم هةَلبذاردنةةةةدا ئةةةةمريكاو      

رؤك  جةةةةى بةةةةؤش حةةةةاكمى وياليةةةةةتى  بةتايبةةةةةتيش براكةةةةةى جةةةةؤرة بؤشةةةةى سةةةةة 
فؤِرنيةةا ثشةةتيوانيةكى تونةةدى نوَينةةةرى  ثةةارتى دةسةةةاَلتدار دةكةةات لةةة دذى         كالي
ضونكة ئةةمريكا بةاش دةزانَيةت سةةركةوتنى ئؤرتيطةا مانةاى طةِرانةوةيةة        , طا ئؤرتي

و . بةةةؤ دذايةةةةتى كردنةةةةى ئةةةةمريكاو هةميةنةةةة و دةسةةةةةالتةكةى لةةةةو كيشةةةةوةرةدا     
سةةةةةركةوتنى ئؤرتيطةةةةا سةةةةةركةوتنة بةةةةؤ هةةةةةموو ثةةةةارت و ِرَيكخةةةةراو و حكوماتةةةةة   

مةةةدا ضةةةةثةكانى كيشةةةوةرةكة و لةةةةم سةةةةردةمةى سةةةةرةتاى سةةةةدةى بيسةةةت ويةكة 
ئةةةمريكاى التةةني بةةةو ئاِراسةةتية دةضةةَيت كةةة ضةةةثةكان و دانيشتوانةِرةسةةةنةكانى       
حةةةوكم بطرنةةةة دةسةةةت و ئيةةةدى هةميةنةةةةو داطريكةةةردن و ضةوسةةةانةوةى ئةةةةمريكاو  

 .بَيطانةكان كؤتاييان ثَيبَيت
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ئةوةتا لة بةِرازيل بؤ دووةم جارة كة ئيناسيؤ لؤال داسيلنا ببَيتة سةرؤك كؤمةار كةة    
ن ووالتى ئةمريكاى التينية و هؤطؤ شافَيز لة فةةنزةوَيال و ئينةؤ مةؤراليس    طةورةتري

لة بؤلينياو لةثريؤ بةهةةمان شةَيوة و لةة ضةيليدا بؤيةكةةم جةارة ذنَيكةى ضةةث خةاتوو          
ئةمةةةة سةةةةرةِراى دَيةةةرينرتين قةةةةالى     , مَيشةةةَيل باتضةةةؤلَيت دةطاتةةةة كورسةةةى حةةةوكم    

بةةم شةَيوةية ئةةمريكاى ئَيسةتا     , ةوامةبةردكاسرتؤ ابةرايةتىشيوعيةت لة كوبادا بةِر
ى ثشتشةكَينيان  زرنةماوة و ضةةثةكان سةةركةوتن و طةو    ئةمريكاكةى سةدةى بيست

داوةتة دةسةالت و هةميةنةو هةيبةةتى ئةةمريكاو بونةتةةوة مةترسةيةكى ِراسةتةقينة      
و بةةةهَيز بةةؤ ئةةةمريكاو ئاينةةدةى دةسةةةالت و هةميةنةةةى ئةةةمريكايان خسةةتؤتة ذَيةةر      

ذووة ِرةشةةةةةةةكةى و طومانةةةةةةوة و ِرَيطةةةةةة نةةةةةادةن ضةةةةةيدى ئةةةةةةمريكا مَيةةةةة      ثرسةةةةةيار  
والتانةدا دووبارة بكاتةوة بةناوى ثارَيزطةارى لةة دميوكراسةيةت     و دةستَيوةردانى لة

( دؤمينةؤ ) ت وكاركردن بةةبريدؤزةى  و بةربةستكردنى زياترى باَلوبونةوةى شيوعية
 .يوعيةت لة ئةمريكاكاندا كة ئاماجنى ِرَيطة طرتنة لة باَلوبونةوةى زياترى ش

ئةةةمريكا لةةة ئَيسةةتادا كةوتؤتةةة بةةةر هَيةةرش و مةترسةةيةكى طةةةورةى سةةَى كوضةةكةى     
كاسرتؤ و ئؤرتيطاو شافَيز لة كوباو نيكاراطواو فةةنزةوَيالدا كةة هةةموانيان دوذمنةى     
سةرسةخت و دةمارطريى ئةمريكان و تا سةر ئَيسقان خةبات دةكةةن بةؤ نةهَيشةتنى    

كا لةكيشوةرةكةياندا و كةوتونةتة خؤ بؤ ثَيكةةوةنانى هاوثةةميانى   هةميةنةى ئةمري
و دؤسةةةتايةتى هةةةةموو ِرذَيةةةم و ثةةةارت و والتةةةةكانى دذ بةئةةةةمريكا لةةةة دونيةةةادا وةك   
ئيسالميةكان و عةرةب و ووالتانى سةورياو ئَيةران و كؤريةاى بةاكورو ِرووسةياو ضةني       

بةرذةوةنةةدى و هةميةنةةة و  و بةةةم شةةَيوةية سةةوورن لةسةةر خةةةباتكردن دذى .هتةد ..و 
ضاوسةةووركردنةوةى ئةةةمريكا و سيسةةتةمى سةةةرمايةدارى و ِرَيطةةة نةةادةن جةةارَيكى    

 . دى طةل و ووالتةكانيان ببنةوة ذَيردةستةى حوكمِرانانَيكى سةر بةئةمريكا 
ِرؤذانى ئايندةش زةمانةةتى دةرخسةتنى حةقيقةةت و ئاسةؤكانى دواِرؤذى دةسةةالت      

لةةةةة وكيشةةةةوةرةدا و بةدَلنيايشةةةةةوة ئةةةةةم سةةةةةركةوتنانةى   و هةميةنةةةةةى ئةةةةةمريكان
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ضةثةكانيش مذدةى هةاتنى  سةةردةم و قؤنةاغَيكى نةوَيى ئاسةودةن  بةؤ طةةالنى ئةةو         
 .ووالتانة لة كيشوةرى ئةمريكاكاندا

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 8دا باَلوكراوةتةوة لة ((هةواَل )) و ِرؤذنامةى (( ناوخؤ )) م لة سايتى ئةلكرتؤنى ئةم بابةتة* 
 .دا11/11/2007و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 هامَلتؤن–ثِرؤذةى بيكةر 

 *لةقازاجنى كَيية؟
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كةةة لةةة ئَيسةةتادا بةةةة    (( ليذنةةةى لَيكؤَلينةةةوة لةةة بةةارودؤخى عَيةةراق     )) وةك ئاشةةكراية 
وة ثَيكهَينةراوة و كارةكةانى    4/2006لةة مةانطى   هامَلتؤن دةناسرَيت _ليذنةى بيكةر
ةدا بؤ طةوَيطرتن  مانطةى ِرابوردودا بةنهَينى ئةجنام داوة و لةو ماوةي 7لةماوةى ئةم 

ِرا جياوازةكةةانى كةسةةايةتيةكانى عَيةةراق و ناوضةةةكة و ئةةةوروثاو    و وةرطرتنةةى بةةريو 
ة كةوردو عةةرةب   كةسايةتيان بينيوة لةهةموو نةتةوةكانى ناوعَيراق بة  176ئةمريكا 

و توركومةةان وئاشةةورى و يةزيةةدى بةةة  ئيسةةالم و مةسةةيسيةوة و بةةة سةةونة و شةةيعة      
بةرهةةةم و  هؤشةةيار .مةزهةبيشةةةوة و لةةةنَيو كةةوردا تةةةنها ضةةاويان بةةة مةةام جةةةالل و د 

بةةةالم سةةةردانى كوردوسةةتانيان نةةةكردوة و هةةةموو ئةةةو طةشةةة و    . زَيبةةارى كةةةوتوة 
تةمة دميوكراسةةى و ئازاديةةةى كورديةةان لةسةةةر    ثَيشةةكةوتن و ئاراميةةةو ئةةةو سيسةة   

زةمينةى واقع ضاو ثَينةكةوتوة كة ئةمةش بؤ خؤى هؤكةار و فاكتةةرى شةاراوةى لةة     
هةةةموو ئةةو كةسةةايةتيانةى كةة ليذنةكةةة ضةاويان ثَييةةان كةةوتوة بريتيةةى     ! ثشةتةوةية 

لةةةة و ابةةوون لةةةة كؤنةةةة لَيثرسةةراو و سةةةةفري و ثيةةةاوانى دةوَلةةةتى لةسةةةةدةى ِرابةةةوورد   
ئَيسةةتادا لةةة ووالتةةانى  سةةونةمةزهةبى عةةةرةبى و كةنداويةةةكان و ئَيةةران و توركيةةاو     
. ئيسِرائيل و ئةوروثيةكان و ئةمريكيةةكانيش بةة سةةرؤك بةؤش و تةؤنى بلَيريشةةوة      

خةةةةاَل وةك ئامؤذطةةةةارى و ِرَيطةةةةة ثيشةةةةاندةر بةةةةؤ      79ئةةةةةجنام طةيشةةةةتنة نوسةةةةينى   
كردنى بةمةبةسةتى طةؤِرينى   حكومةتةكةى سةرؤك بؤش بةؤ طرتنةة بةةرى و جَيبةةجيَ    

ناوضةكةشةةدا بؤئةةةوةى ئةةةمريكا لةةة سةةرتاتيذ و سياسةةةتةكانى لةةة عَيةةراق و تةنانةةةت 
ئةةةوةبوو لةةة ِرؤذى  .بةسةةةركةوتوويى لةةةو طَيةةذاوة و ئاَلؤزيةةةى تَييكةةةوتوة دةربضةةَيت   

 10ليذنةكةةةةة لةةةةة   .دا بةةةةةرةتيى تةسةةةةليمى سةةةةةرؤك بؤشةةةةيان كةةةةرد     7/12/2006
او سياسةةةةمتةتدارى ئةةةةمريكى ثَيةةةك هةةةاتوة كةةةة لةةةة      كةسةةةايةتى ناسةةةراو و شةةةارةز  

حكومةتةةةةة جياوازةكةةةةانى كؤمةةةةارى و دميوكراختوازةكةةةةانى سةةةةةدةى ِرابةةةةووردودا      
لَيثرسةةةراوَيتيان هةةةةبوة و يةةةةكَيك بونةةةة لةةةة ناوةنةةةدى بِريارةكةةةان و جةةةَيمس بيكةةةةر      

بةةوة و نيةةل هةةامَلتؤنيش لةةة ( وةزيةرى ثَيشةةووترى دةرةوةى حكومةةةتى بؤشةةى بةاوك  )
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زةكةةان بةةوة و هةمووشةةيان تةمةةةنيان لةةة    دا وةزيةةرى بةةةرطرى دميوكراختوا كانةةحةفتا
 .ساَليةوةية 70سةروو 

و دوابةةةةدواى باَلوبونةةةةوةى نةةةاوةِرؤكى ِراثؤرتةكةةةة سةةةةرؤك بةةةؤش      خؤِراسةةةتةو
نةةاوبردو وةزارةتةةى دةرةوةش بةشةةَيوةيةكى طاَلتةةةجاِرى لةبارةيةةةوة      (  تونةةدى )بةةة 

ى طةةالنى عَيةراق ثَيةك دَيةنن     % 80شةةوة كةة   دوان  و لةاليةن زؤرينةةى عَيراقيةكاني 
هةةةر لةةة سةةةرؤك كؤمةةار و ليسةةتى شةةيعةكان و حكومةةةت وثةِرلةةةمان و هةنةةدَى لةةة       

هتد بة ناتةواو و ثَيشَيلكارى سةروةرى و دةسةتورى عَيراقيةان   ...توركومانةكان و 
ى طةةالنى  % 20بةالم كةمينةةى سةونة مةزهةةب كةة     , داية قةَلةم و دذى وةستانةوة 

بةهةةةمان شةةَيوةش ووالتةةانى ئَيةةران و   , راق ثَيةةك دَيةةنن ِرازيبةةون لةةة ِراثؤرتةكةةة    عَيةة
توركيةةةاو سةةةورياو و عةرةبةةةةكانى كةنةةةداو و سةةةونة مةزهةبةةةةكانيش ِرازيبةةةوون بةةةة   

بةم شَيوةية دةبينني كة ئةم ِراثؤرتةى تايبةتة بةة بةارودؤخى عَيةراق و    . ِراثؤرتةكة 
َيبةجَيكردنةكةةةةةةى نةةةةةاِرازين بةةةةةةالم  ئةةةةةةمريكاش ِراسةةةةةتةوخؤ بةرثرسةةةةةيارة لةةةةةة ج 

كةمينةيةةةةكى نةةةاوخؤى و ووالتةةةانى خةةةاوةن بةرذةوةنةةةدى ناوضةةةةكة لةةةَيرِيازين كةةةة     
 ..خاوةن مةسةلةكة نني 

لَيةرةدا ئةةةو ثرسةيارانة سةةةرهةَلدةدةن كةة ئايةةا ئةةم ِراثؤرتةةة لةة سةةوودو بةرذةوةنةةدى      
ئايا لةةة بةرذةوةنةةدى  كَييةةة؟ئايا لةةة بةرذةوةنةةدى زؤرينةةةى عَيراقيةكانةةة يةةان كةمينةةة؟   

ئةمريكاية يةان وواَلتةانى ناوضةةكة؟ ئايةا ِراثؤرتةكةة بةةطيانى ئةةم قؤنةاغ و سةةردةمة          
 نوسراوة يان بةطيانى حةفتاكانى سةدةى ِرابووردوو ؟

لةةةةوةالمى ئةةةةةم ثرسةةةةيارانة و دةيةةةانى تةةةةريش دةَلةةةةَيني سةةةةرةتا بيكةةةةةرو هةةةةامَلتؤن    
دةكةةةةةةن كةةةةةة ملمالنَيةةةةةى    مناينةةةةةدةى قؤنةةةةةاغَيكى ِرابةةةةةووردووى سةةةةةةدةى بيسةةةةةت   

سةةةةرمايةدارى و سؤسياليسةةةتى لةةةةئارادابوة و جةةةةنطى سةةةارد لةةةة طةرمةيةةةدا بةةةوة و  
ئةةةةوان دةرضةةةووى قوتاخبانةةةة كالسةةةيكيةكانى سةةةةدةى ِرابةةةووردوون و لةنوسةةةينى     
ِراثؤرةتةكةشدا بةهةمان ِرؤحيةةت و تةةوذمى جةاران نوسةيويانة و برييةان كردؤتةةوة       

, ئةةةم قؤنةاغ و سةةةدة نوَييةةة بةتةةةواوةتى نةطةيشةةتوون و لةة دونيةةاو طؤِرانكاريةةةكانى  
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ذَيمةى بةةعس بِروخَينَيةت و    جيمس بيكةر لةكاتى حوكمى بؤشى باوكةدا نةةيتوانى رِ  
 12دا و دواتةةر و دواى  1991ِراثةةةِرينى طةةةالنى عَيراقةةى شكسةةت ثَيهَينةةا لةةة سةةاَلى  

تى ردةمى بؤشةةةةى كةةةةوِردا و حكومةةةةة  سةةةةاَل دانيةةةةان بةهةَلةكانيانةةةةدا نةةةةاو لةةةةة سةةةةة     
اريةكاندا ئةو هةَلةيةيان ِراست كردةوة كةضى هةر خؤشةَيتى ئَيسةتا داوادةكةات    كؤم

طةةةورة بةرثرسةةانى بةةةعس بطةِرَينةةةوة دةسةةةالت بةةةبيانوى شةةارةزاييان لةةة ئيةةدارةدا   
ئةمةةة   دوو فةةاقى و دوو ِرووييةكةةة يةةان بةرذةوةنةةدى ثةةارةو دةسةةكةوتى شةخصةةى   

و تاوانانةةى كةة ئةةو تاوانبارانةة دذى زؤرينةةى      بةبَى طوَيدانة ئةةو هةةمو  .ِرؤَل دةبينن
 .طةالنى عَيراق ئةجناميان داون

جاِراثؤرتَيةةك كةةة زؤرينةةةى داواكةةارى و مافةةة ِرةواكةةانى شةةيعة و كةةورد كةةة زؤرينةةةى    
طةةةالنى عَيةةراقن جَيبةةةجَى نةةةكات ئةةةدى لةةة بةرذةوةنةةدى كةةَى دايةةة ؟ ئاشكراشةةة لةةة      

ن مةةاف و دةسةةةالتن نةةةك كةمينةةة  سيسةةتةمى دميوكراسةةيدا هةميشةةة زؤرينةةة خةةاوة  
بؤيةةة لَيةةرةدا دةَلةةَيني كةةة ئةةةم ِراثؤرتةةة كةةة هةرضةةةندة مةةولزةميش نيةةة كةةة حكومةةةتى    
سةرؤك بؤش جَيبةجَييان بكات بةالم بؤ خؤى مةترسةيةكة و زةنطَيكةى ترسةناكة بةؤ     
بةرذةوةندى و داهاتووى شيعة و كةورد لةة عَيراقةدا و تةةنها و تةةنها لةة بةرذةوةنةدى        

نةى عةرةبى سونة مةزهةبة و بؤ ئةوةى جارَيكى تر و دواى ضةةندين سةةدة لةة    كةمي
دةسةةةةالت هةمديسةةةان بطةِرَينةةةةوة سةةةةر حةةةوكم و كةمينةيةةةةكى زؤر كةةةةم حكةةةومى      
زؤرينةةةى شةةيعة و كةةورد بكةةةن كةةة بةثَيضةةةوانةى هةةةموو بنةةةما دميوكراسةةيةكانة و     

يةة لةةم ناوضةةيةدا  كةة     سةاَلى سياسةةتةكانى ئةمريكا   60دووبارة كردنةوةى هةَلةى 
ثشةةةتطريى كةمينةةةةى دةسةةةةالتى ديكتةةةاتؤرى و بنةماَلةةةةكان و كؤنةةةة ثارَيزةكانيةةةان    

بةهةةمان شةَيوةش   .دةكرد لةسةر حسابى دميوكراسى و ضةسثاندنى لة ناوضةةكةدا  
بةية وةك ئوردون و ميسةر و ووالتةانى   ةاتانى سونة مةزهةبى عةرلة بةرذةوةندى ووَل

دا بةةة ئاشةةكراو بةةةنهَينى و بةةة ثةةارة و مةعنةةةوى هاوكةةارى و      كةنةةداو كةةة لةةة ئَيسةةتا   
 . ثشتيوانى تريؤريستان دةكةن بةناوى مقاوةمةتةوة 
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     رنطن و بةة هَيَلةى   لةم ِراثؤرتةدا ئةوةى تايبةتة بةةكوردةوة ضةةند خةاَلَيكى طة
 :بؤ سةر بةرذةوةندى و ئايندةى كورد ئةوانيش  سوور دادةنرَين

مةةةكان و زيةةادكردنى دةسةةةالتى مةركةةةزة و بةمةةةش  نةةةوةى دةسةةةالتى هةرَيكةمكرد
هةةةةروةها نةةةةمانى  . نةوة دةكةوَيتةةةة بةةةةر مةترسةةةى هةَلوةشةةةا    سيسةةةتةمى فيةةةدِراَلى 

م ش بةةة ميليشةةيا دادةنةةَين و هةةةموو دةسةةةالتةكان دةدةنةةةوة     .ث.ميليشةةياية كةةة   
 هةةةروةها كةةؤنرِتؤَلكردن و مامةَلةةةكردنى نةةةوت و سةةامانة  , دةسةةت سةةوثاى عَيراقةةى  

وةطةةةةةرنطرتين خةةةةةاَليش , .سروشةةةةةتيةكانة لةاليةةةةةةن مةركةةةةةةزةوة نةةةةةةك هةرَيمةةةةةةكان 
ى دةسةةتورة كةة تايبةتةة  بةةة شةارى كةةركوك و خانةةةقني و      140دواخسةتنى مةادةى   
كةة هةةموو خةةباتى كوردايةةتى لةسةةر ئةةم جَيطةيانةة        .هتةد  ...شةنطار و مةمخور و 

بةرذةوةنةةةدى و مةةةاف و بؤيةةةة ئةةةةم ضةةةةند خاَلةةةة ِراسةةةتةوخؤ دذى  . ثةةةةكيان كةةةةوتوة 
خةةةباتى كوردايةتيةةةة و نابَيةةةت سةةةةركردايةتى كةةورد بةةةةهي  مسةةةاوةمة و سازشةةةَيك   

وثَيويسةةةةتة كةةةةورد لةةةةة . ِرازيببَيةةةةت و ِرَيطةةةةة بةةةةدا كةةةةة ئةةةةةو خاالنةةةةة جَيبةةةةةجَيبكرَيت 
سةةةةرؤكايةتى هةةةةرَيم و ثةِرلةةةةمان و حكومةةةةت و ثارتةةةة سياسةةةيةكان و كؤمةَلةةةة و       

اِرةزايى  كان و سةةةرجةم جةةةماوةريش هةَلمةةةتَيكى نةة  ِرَيكخةةراوة ثيشةةةيى و مةدةنيةةة  
ردنةةةوة و خؤثيشةةاندان لةةةناوخؤى كوردوسةةتان و ئةةةوروثاو   دةربةةِون لةةة ئيمةةزا كؤك 

ئةةةمريكا و دونيةةادا ِريََةةك خبةةةن و سةةةركردايةتى سياسةةيش هةَلمةةةتَيكى ضةةِر و ثةةِرى  
رخسةتنى  سياسى و ديثلؤماسى ِرَيك خبةن بؤ ئةمريكا و ئةةوروثا و ناوضةةكة بةؤ دة   

ِراسةةةتيةكان و هةةةةموو هةةةةوَل و هيمةةةةتَيك بنةةةوَينن بةةةؤ سةةةةرنةطرتن و ِرَيطةةةة طرتنةةةى   
 .جَيبةجَيكردنى ئةم ِراثؤرتة 

ئةطةةةر نةةةا ئةةةةوا مَيةةذووى ِرةشةةةى سةةةةدةكانى ِرابووردوومةةان بةةةة خوَينةةةاوى تةةةرين و     
مةترسةةةةةيدارترين شةةةةةَيواز خةةةةةؤى دووثةةةةةات دةكاتةةةةةةوة و هةةةةةةموو ئةةةةةةو خةةةةةةبات و  

دةست هاتوون لة كيس دةضن و سةةدةى بيسةت و يةكةيشةمان    دةسكةوتانةى كة وة
 .بةدةردى سةدةى بيستى داطري و دابةشكردنى كوردوستان دةضَيت 
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 ------------------------------------------------
و ِرؤذنامةةةى (( نةةاوخؤ ودةنطةةةكان و كوردوسةةتان ثؤسةةت)) ئةةةم بابةتةةةم لةةة سةةايتى ئةةةلكرتؤنى * 
 .دا17/12/2007و 16و 15و 14وكراوةتةوة لة دا باَل((هةواَل ))

 

 
 
 

 ...لةثةراوَيزى كَيشةى خانةقيندا

 ئةرَى ئةمريكا
 * ِرؤَلى دادوةر يان دذ دةبينَيت لةنَيوان هةولَير و بةغداددا؟ 

 
     ئاشةةكراية بةدرَيةةذايى مَيةةذووى دروسةةت بةةوونى دةوَلةةةتى عَيراقةةى لةسةةاَلى

ةوةختى الوازى و بَيهَيةةةةةةةزى وة تةةةةةةا ئَيسةةةةةةتاش كةةةةةةورد هةميشةةةةةةة لةسةةةةةةات      1921
هةميشة ِرؤَل و كاريطةةرى طةةورةى بينيةوة لةة بنياتنانةةوةو      . دةسةالتةكانى بةغدادا

بةةةالم هةميشةةةش دواى  .دامةزرانةةدن و ضةسةةثاندنى دةسةةةالتى دةوَلةةةت لةعَيراقةةدا    
بةهَيزبوونى دةسةالتى ناوةند لة بةغداد يةكةم كةس و اليةن كةة دذى وةسةتابَيتةوة   

هةربؤيةةةش دواى ضةةةند سةةاَلَيكى  .داواكاريةةةكانى و مةسةةةلة ِرةواكةةةى بةةووة  كةةوردو
ئاشتى و تةبايى و ثَيكةوةكاركردن جارَيكى تر زمانى هَيز و براطةةورةيى و فةةوتان   
و بضةةوككردنةوةو ضةوسةةانةوةو داطريكردنةةةوة الى بةغةةداد زيندوودةبَيتةةةوة و الى     

 .ثَيدةكاتةوة دةست شؤِرش و خةبات و ِراثةِرين كورديش بةناضارى 

    سةةةةةاَل لةةةةة ِروخانةةةةةدنى ِرذَيمةةةةى بةةةةةةعس و    5لةةةةة ئَيستاشةةةةةدا تةةةةةنها دواى
دامةزراندنةةةوةى دةسةةةالتَيكى نةةوَى لةةة عَيراقةةدا كةةة ناتوانرَيةةت نةةة بةةة فيةةدِراَلى و نةةة   
بةدميوكراسةةيش نةةاوى بوَيةةت وا جةةارَيكى تةةر زمةةانى عةةةقَل و مةةةنتي  و طفتوطةةؤو      

غةةةداد كةةةة خؤيةةةان بةدؤسةةةت و هاوثةةةةميانى كةةةورد  سياسةةةى  الى دةسةةةةالتدارانى بة
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دةزانن كةاَل دةبَيتةةوة و لةة جَيطةيةدا زمةانى هةِرةشةة و ضاوسةووركردنةوةو حسةاب         
بؤنةكردن و بضوككردنةوةى كورد و دةسةالتةكةى و داواكةاري و مةسةةلة ِرةواكةةى    

ى دةسةةةةةتوور و  140هةةةةةةر لةةةةةة جَيبةجَينةةةةةةكردنى مةةةةةادةى    , سةةةةةةر هةَلدةداتةةةةةةوة 
كردنى مةسةلةى هَيةزى ثَيشةمةرطة و ِرَيكنةكةةوتن لةسةةر ياسةاى طةاز و       ضارةسةرنة

ى %17نةوت و دروستكردنى بةربةست و ِرَيطرى زؤر لةبةردةم ضةسةثاندنى ِرَيةذةى   
بودجة بة هةرَيم و بةزؤر سةثاندنى ياسةاى هةَلبةذاردنى ثارَيزطاكةان و دواتريشةيان     

و جةةةبارة و ميان  لةةة قةرةتةثةةة  بِروبيةةانووطرتن بةةةهَيزى ثَيشةةمةرطة لةناوضةةةى طةةةر  
وال و سةةةةةعدية و خانةةةةةقني و ثةنابردنةةةةة بةةةةةر بةةةةةكارهَينانى هَيةةةةز و سةةةةوثا و  جةلةةةةة

هةِرةشةةةةو طوِرةشةةةةكردن لةةةةكورد بةةةةبيانوى طةِرانةةةةوةى هةيبةةةةت بةةةؤ دةسةةةةالت و     
هةفتةيةةةة سةةةةريهةَلداوة و تائَيسةةةتاش    2كَيشةةةةكة نزيكةةةةى  .حكومةةةةت لةةةة بةغةةةداد  
ئةطةر نةةرم و نيةانى و حةةكيمى    . ان و ساتداية كة بتةقَيتةوةطةرموطوِرى ماوة و لةئ

 .سةركردايةتى كورد نةبواية

    لَيةةةةرةدا دواى ِروونبونةةةةةوةو ئاشةةةةكرابوونى خواسةةةةت و نيةةةةةت و دةسةةةةتى
دةسةالتدارانى بةغدا لةبةرامبةر كوردو خواست و داواكاريةكانيدا بةشةَيوةيةكى دذ  

ِرؤَل و كاريطةرى و هةَلوَيسةتى ئةةمريكاى    ثرسيار ئةوةية ئايا. و دوذمن و ناحةزانة
كَيشةةةةكةداو  يةةةار  و بةةةةناو دؤسةةتى كةةةورد ضةةية لةةةة  داطريكةةةرى عَيةةةراق و خةةاوةن برِ  

لةكَيشةكانى داهاتووشدا؟ ئايا ئةمريكا هةَلوَيسةتى دادوةرَيكةى بةويةذدان دةبينَيةت      
 لةو نَيوةندةدا يان هةَلوَيستَيكى دذ بةكورد دةبينَيت؟

, يارانة زؤر مانةةةدوبون و قوَلبونةةةةوة و تَيفكرينةةةى زؤرى ناوَيةةةت   وةالمةةةى ئةةةةم ثرسةةة  
ضةةونكة هةميشةةة ئةةةو ِراسةةتيةمان ئاشةةكرا كةةردوة كةةة ئةةةمريكا داطريكةةةرى عَيراقةةة        
بةكوردستانيشةةةةوة و بةهةةةةموو شةةةَيوازَيك هةةةةوَلى جَيبةةةةجَيكردنى سياسةةةةتةكانى    

سةةةتنى خةةةؤى دةدات  لةةةة عَيةةةراق و ناوضةكةشةةةدا و كةةةارى جةةةديش دةكةةةات بةةةؤ ثارا   
بةرذةوةنديةكانى و قاميكردنى جَي ثَيةى خةؤى لةناوضةةى ِرؤذهةةالتى ناوةِراسةتداو      
دةسةةت بةسةةةراطرتنى زيةةاترى سةرضةةاوةكانى وزة و ثاراسةةتنى ئةةةمن و ئاسايشةةى     
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هاوثةميانةةةةةة عةرةبةةةةةةكانى لةناوضةةةةةةكةداو لةسةةةةةةروو هةمووشةةةةةيانةوة ثاراسةةةةةتنى  
يةكانى دةوَلةةةتى ئَيرانةةى شةةيعة   لةبةرامبةةةر هةِرةشةةةو مةترسةة  .دةوَلةةةتى ئيسةةِرائيلة 

ئيةةةدى . مةزهةةةةب و ِرةوتةةةة تونةةةدِرةوة ئيسةةةالميةكان و ِرَيكخةةةراوة تريؤريسةةةتيةكاندا 
. طةةرنو نةةني  . هتةةد....بةةةالى ئةةةمريكاوة نةعةةةرةبى سةةونة و نةةة شةةيعة و نةةةكورد و     

بةةةةَلكو ئةةةةمريكا ِرؤَلةةةى ِراطةةةرى هاوسةةةةنطى هَيةةةز و ِرةوتةةةة سياسةةةى و نةتةةةةوةيى و    
ِرؤَلى ضاوسووركردنةوةو هةِرةشةكةر دةبينَيةت بةؤ هةةمووان    .دةبينَيتمةزهةبيةكان 

بؤيةةة لةةةكاتى  , لةةةثَيناو مانةةةوةى هَيةةز و سةةوثاكةيدا لةعَيراقةةدا بةةؤ درَيةةذترين مةةاوة     
دروسةةتبوونى هةةةر كَيشةةةيةكدا كةةة زؤر مةترسةةى نةةةبَيت بةةؤ سةةةر بةةوون و مانةةةوةى    

بةةةةةارودؤي و ئاِراسةةةةةتةى  ِرؤَلةةةةةى بَيةةةةةدةنطيكار دةبينَيةةةةةت و لةةةةةةدوورةوة ضةةةةةاودَيرى 
هةركاتَيكيش زانةى مةترسةى جةدى دروسةت بةوة ئةةوا ثةةنا بةؤ         . ِرووداوةكان دةكات

 .هةِرةشة و فشار و بةكارهَينانى هَيز دةبات
ئةةمريكا بةةالى كةوردى بةةَى ثشةت و ثةةناوة لةة عَيةةراق و ناوضةةكةدا هةةموو ثشةةت و         

بةالم لةةم  .دةسةالتى بوو ثارَيزةرى مان و, دؤست و هاوثةميانى بوو. ثةنايةكى بوو
ندى سةةرهةَلدانى ئةاَلؤزى و طرذيانةةدا لةةنَيوان بةغةداو هةةولَيردا بةداخةةوة        سةةروبة 

ةوة ِرؤَلةى دذ بةةكوردى بينةى    ية َيت ئةةوا بةدَلنياي ريكا ئةطةر ِرؤَلى دادوةرى نةبينئةم
و كةةوردى بةةَى ثشةةت و ثةةةنا بةجَيهَيشةةتةوة بةةةم     .لةبةرذةوةنةةدى دةسةةةالتى بةغةةدادا  

ةَلوَيستةشى هةم زيانى بة ثَيطة و ِراسةتطؤيى طوتةار وكةردار و بةَلَينةةكانى خؤيةدا      ه
الى كةةةةةورد و هةةةةةةم زيانيشةةةةةى بةةةةةةكوردى خةةةةةاوةن مةةةةةاف و خوازيةةةةةارى ئاشةةةةةتى و  

نَيكى دميوكراسيدا كة لة عَيراقى نوَيدا جطة لةةكوردو كوردوسةتان هةي  هَيةز و اليةة     
هةربؤيةةة . ى ِراسةةتةقينة نةةنيسةةونة دميوكراسةةيخواز سياسةةى  عةةةرةبى نةشةةيعة و نة 

ئيدى كورديش مافى خؤيةتى ثةنا بؤ هةموو كارت و ئةطةر و هَيزَيكى دى ببات بةؤ  
ضةةونكة . ثارَيزطةةارى لةةة مةةاف و بةةوون و خواسةةت و دةسةةةالتةكةى لةةة عَيراقةةى نوَيةةدا 

كَيشةةةى خانةةةقني بةةةدَلنيايى دوا كَيشةةة نابَيةةت و شةةةِرى خانةةةقينيش هةةةر دةبَيةةت      
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ةر لةخانةقينيش نةبَيت و لةهةر جَيطةيةكى تر بَيةت جةا ضةةندة زووتةر     ِرووبدات ئةط
 .ِرووبدات باشرتة بؤئةوةى باشرت بةغداد و هةولَير لة يةكرت بطةن

بةةةالم مةةةخابن كةةورد لةكاتَيكةةدا ثةةةنا بةةؤ هَيةةز و شةةةِركردن دةبةةات دذى ناوةنةةد  كةةة      
ملمالنَيةةى شةةيعة و  ك ضةسةةثاو و بةةةهَيز بةةوون وةسةةوثاو دةسةةةالتى بةغةةداد تاِرادةيةة 

سونة ك  بؤتةوة و ِرةوتى صةدرو فةزيلةةش ناحةةزى ناوةنةد نةةماون و ِرَيكخةراوى      
بؤيةةة شةةةِركردن لةةةم كاتةةةدا دذى    . قاعيةةدةش دةسةةةالت و هَيةةزى جةةارانى نةةةماوة     

حكومةةةةةتَيكى ناوةنةةةةدى تاِرادةيةةةةةك بةةةةةهَيزى ثاَلثشةةةةتى كةةةةراو لةاليةةةةةن ئةةةةةمريكاو  
كى حةكيمانةو سياسيانة و ساناو سةاكار نابَيةت و   دةرودراوَسى و ناوضةكةش كارَي

 .كؤتايى تونَيلةكةش ِروون و ئاشكرا نية بؤ كورد
بةالم دةبَيت حكومةتى بةغداش ئةو ِراستية بةاش بزانَيةت كةة هةي  كَيشةةو طرفتَيةك       
لةطةةةةةَل كةةةةورددا بةةةةةزمانى هَيةةةةز و خؤسةةةةةثاندن سةةةةةركةوتوو نابَيةةةةت و شةةةةةِريش      

ى هةةةردوالش ئةةةو ِراسةةتيةى    ونيةةةو مَيةةذوو و ِرابةةورد    لةبةرذةوةنةةدى هةةي  اليةكةةدا   
كورد وةك هَيزةكانى صةدر و قاعيةدة نيةةو لةسةةر خةاك و مةافى ِرةواى      . سةكاندوة

بؤيةةة . خةؤى شةةِر و ثارَيزطةارى لةةخؤى دةكةات نةةةك هَيةرش بكاتةة سةةر هةي  اليةةك          
سةةثاندنى بؤهةةةردوال ئاوهةةا باشةةة كةةة ثةةةنا ببنةةة بةةةر دايةةةلؤط و لَيكتَيطةيشةةة و ضة 

دةستوور و طةِرانةوة بؤ طيانى تةوافوق و ثَيكةوة كاركردن و بنياتنانةوةى عَيراقةى  
نةةةةوَى و تةةةةةنها بةةةةةطيانى برايةةةةةتى و دوور لةةةةة ئينتيمةةةةاو دةسةةةةتَيوةردانى دةرةكةةةةى  

ئةطةةةرنا ئةةةوا مَيةةذووى خوَينةةاوى لةةةنَيوان هةةةولَير و      . كَيشةةةكان ضارةسةةةر بكةةةن   
دارترين شةةَيواز و ة بةةة خوَينةةاوى تةةرين و مةترسةةي بةغةةدادا  خةةؤى دووبةةارة دةكاتةةةو 

ِرةوةى خةةةةوَين و فرمَيسةةةةك و شةةةةةِر بةةةةةردةوام دةبَيةةةةت و طونةةةةا  و   ئةوكاتةةةةةش  ِرةو
 .لة ئةستؤى دةسةاَلتدارانى بةغدادا دةبَيت نةك كورد ىتاوانةكةشى هةموو

 -------------------------------------------------------
 .دا20/9/2008باَلوكراوةتةوة لة (( هةواَل )) ؤذنامةى ئةم بابةتةم لة ِر* 

 



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 112 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 113 

 

 بةشى دووةم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساَلى 2007
* از بؤ كورد و بؤ كةركوكسساَلَيكى ضارةنوس  

ئاشكراية شارى كةركوك بةدرَيذايي شؤِرشةكانى كورد  لةةم بةشةةى كوردسةتانى    * 
جَيطةةةةى مشةةةتومِري حكومةتةةةةكانى  باشةةةوردا هةميشةةةة خةةةاَلي لَيةةةك تَينةطةيشةةةة و 

شةةةارى كةةةةركوك هةةةةر لةمَيةةةذةوة طرنطةةةى و     .بةغةةةداو بزوتنةةةةوةى كوردايةةةةتى بةةةوة   
كةةركوك لةمَيةذةوة و لةة    .كاريطةرى هةبوة لةسةر ِرابردوو و ئَيستا و ئايندةى كةورد  

سةةةةردةمة ِرابردوةكانةةةدا وةك شةةةارَيكى دَيةةةرين و ثايتةةةةختى واليةةةةتى شةةةارةزوور و  
دةوَلةمةنةةد لةواليةةةتى موصةةَل  جَيطةةةى طرنطةةى و بايةةةي ثَيةةدان و     دواتةةر  شةةارَيكى 

كةةةركوك ثةةَيش دؤزينةةةوةى نةةةوتيش تيايةةدا  .ضةةاوتَيِوينى دؤسةةت و دوذمنةةان بةةووة 
دواى دؤزينةةوةى  . هتةد  .. طرنطى خؤي هةةبوة الي ئاشةوريةكان و مةسةيسيةكان و    
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ى موصةَل لةاليةةن   وة هؤكارَيةك بةوة بةؤ داطريكردنةى واليةةت      1927نةوتيش  لةساَلي 
 .ئينطليزةكانةوةو بةردةواميش داواكردنةوةى لةاليةن  توركياوة 

, بةم شَيوةية كةركوك لةِرابردوودا  جَيطةى مشتومِر و ملمالنةَي و كَيشةمةكَيش بةوة    
و لةئَيستاشةةدا و لةةةم قؤناغةةةدا  بةتايبةةةتى كةةةعَيراق و ناوضةةةكةش ثيايةةدا طةةوزةر       

بةةةةعس وِرزطةةةاركردنى عَيةةةراق و هاتنةةةة كايةةةةى    دةكةةةات ودواى ِروخانةةةدنى ِرذَيمةةةى 
عَيراقَيكى نوَي كةدميوكراسي و ئازاديةكانى تيا بةرجةستة بوة بةؤ هةةموو طةةالن و    

 .مةزهةبة جياوازةكانى ناو عَيراق 
كةةةركوك جةةارَيكى تةةريش بؤتةةةوة خةةاَلي وةرضةةةرخان و نةةاكؤكى و ملمالنةةَي لةاليةةةك   

, مةةان لةةةناو خةةؤي شةةةارةكةدا    وو تورك لةةةنَيوان هةرسةةَي نةتةةةوةى كةةورد و عةةةرةب     
لةاليةةةكى تةةر لةةةنَيوان حكومةةةتى ناوةنةةدى بةغةةداو حكومةةةتى هةةةرَيمى كوردسةةتان      
  .ولةالى سَيهةميشةوة لةنَيوان حكومةتى هةرَيمى كوردوستان و دةوَلةتى توركيادا

اسةتةكةدا تةةنيا كةورد بةتةنهايةة بةرامبةةر هةرسةَى بةرةكةة لةطةةَل         هةرسةَي ئارِ  لةة  كة
ةوةى  كةخاوةن هةق و زةوى و مَيذوو و جوطرافيةاى كةركوكةة  بةدرَيةذايي مَيةذوو     ئ

 .هتدا ... لةضوارضَيوةى بةَلطةو دؤكؤمَينتةكانى عويانيةكان و ئينطليز و 
كةركوك لةدَير زةمانةوة شارى ثَيكةوة ذيانى نةتةوةو مةزهةةب و ئاينةة جياوازةكةان    

نةدا  لةسةر ئاسةتى شةةقام و جةةماوةر كَيشةةو     بوة و هي  كاتَيك لةناو ئةو ثَيك هاتا
ملمالنَي نةبوةو نةبؤتة شارَيكى شةةِرو ثَيكةادان و ملمالنَيةى خوَينةاوى بةةَلكو تةةنها       
لةئةجنامى سياسةتى هةَلةو ناِراست و زيندوكردنةوةى طيةانى تةسةكى حيزبايةةتى    

بؤتةةةة و دةمةةةارطريى نةتةوايةةةةتى و مةزهةةةةبى بةتايبةةةةتى لةةةةم سةةةةردةمةدا كةةةةركوك   
شارَيكى ثِر مةترسي و ئاينةدة ناِرؤشةن و هةميشةة وةك بةةرميلَيكى بةاروت حسةابى       

 .بؤ كراوة كةثَيشبينى دةكرَيت لة هةر ئان و ساتَيكدا بتةقَيتةوة 
خةةاوةن دةسةةةةالتى   و لةئَيسةةتادا حكومةةةتى مةركةةةةزى بةغةةداد كةةةة شةةيعة مةزهةةةةب    

ت لةبةةةر ئةةةوةى ذمارةيةةةك زؤرينةيةةة نايةةةوَيت بةجةةدى ئةةةو كَيشةةةية ضارةسةةةر بكرَيةة 
عةرةبى هاوردةى شيعة مةزهةبي بؤ هاتوة و دةيةوَيت شارى كةةركوك بةهةةرَيمَيكى   
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سةةةونة مةزهةبةةةةكانيش  .سةةةةربةخؤ لةةةةدةرةوةى هةةةةرَيمى كوردسةةةتاندا مبَينَيتةةةةوة    
كةعةةةرةبى ناسؤناليسةةتني و لةبِروانةةةبونيان بةكوردسةةتانى بةةونى كةةةركوك و بضةةوك     

لةعَيراقةةدا ِرَيطةةرن لةبةةةردةم ئاسةةايي بونةةةوةى بةةارودؤخى  بونةةةوةى قةةةوارةى سةةونة 
دةوَلةةةةتى توركيةةةاش جارَيةةةك بةةةةناوى    .ى دةسةةةتور  140كةةةةركوك بةةةةثَيي مةةةادةى   

تةةةماعى , ثاراسةةتنى كةمينةةةى توركمانةةةوة و جارَيةةك لةبةةةر دةوَلةمةنةةدى بةنةةةوت      
ةند ى دةستور جَي بةةجَي نةةكرَيت و ضة    140لةكةركوكداية و داوا دةكات كةمادةى 

كةةؤِرو سةةيمينارو كؤنفرانسةةيش لةةةتوركيا دةبةسةةة بةةةئامادةبونى شةةيعةو سةةونةو        
عةةةةةرةب و توركمةةةةان و دةوَلةةةةةتانى دراوسةةةةَي جطةةةةة لةةةةةكورد وةك دذايةةةةةتيكردن و     

ى 140ئاسةةةةةةةةةةةتةنو دروسةةةةةةةةةةةتكردن لةبةةةةةةةةةةةةردةم جَيبةةةةةةةةةةةةجَيكردنى مةةةةةةةةةةةادةى     
 .ة ئةمريكاش لةم نَيوةندةدا وةك ضاودَيرَيك هةَلوَيستى وةرطرتو.دةستوردا

بةم شَيوةية هةموان بةشيعةو سونة و عةرةب و دةوَلةتانى دراوسةَي ئَيةران و سةوريا    
و توركيةةاو عةرةبةةةكانى تةةريش ثَيكةةةوة هةةاوِران  لةسةةةر جةةَي بةجَينةةةكردنى مةةادةى   

 10يةةان النةى كةةةم دواخسةةتنى جةَي بةةةجَيكردنى ئةةو مادةيةةة بةةؤ    , ى دةسةتور   140
اوسةةةةوركردنةوةو هةِرةشةةةةةو طوِرةشةةةةةوة   لةِرَيطةةةةةى بةةةةةرتيل دان و ض , سةةةةاَلي تةةةةر  

ى عَيراقيةةةةكان بةشةةةيعةو % 70ئاشةةكراية لةدةسةةةتورى هةميشةةةةيي عَيراقةةدا كةلةةةة   .
دةنطيةةةةان بةةةةؤ داوة .هتةةةةد ....سةةةةونة و عةةةةةرةب و كةةةةورد و توركمةةةةان و ئاشةةةةورى و  

ى دةسةةتور و ثَيشةةرتيش مةةادةى    140ضارةنوسةةي كةةةركوك لةضوارضةةَيوةي مةةادةى   
دةوَلةتةةةدا ضارةسةةةةركراوة بةسةةةَي قؤنةةةاغى ئاسةةةايي   ى ياسةةةاي كةةةاتى ئيةةةدارةى 58

دا  2007كةثَيويسةةت دةكةةات لةسةةاَلي  .كردنةةةوةو سةةةر ذمَيةةري كةةردن و ِريفرانةةدؤم  
بةةالم ثَيشةرتيش و لةسةةردةمى    .ئةم سَي قؤناغة يةك بةدوايةكدا جَي بةةجَي بكرَيةت   

 يةةةان 58يةةةدا مةةةادةى ( عةةةةالوى و جةعفةةةةرى  ) هةةةةردوو سةةةةرؤك وةزيرانةةةى عَيةةةراق 
لةئَيستاشةدا هةرضةةند نةورى مةالكى     .ثةكخست و خؤيان لةجَي بةجَيكردنى دزيةوة 

سةةةةرؤك وةزيةةةةران هةميشةةةة دوثةةةةاتى دةكاتةةةةةوة كةكَيشةةةةى كةةةةةركوك كَيشةةةةةيةكى    
نةةاوخؤيي عَيراقةةة و لةضوارضةةَيوةى دةسةةتوردا ضارةسةةةر دةكرَيةةت و تاِرادةيةةةكيش      
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وة شةةةيعةكان و سةةةونةكان و بةةةةالم هَيشةةةتاش لةةةذَير فشةةةارى تونةةةدِرة , نةةةرم ونيانةةةة  
دةوَلةةةتانى عةةةرةبى و توركيةةادا ناتوانَيةةت هةَلوَيسةةتَيكى ِروون و ئاشةةكرا و بوَيرانةةة    

 .جَي بةجَي بكات  140بنوَينَيت و بِريار و ِراسثاردةكانى ليذنةى باالى مادةى 
دا جَي بةةجَي دةكرَيةت يةان    2007لةساَلي  140ئايا مادةى , لَيرةدا ثرسيار ئةوةية 

ا دةخرَيةةةةةت يةةةةةان ئةطةةةةةةرى ِرووداوى ضةةةةةاوةِروان نةةةةةةكراوى تةةةةةر هةيةةةةةة ؟ئايةةةةةا      دو
 سةركردايةتى سياسى كورد ضى كردووة تائَيستا و بةنيازة لةئايندةشدا   بكات ؟

مةةةةةانطى يةكةةةةةةمى وادةى جةةةةةَي بةةةةةةجَي كردنةةةةةى قؤنةةةةةاغى يةكةةةةةةمى     3ئاشةةةةةكراية 
ة فةرعيةةةكان جطةةة لةةةدانانى ليذنةة, ئاسةةايكردنةوة كؤتايهةةات و جةةَي بةةةجَي نةةةكراوة  

 60بِريةةار كةتائَيسةةتا و دواى   4وئؤفيسةةةكانيان و ئةنةةدامانى ليذنةكةةةو دةركردنةةى  
ِرؤذ  ئةوسةةا ئةجنومةةةنى وةزيةةران ِرازيبةةون لةسةةةرى بةناضةةارى و لةئَيستاشةةدا  وةك   

لةةمانى عَيةراق كراوةتةةوة    ئاستةنو دروستكردنَيكى نوَي ئةو بِريارانةة ِرةوانةةى ثةرِ  
ة ئةةةم هةةةنطاوة دذى ياسةةاو دةسةةتورة و تةةةنيا بةةؤ خؤدزينةةةوةو    بةةؤ ِراسةةتاندنيان  كةة 

 .جَيبةجَي نةكردنيانة و دذى كورد و ئايندةى كةركوكة 
مانو ماوةكة هةرسَي قؤناغةكة جَي بةةجَي بكرَيةت    9لةئَيستاشدا كة تةنها نزيكةى 

كةماوةيةكى كةم و كورتة و ثَيشبينى ناكرَيت كة ئةطةرةكان ئاوهةا بةِروات لةةوادةى    
خؤيانةدا  قؤناغةةةكان جةةَي بةةةجَي بكرَيةةت  ئةةةو كاتةةةش تةةةنها دواخسةةة و جَيبةةةجَي   

كةئةمةةةةش لةبةرذةوةنةةةدى كةةةورد و  .لةبةردةمةةةدا دةمَينَيتةةةةوة  140كردنةةةى مةةةادةى 
 ؟ى كورد و سةركردايةتيةكةى   بَيتئايا لَيرةدا دةبَيت هةَلوَيست.كةركوكيشدا نية 

ارى زؤر جةةاران لةسةةةر مَيةةزى طفتوطةةؤ   ئاشةةكراية كةةورد  بةدرَيةةذايي خةةةباتى ضةةةكد   
لةسةةةر شةةارى كةةةركوك  نةطةيشةةتونةتة ِرَيكةةةوتن لةطةةةَل حكومةتةةةكانى عَيراقةةدا و      
زؤريةةش ثشةةوو  درَيةةذبوةو خؤِراطربةةوة لةبةةةردةم هَيةةرش وثةةةالمارة لةةةناو بةةةرةكانى    

و لةةةةدواى .هتةةةدا .. ِرذَيمةةةةكانى عَيراقةةةدا لةئةةةةنفال و كيميابةةةاران و جينؤسةةةايد و     
اركردنى عَيراقيشةةةةةوةو ئةجنامةةةةدانى هةَلبذاردنةةةةةكانى ثةِرلةةةةةمانى عَيةةةةراق و    ِرزطةةةة
سةةتهَينانى زؤرينةةةى كورسةةيةكان بةةؤ كةةورد     جنومةةةنى ثارَيزطةةاى كةةةركوك و بةدة  ئة
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لةةةةةةةناو شةةةةةةارى كةركوكيشةةةةةةدا توانيويةةةةةةةتى ذمارةيةةةةةةةكى زؤر خَيةةةةةةزان و ئةةةةةةاوارة   
وَينةةةدن ونوسةةةني و  كةركوكيةةةةكان بطةِرَينَيتةةةةوة و طونةةةدةكان ئةةةاوةدان بكاتةةةةوةو خ  

قوتاخبانةةة كورديةةةكان زينةةدو بكاتةةةوة و ِرَيطةةة لةبةعةةةرةبكردن بطرَيةةت و زؤر كةةارى   
بؤيةةة لةةةم قؤناغةشةةدا ثَيويسةةت    .طرنطةةى تةةريش كةهَيشةةتا جَيطةةةى دَلخؤشةةكةرنني    

دةكةةات لةةةجاران زيةةاتر ثشةةوو درَيةةذتربَيت و نةكةوَيتةةة كةةارو طوتةةار و هةَلوَيسةةتى         
َلةةةةوة لةبةرامبةةةةر ثَيةةةك هاتةةةةكانى نةةةاو عَيةةةراق و دةرو    تونةةةدِرةو و كةةةورت بةةةني و هة 

ثَيويسةةةتة بةةةةهَيمنى و لةسةةةةرخؤ بةةةةالم دوور لةةةة مسةةةاوةمةكردن و      . دراوسَيشةةةدا 
بةردةوام بَيت لةهةوَلةكانيدا بؤ , دا كتةنازول كردن لةبضوكرتين مافى كورد لةكةركو

كة هةةي  ضةةون, ى دةسةةتور لةةةوادةو كةةاتى خؤيةةدا    140جةةَي بةةةجَي كردنةةى مةةادةى    
, هةَلوَيستَيك و طوتارَيكى توندِرةوانة لةةم قؤناغةةدا لةةقازاجنى كةوردو كةةركوك نيةة       

بةةةةَلكو خةةةاَلي بةةةةهَيز دةداتةةةة دةسةةةت دوذمنةةةان و ناحةةةةزانى كةةةوردو كةةةةركوك بةةةؤ        
ثاشةةةطةزبونةوة يةةةان ئاسةةةتةنو دروسةةةت كةةةردن لةبةةةةردةم جةةةَي بةةةةجَي كردنةةةى ئةةةةو  

 .مادةيةدا 
ر طةةرنو و هةسةةتيارة و ضارةنوسسةةازة بةةؤ كةةوردو      سةةاَلَيكى زؤ  2007بؤيةةة سةةاَلي  

سياسةةةي كةةةورد بةةةةثارت و   و ثَيويسةةةت دةكةةةات كةهةةةةر لةسةةةةركردايةتى . كةةةةركوك 
كانةوة تاشةقامى كةوردى و كوردسةتان هةةموان ثَيكةةوة بةيةةك هةَلوَيسةت       ِرَيكخراوة

و طوتارى يةكطرتوةوة كاربكةن بؤ سةرخستنى هةَلمةتى جَي بةجَي كردنةى مةادةى   
ةهاوكارى و يارمةةةةتى ئةةةةمريكاو بةةةةريتانياو دةوَلةةةةتانى ز َيةةةزو كاريطةةةةرى  بةةة 140

ناوضةةةةكةو دونيةةةا و هةَلمةةةةتَيكى سياسةةةى و ِراطةيانةةةدن لةةةةناو خةةةؤي كوردسةةةتان و   
عَيةةةراق و ناوضةةةةكةو دونيةةةادا بةرثابكةةةةن و لةةةةدةروازةى شةةةةرعيةت و دةسةةةتور و       

ة بضةةةن و لةةةةكؤِرو ياسةةةاوة دوور لةةةةدةمار طةةةريى نةتةةةةوةيي بةةةؤ ضارةسةةةةرى كَيشةةةةك 
كؤبونةةةوة ناوضةةةيي و نَيودةوَلةتيةكانةةدا بةتونةةدى بةةةرطرى لةةةمافى كوردسةةتانبونى  
كةةةركوك بكةةةن و ثَيةةداطرى بكةةةن لةسةةةر دةرخسةةتنى ِراسةةتيةكانى نيةةةت و نيةةازى       
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دا بةئاشةتى و  كة كورد لةثَيكةوة ذيانى نةتةوةو مةزهةب و ئاينة جياوازةكان لةكةركو
 .برايةتى و تةبايي 

 

 
 ----------------------------------------------

دا ((هةةةةةواَل)) و ِرؤذنامةةةةةى (( نةةةةاوخؤ و دةنطةةةةةكان  )) ئةةةةةم بابةتةةةةةم لةةةةة سةةةةايتى ئةةةةةلكرتؤنى   *
 .دا14/4/2007و 12باَلوكراوةتةوة لة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 كورد و
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*ئاسؤكانى دواِرؤذى كوردايةتى    

 
    بزوتنةوةيةةةكى سياسةةى  ئاشةةكراية كةةورد وةك نةتةةةوة و كوردايةةةتيش وةك

ِرزطارخيواز و ثَيشةكةوتنخواز و دينةةمؤى هةذانةدن و جوَلةةى هةسةت و بريوهؤشةى       
بةدرَيذايى مَيذوويى دروست بوون و سةرهةَلدانى بةضةةندين  و تاكى كورد  تائَيستا

مَيذووى خةةباتى كةوردو   . قؤناغى سةركةوتن و نوضدانى جياوازدا طوزةريان كردوة
ثةةةةةةةةةةةِرةى ِرةش و خوَينةةةةةةةةةةاوى و مةرطةسةةةةةةةةةةاتةكانى كوردايةةةةةةةةةةةتى هَينةةةةةةةةةةدةى ال

, بةضةةارةكى ئةةةو هَينةةدة الثةةةِرةى طةةةش و دراوشةةاوةى لةةةخؤ نةةةطرتوة    ,لةةةخؤطرتوة
ةو لةةوَى هةنةدَى دةسةةالتى    هةرضةندة لةضةند زةمةةنَيكى غةافَلبوونى مَيذوويةدا لَيةر    

زمةةةان و براكةةةان خؤيةةةان  وبةةةةالم هةربةدةسةةةتى ها , َلى و نةةةاوخؤيى دامةةةةزراون لؤكةةةا
هؤكةةارى نةطةيشةةتنى كوردايةةةتى   . لةناوضةةوون بةهانةةدان و ثيالنطَيِرانةةى دوذمنةةان   

 -:بةسةركةوتن و نوضدانة يةك لةدوايةكةكانى بؤ طةلَيك فاكتةر دةطةِرَيتةوة لةوانة

 .ناهؤشيارى سياسى كورد و جةماوةرةكةى1.

 .دواكةوتوويى و هةذارى و نةخوَيندةوارى كؤمةَلطةى كوردةوارى2.

شةةةةة و ملمالنَيةةةةى كؤمةاَليةةةةةتى و ناوضةةةةةيى و خَيَلةةةةةكى لةكؤمةةةةةَلطاى    بةةةةونى كَي3.
 .كوردةواريدا

بةةةوونى سيسةةةةتةمى دواكةةةةةوتوويى دةرةبةطايةةةةةتى و خَيَلةةةةةكى كةةةةة تائَيسةةةةتاش  4.
 .لةهةندَى ناوضة و ثارضةى كوردوستاندا بةردةوامى هةر ماوة

ِرابةةرَيكى  نةبونى حيزبَيكى سياسةى طةةورة و بةدةسةةالت كةةخاوةن سةةركردة و      5.
كاريزمةةةةايى و سياسةةةةةةمتةدارَيكى هؤشةةةةيارو بريتيةةةةةذ و عةقَليةةةةةتَيكى سةةةةةرتاتيذى    

 .نةتةوةيى بَيت

هةَلكةوتةى جوطرافياو سروشتى كوردوسةتانيش لةناوةِراسةتى ضةوار دةوَلةةت و     6.
سَى نةتةوةى جياواز و سةردةست و خاوةن كةلتور و ميََذو و دةسةالتَيكى طةةورةو  
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ى ِرؤذهةةةةالتى ناوةِراسةةةتة طةرمةةةةى ثةةةِر لةكَيشةةةة و ملمالنَيةةةى  بةةةةهَيزى  ئةةةةم ناوضةةةة
 .نَيودةوَلةتيةكان

ى ئةةةو فاكتةةةرة نةةاوخؤيى و سروشةةتيانة كاريطةةةرى    فاكتةةةرى دةرةكةةيش هَينةةدة  7.
 .طةورةى هةبوة لةسةر ئةو ِرةوتة

كةورد و  , هةربؤية كوردايةتى نةةيتوانيوة بطاتةة ئامةانو و دوامةةنزَلطاى سةةركةوتن      
لةةةدواى داطةةري و دابةشةةكردنى كوردوسةةتانةوة بةسةةةر ضةةوار دةوَلةةةتى       كوردايةةةتى

طيةةانى يةةةكَيتى و يةةةك ئامةةاجنى و يةةةك   , ناوضةةةكةدا و سةةَى نةتةةةوةى جياوازيشةةدا  
هَيندةى بةرنامةةو  . هةَلوَيستى و يةك طوتارى طشتطري و يةكطرتوى تيادا الوازكردن

وات و ئامةانو و سةرتاتيذيان   هَينةدة ئةا  , ثالنيان تةنها بةؤ ثارضةةكانى خؤيةان هةةبوة     
بةةةةةؤ ثَيكةةةةةةوةنانى كؤمةَلطايةةةةةةكى يةةةةةةكطرتووى كةةةةةوردى نةةةةةةبوة لةسةةةةةةر ئاسةةةةةتى   

هةربؤيةةةش ئةةةو حيةةزب و ِرَيكخةةراوة سياسةةى و    . كوردوسةةتانَيكى طةةةورة و بةةةهَيز  
ثيشةةةييانةى كةةة دروسةةت دةبةةوون لةةةو ثارضةةانةى كوردوسةةتاندا تةةةنها مناينةةدةى       

نةةةةك , كوردةواريةةةان دةكةةةرد لةةةةو ثارضةةةانةداداواكةةةارى و خواسةةةتةكانى كؤمةَلطةةةةى 
هةرئةمةةةةةةش وايكةةةةةردوة كةةةةةة كوردايةةةةةةتى وةك   .هةةةةةةموو كؤمةَلطةةةةةةى كةةةةةوردةوارى 

بزوتنةوةيةةةةةكى سياسةةةةى ِرةط دانةةةةةكوتَيت لةةةةةناو هةةةةةناو و نةةةةاي و دلَ و مَيشةةةةكى  
جةماوةرى ثان و ثؤِرى كؤمةَلطاى كوردةواريدا و تةةنها لةةناو نوخبةيةةكى سياسةي     

و لةضوارضةةةةَيوةى هةسةةةةتةوة  نةضةةةةؤتة ضوارضةةةةَيوةى بةةةةريو  كةمةةةةدا دروسةةةةت بةةةةوة  
 .نةتوانراوة بضةسثَيت لة عةقَليةتى سةرتاثاى تاكى كورديدا

ئةمةةةش بؤتةةة هةةؤى الوازبةةون و سسةةتبوونى كوردايةةةتى و تةةاكى كةةورد تائَيسةةتاش     
هَيندةى ئينتيمةا و وةالئةى بةؤ ناوضةة و خَيةَل و حيةزب و طروثةى بضةوك و ناوضةةيى          

كةة ئةمةةش خةاَلى    . ينتيماو وةالئى بؤ كوردوسةتان و كوردايةةتى نيةة   هَيندة ئ, هةية
هةةةةةةةرة بةةةةةةةهَيزة بةةةةةةؤ الوازبةةةةةةوون و سسةةةةةةتبونى كوردايةةةةةةةتى و هةَلخةَلةتانةةةةةةدن و  
ساويلكةبوونى تاكى كورد لةبةرامبةر ثيالنةى دوذمنانةدا و هةميشةة كةارى خيانةةت      

َيكى ئاسةايى  و ثاشطةزبونةوة و خؤفرؤشة بةدوذمنان الى تةاكى كةوردى بؤتةة كةار    
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و هةميشةةةة بةرذةوةنديةةةة تايبةةةةتى و ناوضةةةةيى و خَيَلةةةةكى و حيزبيةةةةكانى خةةةؤى      
 .خستؤتة سةروو بةرذةوةندية بااَلكانى طةل و نيشتيمانةوة

         لَيرةدا ثرسيار ئةوةيةة كةة ئايةا كةوردو ئاسةؤكانى دواِرؤذى كوردايةةتى لةةم
 قؤناغةى ئَيستادا بةرةو كوَيية؟

ك هَيندةى ئةم قؤناغ و سةةردةمة لةبوذاندنةةوةو جوَلةةو    كوردو كوردايةتى هي  كاتَي
سةةرةِراى  , سةاَليةدا  16طةشةكردندا نةبوة لةسةايةى ئةةم دةسةةاَلتة كورديةة تةمةةن      

هةموو ئاستةنو و ِرَيطرية ناوخؤيى و ناوضةةيى و دةرةكيةةكان كةزؤربةةيان هةةمان     
ردايةةةةتى ِرؤَلةةةى ئةةةةو ِرَيطةةةرى و ئاسةةةتةنطانةن كةةةة بةدرَيةةةذايى مَيةةةذووى خةةةةباتى كو 
بةةالم لةةجاران   .نَيطةتينيان بينيوة لةسةر ِرةوت و ئاِراستةو طةشةكردنى كوردايةتي

زيةةةاتر كاريطةةةةر و مةترسةةةةيدارترن بةةةةهؤى طةةةةؤِرانى سةةةةردةم و طةةةةةورةيى ِرووداو     
 .وثَيشهاتةكان و تةكنةلؤذياكانى سةردةمةوة

نةطريسةةى نةةاوخؤو  كوردايةةةتى لةةةم قؤناغةةةدا كةةة ئةطةةةر ثيالنةةى دوذمنةةان و شةةةِرى   
سةاَلى ِرَيكةى    10لَيكرتازانى ِريزةكةان و تَيكضةوونى مةاَلى كةوردى نةبوايةة كةةماوةى       

بةةةالم سةةةرةِراى  . ثَيدةضةةوو لةةة ئَيسةةتادا زؤر طةشةةةكردوتر و بةةاالتر بوايةةة    , خايانةةد
طةةةورةيى ئاسةةتةنطةكان و ثيالنةةى دوذمنةةانى دراوسةةَى و هؤكارةكةةانى نةةاوخؤيى و     

ايةةتى لةطةشةةكردن و بةةهَيزبوون و ِرةط داكوتةانى زياتردايةة      دةرةكيةكانيش كورد
لةئَيسةتادا هَينةدةى   . لةسةر ئاستى حيزب و سةةركردايةتى سياسةى وجةةماوةريش   

طيةةةانى خؤشةويسةةةتى و دَلسةةةؤزى و سةةةةرطةرمى هةيةةةة بةةةؤ ئةةةاالى كوردوسةةةتان و      
, درومشةةة نةتةوةييةةةكان و كوردوسةةتانى طةةةورةو دةوَلةةةتَيكى سةةةربةخؤى كةةوردى    

نيو هَيندة ئينتيما و دَلسؤزى بؤ حيزب و سةركردة و ناوضة و خَيَل نيةة و هَيةواش   
بؤيةةة ئةةةم قؤناغةةة لةطةةةةَل    .هَيواشةةيش بةةةرةو كاَلبونةةةوة و نةةةمانى زيةةةاتر دةضةةَيت      

و . بةسةةةةةردةمَيكى زَيِرينةةةةى كوردايةةةةةتى دادةنرَيةةةةت , هةسةةةةتيارى و ناسةةةةكيةكةيدا
وى زيةةةاتر ثَيبةةةدرَيت ئةطةةةةر كةةةورد  دةكرَيةةةت و دةشةةةتوانرَيت طةشةةةةى زيةةةاتر و بةةةرة 

- :توانى
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ماَلى كورد هةر لة حيزبة سياسيةكان و ِرَيكخراوة ثيشةةييةكان و ئيةدارة و دام و   1.
دةزطا حكوميةكان و تائاستى جةماوةر و شةقامى كوردى ِرَيك خباتةةوة و بيانكاتةة   

 .يةك بةرةى يةكطرتوو لةطوتار و هةَلوَيستى سياسياندا

ةر ئينتيمةةةةا ئةةةةاينى و مةزهةةةةةبى و ناوضةةةةةيى و خَيَلةةةةةكى و    سةةةةةربكةوَيت بةسةةةة 2.
بنةماَلةةةيى و تايبةتيةةدا و بيانطؤِرَيتةةةوة بةةة ئينتيمةةاو دَلسةةؤزى بةتةةةنها بةةؤ كةةوردو      

 .كوردايةتى

كوردايةتى بكاتة تاكة ثَيوةر و سومبول بؤ هةموو كوردو ئيدى حيةزب و ِرابةةر و   3.
 .ؤزى نةمَينَيتةوةسةرؤك خَيَل و بنةماَلة و ناوضة هَيندة بةثري

كؤمةَلطاى كةوردةوارى هؤشةيار بكاتةةوةو طةشةةى ثَيبةدات لةة هةةموو بوارةكةانى         4.
خوَينةةةدن و ثةةةةروةردة و تةندروسةةةتى و خزمةتطوزاريةةةةكان و هةةةةوَلى ثَيكةةةةوةنانى    

هةةةةروا هةةةةوَلى  . كؤمةَلطايةةةةكى تةندروسةةةت و ثَيشةةةكةوتوو و خؤشةةةطوزةران بةةةدات  
ثَيكةوةذيان بدات و ئازاديةةكانى ِرادةربةِرين و   ضةسثاندنى دميوكراسى و ئاشتى و 

و ميدياكان بثارَيزَيةت و ِرؤَلةى ِرَيكخةراوة مةدةنيةةكان زيةاتر بكةات و        كارى سياسى
مافةةةةكانى مةةةرؤظ و ذنةةةان بثارَيزَيةةةت و ياسةةةا سةةةةروةربَيت و بنضةةةينةى دةوَلةةةةتَيكى    

 .كوردى و موئةسةساتى ثتةو دامبةزرَينَيت

ؤكمة و ثتةو و بةهَيز لةِرووى مادى و مرؤيى و ثةةروةردة  هَيزَيكى ثَيشمةرطةى ت5.
بة بريوباوةِرَيكى ِراست و دروستى كوردايةتيةوة ثَيةك بهَينَيةت كةة تةةنها دَلسةؤزيان      
بةةؤ كةةوردو كوردايةةةتى بَيةةت دوور لةةة ئينتيمةةا بةةؤ بنةماَلةةة و حيةةزب و سةةةركردة و        

ك و تةقةمةةةةنى و  و بةةةةهَيزيان بكةةةات بةةةة ضةةةة   . ناوضةةةة و خَيةةةَل و ئةةةاين و مةزهةةةةب   
تةكنةةةلؤذياى سةةةربازى نةةوَى كةةة توانةةاى بةةةرطريكردنيان هةةةبَيت لةةة سةةنورةكانى         

 .كوردوستان و دةسةالتة كورديةكة

لةسةةر ئاسةةتى ناوضةةيى و دةرودراوسةةَيش سياسةةةتَيكى نةةرم و نيةةان و هةةَيمن و    6.
رينى و طوِرةشةةو لَيةدوانى ئةاط    شةة ةسةرخؤ ثةةيِرةو بكةات دوور لةة هةرِ   بَيدةنو و لة

ضةونكة لةةة ئَيسةتادا نةةة حيةزب و نةةة    .بَينةاوةِرؤك كةةة زيةانى زياتربَيةةت وةك لةة قةةازانو   
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سةةركردة و نةة ثَيشةمةرطة و نةة جةةةماوةريش ئامةادةى شةةِرى ضةةكدار  و قةةورس و        
خوَيناوى نني بةرامبةر بضةوكرتين هَيةزى دةرةكةى ضةجاى هَيزَيكةى طةةورةو بةةهَيز و        

ت و سةةةركردايةتى سياسةةى كةةورد هَينةةدة لةةة  ضةةونكة دةسةةةال,مةةؤدَيرنى وةك توركيةةا
جةةةةةةماوةرةوة نزيةةةةةك و خؤشةويسةةةةةت نيةةةةةة بةةةةةةهؤى طةنةةةةةدةَلى و كةةةةةارى دزَيةةةةةوى   

بؤية هةَلطرتنى بةةردى طةةورة و درومشةى بةاق وبرية  كةة كةارو        . لَيثرسراوةكانيةوة
كةةةةردةوة و هةَلوَيسةةةةتى ِراسةةةةتةقينةى لةطةَلةةةةدا نةةةةةبَيت مانةةةةاى نةهاويشةةةةتنَيتى و     

جةةةةةماوةرى طةةةةة  كوردوسةةةةتانةو نادَلسؤزيشةةةةة بةةةةؤ كةةةةوردو       خؤَلكردنةةةةة ضةةةةاوى  
كورد دةبَيت لةم قؤناغةدا تابتوانَيت بةاليةنى كةمةةوة طةةر نةةتوانَيت    . كوردايةتيش

دؤسةت  لةناوضةةةكة بؤخةةؤى ثةيةةدا بكةةات ئةةوا نابَيةةت كارَيةةك بكةةات دوذمةةن بؤخةةؤى    
خسةتنة ِريةزى   زياد بكات و ثَيويستة بةجؤرَيك هةَلسوكةوت بكات بةئاِراسةتةى  درز 

دوذمنةكانيةةوة و كةةميان بكاتةةوة نةةك كارَيةك بكةات كةة بةهةةموانيان طةلةكؤمةةكى          
لَيبكةةةةةةن و يةةةةةةكبطرن و خؤيةةةةةان بةةةةةؤ دوذمنايةةةةةةتى كةةةةةوردو ئامةةةةةانو و مافةةةةةةكانى  

 .ئامادةبكةن

ئاشكراشة كورد دوذمنةى زؤرة لةةناوخؤو ناوضةةكةدا لةة عةةرةب و تةورك و فةارس و        
ئةوان هةرضةةندة زؤر ِرَيةك و تةةبا نةني لةةنَيوان      , انيشةوةبةئاين و مةزهةبة جياوازةك

خؤيانةةدا بةةةالم هةميشةةةش دذ بةةةكورد يةةةك و يةةةكطرتوو بةةون و ثيالنةةى هاوبةشةةيان  
بؤيةةة .هةةةبوة بةةؤ لةةةناوبردن و سةةةركوتكردن و بضةةوككردنةوةى كةةوردو كوردايةةةتى     

بةةهَيز بةسةةر    لةتواناى كورددا نية كة لةم قؤناغةدا و لةيةك كاتةدا ضةةند بةرةيةةكى   
خؤيةةةةدا بكاتةةةةةوة و دذ بةهةةةةةةموانيان  ةةةةةنطَيت طةرضةةةةةى بةشةةةةَيوةى سياسةةةةةى و     

 .ديثلؤماسيش بَيت
لةئَيسةةةتاى عَيراقةةةدا شةةةيعةو سةةةونةو توركومةةةان و ئاشةةةورى و ئيسةةةالم و مةسةةةيسى  
هةةةةموانيان دذى داواكةةةةارى و خواسةةةةتةكانى كةةةةوردن بةَلطةةةةةش جَيبةجَينةةةةةكردن و  

ر و ئاسةةةتةنو و دةسةةةى دةسةةةى ثَيكردنيانةةةة بةةةؤ  خؤدزينةةةةوةو  دروسةةةتكردنى ِرَيطةةة
ق بؤيةةة كةةورد دةبَيةةت النةةى كةةةم بةةةرةى نةةاوخؤى عَيةةةرا       , ى دةسةةتوور 140مةةادةى  
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شةةة بةرامبةةةر دراوسةةَيكانى توركيةةاو ئَيةةران و    ةمسةةؤطةر بكةةات ئةوسةةا دةرطةةاى هةرِ  
كةارَيكى ذيرانةة نابَيةت    . سوريا و عةرةبةسونةكانى ناوضةكة بةسةةر خؤيةدا بكاتةةوة   

د قةوارةو قورسايى خؤى لَيتَيكبضَيت و كارو فةنتازياى وابكةات كةة لةةخؤى    كة كور
ئةةةةم قؤناغةةةة ثشةةةوودرَيذى و نةةةةرمونيانى و سةةةنطفراوانى زيةةةاترى   , طةةةةورةتر بَيةةةت

 .و كارى سةرةِرؤيى و بَى بةرنامةيى جيكةالنةيى و تةنطةنةفةسى نةك كةم,طةرةكة
ةهةةموو حيزبةة سياسةيةكان ثَيةك     كورد لة ئَيستادا ئةجنومةنَيكى سياسةى هةيةكةة ل  

بؤيةة  , هاتوة و هةروا ثةِرلةمان و سةرؤكايةتى هةرَيم و حكومةةتى يةةكطرتوى هةيةة   
دةبَيةةةت لةبةةةةردةم هةِرةشةةةةة و طؤِرانكةةةارى وبِريةةةةارة طةةةرنو و ضارةنوسسةةةةازةكاندا     
هةموان ثَيكةوة هةَلوَيست وةربطرن و بةشداربن نةك تاكةة كةةس و سةةركردة و ِراى    

ةموو طوتةةار و هةَلوَيسةةتَيكيش ثَيويسةةتة بةبةرنامةةة و ثشةةت ئةسةةتوور     هةة, تايبةةةتى
انةةةوة بةةؤ  نةةةك  بَيطةرِ , سةةةر زةمينةةةى واقيةةع بَيةةت   و  بةبةَلطةةة و  ِراسةةتى مَيةةذوويى  

 .مةرجةعة شةرعيةكان
هاوثةةةةةةميانى و دؤسةةةةةتايةتى خةةةةةؤى لةطةةةةةةَل ئةةةةةةمريكاو ز َيةةةةةزة سياسةةةةةى و       7.

طةشةشةى ثَيبةدات و بةهَيزيشةيان بكةات      ئابوريةكانى دونياو ناوضةةكة بثارَيزَيةت و  
وةك فاكتةةةرَيكى دةرةكةةى كةةة لةئَيسةةتادا و لةداهاتووشةةدا كاريطةةةرى طةةةورةى هةيةةة  

بؤئةةوةى  . لةسةر هةموو بوارةكانى سياسةى و ئةابورى و سةةربازى و كؤمةالَتيةةتيش    
ببَيتة ثشت و ثةنايةةك و ثشةتطرييةكى بةةهَيز بةؤ خةؤى  مسةؤطةر بكةات لةبةرامبةةر         

ئةمةةةش بةبةةةردةوام   . شةةةو طوِرةشةةةو ثيالنةةةكانى نةةاوخؤو دةرودراوسةةَيكاندا    هةِرة
بوونى دةبَيت لة سةنطةرى دذةتريؤردا و ضةسثاندنى دميوكراسيةت و هةوَلةدان بةؤ   

و ئةةازادكردنى بةةازاِرو ئةةابورى و بازرطةةانى و     ثَيكةةةوةنانى كؤمةَلطايةةةكى مةةةدةنى  
 .هتد...وةبةرهَينانى بيانى و ثَيشكةوتن و طةشةكردنى زانست و تةكنةلؤذياو و 

     لةةة ئَيستاشةةةدا خةةةؤش بةختانةةةة كةةورد تاِرادةيةةةةكى بةةةاش توانيويةةةةتى خةةةؤ
بطوجنَينَيت لةطةَل ِرةوت و نةزمةة نةوَى دونياييةكةةدا و كةةَلك و سةوود وةربطرَيةت       
لةةة تةكنةةةلؤذيا و داهَينانةةةكان و هؤكارةكةةانى ثةيوةنةةدى و توانيويةةةتى ثةيوةنةةدى  
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هتد لةطةَل دةرودراوسَي و دونياشةدا دروسةت بكةات و لةةو     ...سياسى و ئابورى و
و بضةةوكيةكةى جةاران دةربضةَيت و لةةة ئَيسةتادا بةسةةرهةموو دونيةةادا      داخراوةيةى 

كراوةيةو توانيويةتى لةسةر ئاستى كوردوستان و عَيراقيشةدا طةةلَيك دةسةكةوتى    
ى طةةةورةو بةرضةةاو وةدةسةةت بهَينَيةةت هةرضةةةندةلة ئاسةةتى ويسةةت و خواسةةتةكان     

هةربؤية دةكرَيت مرؤ بضَيتة سةر ئةو ِرايةى كة ئاسةؤكانى دواِرؤذى  . خؤشيدا نني
بةةةالم طةيشةةة بةةةدوا مةةةنزَلطاى سةةةركةوتن     , كةةوردو كوردايةةةتى ِروون و ِرؤشةةنن  

ى و ئاسةتةنو و ِرَيطةرى و   يرِوبةطوَل و ِرَيسانةة دانةثؤشةراوة بةةَلكو سةةختى و كةو     
 .ثيالنى زؤرى دوذمنانى لةبةردةمداية

بؤية كورد دةبَيت تةنها ِراسةتة ِرَيطاكةةى كوردايةةتى بطرَيتةة بةةرو خؤئامةادةكرنى       
تةةةواو بكةةات و توَيشةةووى ئةةةو ِرَيطةةة درَيةةذو ماندوكةةةرة لةطةةةَل خةةؤى هةةةَلبطرَيت       
لةةةبريوباوةِرو طيةةانى مقاوةمةةةت و خةةؤِراطرى و ثشةةت ئةسةةتوور بةةة كوردايةتيةةةكى   

وو داهَينةةان و تةكنةةةلؤذياو هؤكارةكةةانى   ِراسةةتةقينة و بَيطةةةرد و شةةارةزا بةةة هةةةم    
ثةيوةنةةةدى و بةهةَلةةةةدا نةضةةةوونى لةخوَيندنةةةةوة و شةةةيكارةكانى بةةةؤ هاوكَيشةةةة و   

هةروا خةؤ بةةهَيزكردن لةةِرووى    , حساباتة ئاَلؤزو تَيكضِرذاوةكانى سياسةتى دونيا
ئةةةةابورى و بازرطةةةةانى و سةةةةةرمايةطوزاريةكانةوة كةكوردوسةةةةتان سةرضةةةةاوةيةكى    

بةةةةم شةةةَيوةية كةةةورد تةةةةنها و تةةةةنها خةةةؤى فاكتةةةةرى سةةةةرةكية بةةةؤ       ,طةورةيةةةةتى
ضونكة هةةموو فاكتةةرةكانى تةر كةار لةسةةر      , دياريكردنى دواِرؤذ و ئايندةى خؤى

كةةةوردو هةَلوَيسةةةت و طوتةةةار و يةةةةك و يةةةةكطرتوويى  و توانةةةا و هَيةةةز و نةخشةةةة و   
كيم بَيةةت بؤيةةة ثَيويسةةتة زؤر بةةةئاطاو هؤشةةيارو ذيةةر و حةةة   , سةةرتاتيذيةتى دةكةةةن 

لةهةر هةنطاوَيكدا كةبةةرةو ئاينةدة دةيهاوَيةذَيت ضةونكة بضةوكرتين هةَلةةو سةرسةم        
ةش و دةبَيتةةةةةة هةةةةةؤى كارةسةةةةةات و مةرطةسةةةةةات و دووبارةبونةةةةةةوةى مَيةةةةةذووة رِ   

 .خوَيناويةكةى  ِرابووردووى
 --------------------------------------------

دا باَلوكراوةتةةوة  ((خؤ و دةنطةكان و كوردوستان نَيةت ناو)) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى *
 .دا1/5/2007و 18/4لة 
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 ئةرَي بةِراست
 * ةكاتةوة ؟دمَيذوو خؤي دووثات  

ضةةونكة زةمةةةن  كةةات كةةة بةسةرضةةوو    , لةةةالي زؤر كةةةس مَيةةذوو دوبةةارة نابَيتةةةوة   *
وو ئةطةةر كتومةت   بةةاَلم زؤر كةسةي تةريش ثَييةان وايةة كةة مَيةذ       , هةرطيز ناطةِرَيتةةوة 

وةك ثَيشةةةةةرت دووبةةةةةارة نةبَيتةةةةةةوة ئةةةةةةوا بةشةةةةةَيوةو شةةةةةَيوازَيكى تةةةةةر ثَيدةضةةةةةَيت        
 .مةترسيدارتر  خوَيناوى تريش لةزةمةنَيكى ئايندةدا دووبارة ببَيتةوة

طةةةر بِروانينةةة مَيةةذووى خةةةباتى طةةةالن  ثَيشةةكةوتنةكان  ِرووداوةكةةانيش دةبيةةنني    
ك لةةِرووداو و بةسةةرهاتةكاندا لةةدوو زةمنةةى    طةةلَيك لَيةك ضةوون هةيةة لةةةنَيوان زؤرَية     

لةمَيةذووى خةةبات  كارةسةات     ,  ئةطةر ضةى كتومةت لةيةةكرتيش نةضةن     , جياوازدا
, شؤِرش كاولكارى سةةةرنةكةوتنةكان  دوذمنايةةةتى  شةةةِرةناوخؤييةكانى كةةورددا

بةدرَيةةةذايي مَيةةةذووى سةةةةرهةَلدان  دروسةةةت بةةةون  ذيةةةانى كؤمةةةةَلطاى كةةةوردةوارى   
َيةةذوو بةةة ترسةةناكرتين  خوَينةةاويرتين شةةَيواز دووبةةارة بؤتةةةوة لةةة هةةةموو   هةميشةةة م

بةداخيشةوة هةرطيز سةةركردةو ِرابةةرانى كةورد ثةنةديان لةةو      , قؤناغة جياوازةكاندا
 .مَيذووة وةرنةطرتووة
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لةةكتَيبى  ( حممةد امةني زةكةى بةةط     )ئةوةتا زاناى طةةورةى نةتةةوةى كةورد مامؤسةتا     
هةةةةردوو  1937و 1931كةلةسةةةاَلي (و كوردسةةةتان خوالصةةةةيةكى تةةةارخيى كةةةورد  )

كةمَيةةذووى كةةورد هةميشةةة دووبةةارة بؤتةةةوة لةقؤناغةةة ))دةَلَيةةت , بةرطةكةةى نوسةةيوة 
جياوازةكانةةةدا   ِرابةةةةرو سةةةةرؤك هةةةؤزو سةةةةركردة سياسةةةيةكانيش ثةنةةةديان لةةةَي        

 .((وةرنةطرتووة
ةكانى كورد بةري   بنةماو بناغةى هةموو بةاَلو نةهامةتي)) لةجَيطةيةكى تردا دةَلَيت

لةةةنَيوان عةشةةرةت  ناوضةةةو ِرابةةةرو   ((  بةةوون لةجةةةهل  فةةةقرو نيفةةاق  حةسةةادةت   
 .سةرؤك هؤز  بنةماَلة دةسةالتدارةكانى كورددا

زطارى  سةةةةربةخؤي  كةبنضةةةينةى سةةةةركةوتن و طةيشةةةة بةةةةِر:)) هةةةةروةها دةَلَيةةةت
 .هةية(( نبةهَيزى ثَيويستى بة عيلم  سةروةت  ساما

موو كارةساتةكانى مَيذووى كورد هةر لةِرووخانى دةوَلةتى مادو هةةموو  منونةى هة
ئةمارةتة كورديةكان  خؤخؤري شةِرى ناوخؤي هةؤزو عةشةريةت  ناوضةة جيةاوازة     
كورديةةةةكان  خيانةةةةت  والت فرؤشةةةى لةةةةنَيوان تاكةةةةكانى خَيزانةةةة دةسةةةةةالتدارة       

  يةةةةكطرتن  يةةةةك كورديةكانةةةدا  ِرَيكنةكةةةةوتن  ئيتفةةةاق نةةةةكردن لةسةةةةر يةةةةكبون  
بةرنامةةة بةةؤ بةرذةوةنةةدى ميلةةةتى كةةورد بؤتةةة هةةؤي لةدةسةةت دانةةى ئةةةو دةسةةةالت      
دةوَلةةةةت  ئةمارةتانةةةة   تائَيسةةةتاش كةةةةورد نةةةةيتوانيوة بطاتةةةة ئةةةاوات  ئامةةةةانو        

 .خواستةكانى لةسةر بةخؤيي  دامةزراندنى دةوَلةتى سةربةخؤدا
لةسةةةةدةكانى ِرابةةةردووداو  جةةةا ئةةةةو مَيةةةذووة خوَينةةةاوى   ثةةةِر كارةسةةةاتانة طةرضةةةى  

لةزةمةنى جةهل  نةزانني  هةذارى  دواكةوتويةدا ِروويانةداوة  بونةتةة الثةِرةيةةكى     
كةضى لةئَيستاشداو لةزةمةنى بةجيهانى بةونى دونيةادا   , ِرةشى مَيذووى طةلةكةمان

  سةةةةردةمى تةكنةةةةلؤذيا  ثَيشةةةكةوتن  داهَينانةكانةةةدا  سةةةةردةمى بةةةازاِري ئةةةازاد  
ازرطةةةةةةةةةةانى و سةةةةةةةةةةةردةمى  تَيكضةةةةةةةةةةِرذاندنى بةرذةوةنديةةةةةةةةةةةكان  وئةةةةةةةةةةابورى و ب

كان  سةةةردةمى عةةيلم  زانسةةت  خةةؤش طةةوزةرانى  بةةونى سةةةروةت   تةشارسةتانية 
 .زبى سياسي  ِرابةرو سةركردةى هؤشيارو سياسي ناوداريسامان  بونى ح
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كةضى هةمان مَيذووى ِرةشى راتبردوو بةمةترسيدارترين شَيواز دووبةارة دةبَيتةةوةو   
نةةدةى طةةةل  نيشةةتمانةكةمان ِرووبةةةِرووى لةناوضةةون  بضةةوك بونةوةوكارةسةةاتى   ئاي

جةةةةرطِو دةكةةةات  هةِرةشةةةةى لةناوضةةةون  نةةةةمانى ئةةةةم دةسةةةةالتة كورديةةةة دةكةةةات   
سةةاَلة لةةةم بةشةةةى كوردسةةتاندا هاتؤتةةة ئةةاراوةو طةةةلَيك دةسةةكةوتى        15كةةةماوةى 

كةوردى لةةدونيادا طةةورة    طةورة  مةزنى بةدةستهَيناوة  كَيشةو مةسةلةو ناوبانطى 
 .كردوة

زبةةةةة سياسةةةةيةكاندا ديةةةةاردة دزَيةةةةوو قَيةةةةزةون  زيةةةةان   يئةةةةةوةتا لةسةةةةةر دةسةةةةتى ح 
عةشةةةريةت طةةةةرى  ناوضةةةطةرى وحةسةةةادةت  ملمالنَيةةةي نةةةاوخؤيي  ) بةخشةةةكانى  

زبايةتى كَيِوكَيي دةسةةالت  ئةابورى وئينشةقاق  دووِرووى   درز خسةتنة نةاو      يح
ةريان هةَلةةةداوة  كةهةةةةموو ئةةةةم دياردانةةةة لةكؤنةةةةوة     سةةة( ِريزةكةةةانى طةلةكةمانةةةةوة 

تائَيسةتا هؤكةةارى سةةةرةكى دواكةةةوتن  هةةذارى و بةةةش مةينةةةتى   سةةةرنةكةوتنى   
 .كورد بون 

كةضةةةى لةةةةدواى سةةةةدةيةك   لةةةةم زةمةنةداهةةةةمان مَيةةةذووى كارةسةةةاتبار دووبةةةارة      
نكة كةةورد ضةةو, دةبَيتةةةوة كةلةئَيسةةتادا كاريطةةةرى  مةترسةةيةكانى لةةةجاران زيةةاترة  

لةئَيسةةتادا لةهةةةةموو كةةات زياترنزيةةةك بؤتةةةوة لةةةةئامانو  خواسةةتةكانى بؤيةةةة هةةةةر     
خيانةةةت  هةَلطةِرانةةةوةو فرؤشةةتنى طةةةل  نيشةةتمان بةهةةةر كةةةس   اليةةةنَيك بَيةةت    
بةهةر بِرو بيانويةك بَيت سةدان جةار  بطةرة هةةزاران جةار طوناهةة  كاريطةريةةكانى       

 .لةكةمانطةورةتر دةبَيت لةسةر ئايندةى طة
لةةةثَيناو ِرَيطةةة طةةرتن  دووبةةارة نةبونةةةوةى هةَلةةةكانى باوباثريامنةةان كةبونةتةةة هةةؤي   
ِروخانةةدنى حكومةةةت  ئةةةمارةت  شؤِرشةةةكانى كةةورد هةةةر لةةةمريةكانى ئةةةردةالن       
هةكارى  سؤران  بادينان  بابان  تاسةر شؤِرشةكانى شَية عوبةيةدوالى نةةهرى    

ريان  و بةدرخانيةةةةةةةكان ويكةةةةةةؤي شةةةةةةَيخى شةةةةةةةمزينان  شةةةةةةَية سةةةةةةةعيدى ثةةةةةة 
 ..شكاك شَيخى نةمر  شؤِرشةكانى بارزان  كؤمارى كوردستان  ضةندانى تر 

 ثَيويستة لةسةر سةركردايةتى سياسي كورد  جةماوةر كةنةهَيَلن: 
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ثيشةةةييةكان   يةةةك و يةةةكطرتوويي ِريزةكةةانى ثارتةةة سياسةةيةكان  ِرَيكخةةراوة     1.
 . تَيكبضَيتجةماوةر 

 .سات بكرَيتةسبةموئة و ةالتى كوردى ثتة و بةهَيز  ضةسثاوحكومةت  دةس2.

هةةوَلي جةدى بةدرَيت بةؤ بةطذداضةونةوةى طةنةدةَلى ئيةدارى  دارايةي لةة حةزب            3.
 .حكومةتدا 

بةةةةثَيي ياسةةةا هةةةةموو ثارتةةةة سياسةةةيةكان ثابةنةةةد بكةةةرَين بةةةة كارنةةةةكردن دذى      4.
كؤبونةوةو بةرةيةةكى دذ  بةرذةوةندى طة  كوردو بةشدارثَينةكردنيان لةهي  كؤِرو 

دا سةةةازدراوة و يةةةةكطرتووى 29/4/2007بةةةةكورددا وةكةةةو ئةةةةوةى لةةةة قةةةاهرية لةةةة  
 .ئيسالمى كوردوستانيش بةشدارى لةو بةرةيةدا كردووة 

ثريؤزكةةردن  ضةسةةثاندنى هةسةةت  بةةريى نةتةةةوةيي لةةةناو بةرنامةةةى خوَينةةدن   5.
ان  تةةةنها بؤكةةةوردو  لةةةناو خَيةةزان  تةةاكى كورديةةةدا بةةؤ ئةةةوةى هةةةةموان ئينتيمامةة      

كوردستان بَيت لةجياتى زينةدو كردنةةوةى ديةاردة زيةان بةخشةةكانى عةشةريةت        
كةهَيزو يةكَيتى طةلةكةمان ثةرتةةوازة دةكةات  هةميشةة خةاَلي     , هؤزو ناوضةطةرى

 .الوازة بؤ درزتَيكردن  هةَلطةِرانةوةو خيانةت و نيشتمان فرؤشى 

راقيةةكان  عَي د بةهَيزة سياسةية ناوخؤييةة  كانى كورتوندو تؤَل كردنى ثةيوةندية6.
كة لةكوردةوة نزيكن  دواتةر لةطةةَل واَلتةانى ناوضةةكة  دونياشةدا و بةتايبةةتيش       

 .هتد ...ز َيزةكانى وةك ئةمريكاو بةريتانياو يةكَيتى ئةوروثاو

طرنطةةةةةةى دان بةةةةةةةعيلم  زانسةةةةةةت  ثَيشةةةةةةكةوتن   ئةةةةةةاوةدانى  وةبةةةةةةةرهَينان     7.
 .لةكوردستاندا 

ئةم كارانة زامنى ِرؤذَيكى نوَي و قؤناغَيكى نوَييةة بةؤ ئاينةدة  نةةوةكانى     هةموو * 
, داهاتومةةةةةةةةان   ثاراسةةةةةةةةتنى ئةةةةةةةةة  دةسةةةةةةةةتكةوت  دةسةةةةةةةةةالتةى ئَيسةةةةةةةةتامان 

بةثَيضةوانةشةوة ئةوا مَيذووة كةؤن  ِرةش و خوَيناويةكةةى طةلةكةةمان لةئَيسةتادا     
دةسةكةوتةكامنان   بةخراثرتين شَيوازخؤي دووثات دةكاتةوة وةخةرمانى خةةبات  
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طِرتَيبةردةدات   خةونةكانيشمان بةنةزؤكى دةهَيَلَيتةوة  ئةةو كاتةةش ثةشةيمانى    
 .هي  كةس و اليةن و سةركردةيةك نادات  ىداد

 ----------------------------------------------
و (( ةكان ِرؤذةظ وكورديش وَيب وكوردوستان نَيت و دةنط)) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى *

 .دا16/6/2007و7و 6و 5دا باَلوكراوةتةوة لة ((هةواَل)) ِرؤذنامةى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئةركةكانى حكومةتى هةرَيم
*لةنَيوان ملمالنَيى حيزبايةتى عيلمانى و ئيسالميةكاندا   

 
     ئةةةةم ناوضةةةةية بةتايبةةةةتى و دونيةةةاش بةطشةةةتى بةةةةهؤى كَيشةةةةى ئةةةةتؤمى

ريكاو ئةوروثادا بؤتة  ناوضةيةطى طةرمى ثةِر كَيشةة   ئَيرانةوة و ملمالنَيى لةطةَل ئةم
و ضةةةندان طرميانةةة و ثَيشةةبينى بةةؤ ِرووداوةكةةان دةكرَيةةت لةةة ئَيستاشةةدا طرميانةةةى   
هَيرشةةةةكردن و لَيةةةةدانى ئَيةةةةران لةاليةةةةةن ئةةةةةمريكاوة  طرميانةيةةةةةكى زؤر بةةةةةهَيز و     
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بؤيةةة .َيى نيةة بةةةالم  هَيرشةكردنة سةةةر ئَيةران كةةارَيكى سةاناو سةةةرث   , ضةاوةِروانكراوة 
ئةةةةةمريكا بةةةةةطرنطى و لَيووردبونةةةةةوةى زيةةةةاترةوة ئةةةةةم كةةةةارة هةَلدةسةةةةةنطَينَيت و    

بةةالم لةة بةرنامةة و سةرتاتيذيةتى     , دةيةوَيت وةك ضارةنوسى عَيراقى لَيبةسةرنةيةت
يةةةةةوة نةمَينَيتةةةةةوة   ةئةةةةةمريكادا هةيةةةةة كةةةةة ئَيةةةةران بةةةةةم هَيةةةةزو دةسةةةةةالت و نفوز      

تى ناوةِراسةةتى طةةةورةى ئةةةمريكا كةةة دايِرشةةتوة بةةؤ    ثةةِرؤذةى ِرؤذهةةةالَ .لةناوضةةةكةدا
طةةؤِرينى سةةةرتاثاى ئةةةم ناوضةةةية ئَيةةرانيش يةكَيكةةة لةةةو وواَلتانةةةى كةةة ثِرؤذةكةةة         

هَيرشةةكردنة سةةةر ئَيةةران كاريطةةةرى طةةةورةى دةبَيةةت لةسةةةر ئاينةةدةى    .دةيطرَيتةةةوة
ئَيةران  .كةات بؤية ئةمريكا دةيةةوَيت زؤر بةةووريايى و زيرةكانةة ئةةو كارةب    , ناوضةكة

لةةة ئَيسةةتادا خةةاوةن توانةةاي مةةادى و مرؤيةةى زؤرة و هةةةوَلى بةدةسةةتهَينانى وزةى        
ئةةةةتؤميش دةدات كةةةة بةةةةم كارةشةةةى ئةةةةمريكاو ئةوروثاشةةةى هةراسةةةان كةةةردووة و     
, ثشةةتطرييةكى طةورةشةةى لةاليةةةن دةوَلةةةتانى عةةةرةبى و ئيسالميشةةةوة لَيةةدةكرَيت    

سةةةر بةرذةوةنديةةةكانى ئةةةمريكا و بةمةةةش ئَيةةران مةترسةةى زؤرى دروسةةتكردوة بةةؤ  
و هةةركاتَيكيش  . ئيسِرائيل و دةوَلةتانى عةرةبى هاوثةميانى ئةمريكا لةناوضةةكةدا 

ئةةوا بةدَلنياييةةوة كاريطةةرى دةبَيةت     . ئةمريكا بِريارى لَيدانى ئَيرانى جَيبةجَيكرد 
ةش بؤ سةر هةةموو دونيةاو ناوضةةكةو بةتايبةةتيش وواَلتةانى دةرودراوسةَى و لةوانة       

هةرَيمى كوردوستان و بؤيةةش ثَيويسةتة كةة حكومةةتى هةةرَيم ئةةرك و كةارى خةؤى          
بؤ ئةو قؤناغة ساز و ئامادة بكات و ضةةندى ثَيةدةكرَيت خزمةةتى  هاوالتيةان بكةات      

 . و ئامادةباشى بكات بؤ هةموو ِرووداو ثَيشهاتةكانيش
 تئةركى حكومةت و دةسةالت لةبةرامبةر طةلدا ئاشكراية  و دةبَي: -

هةةةوَلى داِرشةةتنى بةرنامةةة و سةةرتاتيذى طةةرنو بَيةةت بةةؤ كةةارو خيتةةابى سياسةةى     1.
 .داهاتووى كوردى لةبةرامبةر عَيراق و دراوسَيكان و دونياشدا

هةوَلى ضةسثاندنى ماف و ئةركى كورد بدات لةضوارضَيوةى ياساو دةسةتوورى  2.
 .عَيراقى و كوردوستانيدا
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ِرادةربةةِرين و ميةةدياو كةةارى )) ئازاديةةةكان هةةةوَلى ضةسةةثاندنى دميوكراسةةيةت و3.
 .((حيزبايةتى و ثيشةيى و ِرَيكخراوةيى و مةدةنيةكان

هةةةةوَلى سةةةةروةركردنى ياسةةةا بةةةدات و بِروابهَينَيةةةت بةئاشةةةتى ئةةةاَلؤطؤِركردنى       4.
نةةةةك . دةسةةةةالت لةِرَيطةةةةى شةةةةرعيةت و هةَلبةةةذاردن و صةةةندوقةكانى دةنطدانةةةةوة 

 .ت بؤ حيزبَيك يان دوانزةوتكردن و قؤرخكردنى دةسةال

 .هةوَلى باشرت كردنى ذيان و طوزةرانى هاوالتيان بدات5.

 .هةوَلى ثَيشكةشكردنى هةموو خزمةتطوزارية ثَيويستى و ِرؤذانةييةكان بدات6.

 .هةوَلى ئاوةدانكردنةوةى كوردوستان و بوذانةوةى بازاِر و بازرطانى بدات7.

 .ودارايى و كؤمةاَليةتى بدات هةوالى نةهَيشتنى طةندةَلى ئيدارى8.

 .هةوَلى نةهَيشتنى نةخوَيندةوارى و هةذارى و بَيكارى و نةزانني بدات9.

هةةةةةةوَلى بةزيندووكردنةةةةةةوةى ئينتيمةةةةةا بةةةةةؤ كةةةةةوردو كوردايةةةةةةتى بةةةةةدات و        10.
هؤشةةةياركردنةوةى جةةةةماوةر و ِراى طشةةةتى لةةةةو بارةيةةةةوة دوور لةةةة ئينتيمةةةا بةةةؤ      

ريةت و مةزهةةةةةةةب و ناوضةةةةةةةطةرَيتى و سةةةةةةركردة و حيةةةةةةزب و بنةماَلةةةةةةة و عةشةةةةة  
 .تةكةتولضَيتى و دَلِرازيكردن و خزخزمَينة و مةنسوبيةت و مةحسوبيةت

هةةةوَلى ثاراسةةتنى مافةةةكانى مةةرؤظ و منةةداَل و ذنةةانيش بةةدات بةةةبَى جيةةاوازى     11.
 .هتد...و ئاينى و نةتةوةيى و مةزهةبى

        َو شةةرعيةتى  كورد بةهؤى ئةةوةى كةة تائَيسةتا نةبؤتةة خةاوةنى كيةان و ئةاال
بةوهؤيةشةوة  نةشةبؤتة خةاوةن يةةك بةرنامةة و ئايةدياو خيتةابى       .سةربةخؤى خؤى

لةبةرئةةةةةوة تائَيسةةةةتاش دابةشةةةةبؤتة سةةةةةر بةةةةريوِراو   .سياسةةةةى و سةةةةرتاتيذى خةةةةؤى 
بةرذةوةنةةةةةةةةدى و تَيِروانينةةةةةةةةةى حيزبةةةةةةةةى تةسةةةةةةةةةك و بضةةةةةةةةووك  بةنةتةةةةةةةةةةوةيى و    

سةةركردة و ِرابةةر و    ئةمةش وايكةردوة كةة هَينةدةى ئينتيمةا بةؤ     .ئيسالميةكانيشةوة
حيزب وبنةماَلة و ناوضةو عةشةريةت و ئةاين و مةزهةةب  زاَلةة نيةو هَينةدة ئينيمةا بةؤ         

 . طةل و نيشتيمان و بةرذةوةندية بااَلكان زاَل نية
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ى خةباتى كوردايةتى لةكؤنةوة تائَيستا بةهةموو شةؤِرش و ِراثةِرينةكانيةةوة   مَيذوو
جةةةةةةهل و فةةةةةةقر و )) ويان بةةةةةةهؤى   نةتةةةةةةوةيى بوبَيةةةةةت يةةةةةان ئيسةةةةةالمى هةةةةةةمو  

((  دواكةوتوويى و حةسادةتى نَيةوانى بنةماَلةةى دةسةةالتدار و عةشةايةر و ناوضةةوة     
هةر ئةو دابةشبونى ئينيمايةش بؤتةة هةؤى   , سةرنةكةوتن و بة ئةجنام نةطةيشتوون

لةئَيستاشةةدا مَيةةذووى كؤمنةةان خةةؤى دووثةةات   , يةكنةةةطرتن و سةةةرنةكةوتنى كةةورد 
 .م بة مةترسيدارترين شَيوازدةكاتةوة بةال

بةةةةالم مةةةةخابن لةةةة   , كةةةورد هةميشةةةة لةشةةةةِر و جةةةةنو و مةيدانةةةدا سةةةةركةوتووبوة    
دةسةةةالت و ئيةةدارة و سياسةةةت و ديثلؤماسةةيةت و مَيةةزى طفتوطؤكردنةةدا و بةةةهؤى   

كَيشةة سياسةيةكانةوة   وى حسةابات و ها نهةَلة و خةراث هةَلسةةنطاندن و تَينةطةيشةت   
 َينةةةاوة لةسةةةةر مَيةةةزى طفتوطةةةؤ و دانوسةةةان بةبةةةةالش دؤِران     ئةةةةوةى بةدةسةةةتيان ه 

هةروةها بةةهؤى غةرورو لةةخؤبايبوون و حسةاب بؤنةةكردنى هاوثةةميان       .وديانةتةوة
و تةنانةت براكانيشةيةوة كةوتؤتةة هةَلةةى كوشةندةوةو ئةمةةش سةةرةتايةك بةوة بةؤ         

هَيةةةز و  تَيكضةةةوونى ِريزةكةةةان و درزكركردنةةةة ِريزةكةةةان و جيابونةةةةوة و ثةةةةرتبوونى   
 .تواناكان و بةمةش ئةجنام لةدةستدانى دةسةالت و خةون و ويستةكان بوة

هؤكارى دروست نةةبوونى متمانةةى نيشةتيمان ثةةروةرى و كةارى هاوبةةش لةةنَيوان        
هةةةردوو حيزبةةى دةسةةةالتدار و ئيسةةالميةكانى كوردوسةةتاندا بةةةدةر نيةةة لةةةم ِرةوتةةة    

ن و بةرذةوةنةةدى دةسةةةالت بةةؤ خؤيةةان    هةةةردووالش بةةةتَيِروانني و بؤضةةوو  .مَيذوييةةة
زؤر جةةةارانيش .نةةةةك بةيةةةةك سةةةرتاتيذ و بةرنامةةةةى نيشةةةتيمانى بةةةاالَ  . بريدةكةنةةةةوة 

بةةةةةدوور لةخواسةةةةت و ويسةةةةتةكانى خؤيةةةةان و لةةةةة ذَيةةةةر طوشةةةةار و فشةةةةارى هَيةةةةزة     
دةرةكيةكانةوة لة دراوسةَيى و ناوضةةكة و دونياشةدا بِريارةكانيةان داوة كةة ئةمةةش       

هةربؤيةةش ئةةزمونى   , وةندى نيشةتيمان و نةتةةوةدا نيةة و نةبووشةة    هةرطيز لةبةرذة
ثَيكةةةوةذيان و كةةاركردنى عيلمةةانى و ئيسةةالميةكان لةةة كوردوسةةتاندا لةهةَلكشةةان و   

و هةاوِرا و هاوخيتةابى سياسةى نيشةةتيمانى و     وداكشةانداية وتائَيسةتا تةةباو طوجنةةا   
 .نةتةوةيى نني



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 134 

 

لةئةةةجنامى كامةةَل بةةوونى هةةةردوواليان لةةة   بةةةالم ثَيشةةبينى دةكرَيةةت لةةةداهاتوودا و   
دةسةةةةالت و ئيةةةدارة و ثةِرلةمانةةةدا و لةةةةذَير سةةةايةى مةترسةةةيةكان و هةِرةشةةةةكانى     
دوذمناندا  هةةمووان عاقاَلنةةتر بريبكةنةةوة و دةسةت خبةنةة دةسةتى يةةكرت و بةيةةك         

وة و بةرنامة و بريو هَيزةوة ِرووبةِرووى هةموو ثَيشةهات و ِروداوة سياسةيةكان ببنةة   
. ِرَيطةةةة بةةةة لةناوضةةةوون و بةفةةةةنا بردنةةةى ئةةةةم ئةةةةزموونى دةسةةةةالتة خؤماَليةةةة بطةةةرن 

ئةمةةةةش زةمةةةةن زامنةةةى وةديهةةةاتنَيتى و خةةةةونى هةةةةموو ئيسةةةالم ثةةةةروةرو كةةةورد       
 .ثةروةرَيكى ِراست و ساغَلةميشة

 ------------------------------------------
يش وَيةةب و ئيسةةالم ثةةةيك و كوردوسةةتان نَيةةت و     كةةورد )) ئةةةم بابةتةةةم لةةة سةةايتى ئةةةلكرتؤنى     *

 .دا21/7/2007و13و11دا باَلوكراوةتةوة لة ((كوردوستان ثؤست و ِرؤذةظ
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 شؤظَينيةتى توركيا

 * لةبةردةم ئاشتيخوازى  دميوكراسى كورددا شكست دَينَيت
 

يال سؤسة دا كةؤنطرةى طشةتى ِرَيكخةراوى    30/6/2007و29ئاشكراية لةِرؤذانى *   
ئةنتةرناسيوناَل لةشارى جنَيفى سويسةري سةازدرا، بةبةشةدارى زيةاتر لةة نوَينةةرى       

دةوَلةت  ثارتى سياسى لةهةموو دونيادا، هةر لةسةةرؤك  سةةرؤك وةزيةران      100
 .وةزيرو سةرؤكى ثارتى سياسي كة ئةندامى ئةو ِرَيكخراوةن 

َيةت لةة ِرووى ذمةارةى    بةةدووةم ِرَيكخةراوى طةةورةى جيهةانى دادةنر     SIئاشةكراية     
ئةةم ِرَيكخةراوة هةةموو    .يةكطرتووةكانةةوة  ةانيةةوة لةة دواى ِرَيكخةراوى نةتةةو    ئةندام

ئاشتى  دميوكراسةي   )ثارتَيكى سياسي لة خؤدةطرَيت كة بِرواى بةسَي كوضكةى 
هةبَيت  لةبةرنامةى سياسي خؤيدا بيضةسةثَينَيت  هةةوَلى    ( عةدالةتى كؤمةاَليةتى 

 .بدات بةديهَينانيشى 
يةكَيك لةو ئةندامانةى كة بةشدارى ئةم كؤبونةوةية بوو وةفةدى يةةكَيتى نيشةتمانى    

مةةام  "كوردسةةتان بةةوو وةك ئةنةةدامَيكى كةةاراى ِرَيكخراوةكةةة بةسةةةرؤكايةتى بةةةِرَيز       
سةةرؤكى هةةرَيم  مةكتةةبى    " مةسعود بةرزانى "َيز وةفدَيكى هاوِرَيي لة بةِر"جةالل 

 .يةتيةكى عرياقيش سياسي هةردوال  ضةند كةسا
راق و هةةةةم وةك هةةةم وةك سةةةةرؤكى كؤمةةارى عَيةة   "مةةةام جةةةالل  "ئامةةادةبونى بةةةِرَيز   
بةهةةةموو سةةةنو  قورسةةايي  مَيةةذوو خةةةباتى لةةةو      "ك  .ن.ى"سةةكرتَيري طشةةتى   

 .ثَيناوةدا، هَيندةى دى طرنطى كؤبونةوةكة  ئامادةبونيانى زياد كرد 
نةةةةوة  كؤتةةةايي كؤنطرةكةةةةدا باسةةةَيكى  لةةةة دوو ووتةةةارى كرد" مةةةام جةةةةالل "بةةةةِرَيز 

دورودرَيةةةةةةذى ئاشةةةةةة   ثَيكةةةةةةةوة ذيان دميوكراسةةةةةةيةت  بةةةةةةارودؤخى عَيةةةةةةراق   
كوردسةةتانى كةةرد، جةةةختى لةسةةةر ثَيكةةةوة ذيةةان  ئاشةةتى  تةةةبايي هةةةموو طةةةالنى   

 .ناوضةكةى كردةوة دوور لة بةكارهَينانى هَيزو توندو تيذى  ئريهاب 
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بونةةةةة مايةةةةةى خؤشةةةةساَلى  ثةسةةةةةندكردن    "مةةةةام جةةةةةالل  "ئةةةةةم وتانةةةةةى بةةةةةِرَيز  
ضةةةةثَلةِرَيزان  هةسةةةتانة سةةةةرثَيي سةةةةرجةم ئامةةةادةبوان  هةةةةموانيش ثشةةةتطرييان    

 .لةكارو كردةوةو هةَلوَيستى كورد كردةوة لةم قؤناغة ناسكةدا 
سةةرؤكى ثةارتى طةة  كؤمةارى توركيةا نةةبَيت، كةة        ( دَينيس بايكةاَل  ) تةنيا ساين بة

كورت بةيين  دوور لةة هةةموو هةَلسةوكةوتَيكى لَيثرسةراوانةو      بةطيانَيكى شؤظَيين  
سؤسياليسةتانة نةةاِرةزايي دةربةةِري  ضةووة  دةرةوةى هؤَلةكةةة لةةةكاتى خوَيندنةةةوةى   

وهةرئةمةةةةش وايكةةةرد كةةةة .دا "كةةةاك مسةةةعود"  " مةةةام جةةةةالل "وتةةةةكانى بةةةةِرَيزان 
ةو هةةةةَلس  سةةةرجةم ئامةةادةبوان نةةةاِرةزايي دةربةةِون  ئاطاداريشةةى بكةنةةةةوة كةةة ئةة      

 .كةوت  مامةَلة ناشارستانية لة قازاجنى توركيادا نية 
ئةةةم هةَلوَيسةةتة شةةؤظَينى  دةمةةارطريى  تورانيةةةى    دَينةةيس بايكةةاَل  ئةةةو ِراسةةتية     
دةردةخةةات كةةة تةةاكو ئَيسةةتاش توركيةةا   سةةةركردةكانى بةئيسةةالمى  عيلمةةةاني         

مافى ضارةنوسةى طةةالن نيةة     توندِرة و ميانِرةوةوة بِروايان بة ئاشتى ثَيكةوة ذيان 
 .بةتايبةتيش طة  كورد

ئةةةوان لةئَيستاشةةدا بةِرؤحيةةةتى سةةةردةمى سةةوَلتانةكانى عويةةانى  كةماليةةةكان      
كاردةكةن   خؤيةان بةةمرياتطرى  عويانيةةكان دةزانةن  داواى خةاكى ئةةو واَلتانةة        

بةون وةك  دةكةن كةثَيش لةة سةةدةيةك لةةذَير دةسةةالتى ئيمثِراتؤريةةتى عويانيةدا       
سةةركردةكانى توركيةاى ئَيسةتا هةةروا دةزانةن كةة سةةردةم سةاَلي         .وياليةتى موصةلَ 

و ِريشةةيي   كة دونيا شةثؤلَيك طؤِرانى طةةورة ى ِرَيكةوتنامةى لؤزانة ، نازانن 1923
بةسةةةةةردا هةةةةاتوة هةةةةةر لةةةةة بةةةةوارى سياسةةةةى و ئةةةةابورى و سةةةةةربازى و ثةيوةنديةةةةة   

  سةةةدةى بيسةةتةم نةةةماوةو    ةايةةةى ئةةةو كاتةة   ئةةةو توركي . هتةةد ...نَيودةوَلتيةةةكان و 
دابةشةكراو   و بةهةمان شَيوةش كورديش  هةمان ئةو كوردة بةَي بةةش  بةشةخوراو   

بَي ثشت  ثةنايةى جاران نةماوةو مةسةلةى كةورديش وةك جةاران بضةوك  قةةتيس     
كراو نةةماوة كةة توركيةاو ناحةةزانى كةورد ِرَيطةةى ضارةسةةركردنى لَيبطةرن بةشةةِرو          

 .ى  هةِرةشةو طوِرةشة توندو تيذ
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ةتى بةة كةةورد لةةة ئَيسةةتادا لةةة هةةةموو دونيةةاو ناوضةةةكة بةطشةةتى  لةةة عَيراقةةدا بةتاي        
دةنو  ِرةنطى بينراوةو لة هةموو هاوكَيشةو طؤِرانكاريةكانةدا حسةابى بةؤ دةكرَيةت     

 .وةك طةلَيكى ئازادو زيندوو ئاشتى خواز
ت  ثةةةنا  بةةَي كةةةس   ثشةة بةةَىرَيكى تةةر سةةةكانديةوة كةةة كةةورد    ئةةةم كؤنطرةيةةة جةةا  

نةماوةتةوة تا توركة شؤظَينى  تورانيةكان بةئارةزوى خؤيةان دةنةو  ِرةنطةى كة       
 .بسِرنةوة 

  كةةةورد نامةيةةةكى بةةةةهَيزة بؤسةةةةرانى  "مةةام جةةةةالل "بةةةؤ بةةةةِرَيز    SIهةَلوَيسةةتى  
توركيا  سوثاكةي  بؤ هةةموو ناحةةزانى تةرى كةورد كةة بؤيةان نيةة بةشةةِرو تونةدو          

وسَينةوة، ودونيا و هَيزة طةورةكان لة ئةوروثاو ئةمريكادا ِرَيطةةيان  تيذى كورد بضة
 .ثَي نادةن

هةةر بؤيةةة لةة دواى ئةةةم كؤنطرةيةةةوة هةقةة سةةةرانى توركيةا عاقاَلنةةةترو مةنتيقانةةةتر     
هةةةَلس  كةةةوت  مامةَلةةة لةطةةةَل كةةوردو مةسةةةلة  سةةةركردايةتيةكةيدا بكةةةن وةك        

وة ذيةان  تةةبايي هةي  اليةةكيان سةوودمةن      ديفاكتؤ، ضونكة دوور لة ئاشةتى  ثَيكةة  
نةابن، بؤيةةة ثَيويسةةت دةكةةات مةسةةةلةى ثةكةكةةو دراوسةةَييةتى  كةةارى هاوبةةةش لةةة    
نَيةةوان توركيةةاو هةةةرَيمى كوردسةةتاندا لةسةةةر بنضةةينةى ِرَيزطةةرتن لةةة سةةنورةكان           
بِريةةةارة نَيودةوَلةتيةةةةكان بَيةةةت  بةشةةةَيوازى سياسةةةي  ديبلؤماسةةةي طفتؤطؤيةةةان لةةةة  

هتةد، بةثَيضةةوانةوة توركيةا     ...كرَيت نةك بةهةِرةشةو هَيرشى سةةربازى و  بارةوة ب
سةرانى توركيا طة  تورك دةخةنة طَيذاوَيكةوة كة دةرضةونيان سةانا نابَيةت، ضةونكة     
ئةةةةةوان لةةةةة ئَيسةةةةتادا  تةةةةةنيا بةةةةةو كارةيةةةةان دذى كةةةةوردنني بةةةةةَلكو دذى بنةةةةةماى         

ئةنةةدامى ( ك .ن.ي) كةةورد   ِرَيكخراوَيكةةى طةةةورةى سياسيشةةن لةةةدونيادا، ضةةونكة   
" مةام جةةالل  "لةة كةوردو    SIكاراى ئةو ِرَيكخراوةن،   ئةةم هةَلوَيسةت  ثشةتطرييةى    

بةةةةم هةَلوَيسةةةتة نةةةةرم   " مةةةام جةةةةالل . "سةةةةرةتاي ئةةةةو هةَلوَيسةةةتةية دذى توركيةةةا  
بةدةسةةت   نيةةان ذيرو ئاشةةتيخواز  دميوكراسةةيانةى تةةوانى سةةةركةوتنَيكى طةةةورة     

 .رانيةتى توركياش شكست ثَيبهَينَيت تو بهَينَيت  شؤظَينيةت 
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 ------------------------------------------------
 .دا21/7/2007دا باَلوكراوةتةوة لة ((ئةمِرؤ)) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى *

 ثةكةكة  ثذاك  هةَلوَيستيان لةبةرامبةر
 * حكومةتى هةرَيمدا لةم قؤناغة ناسكةدا

ئةةةم دةسةةكةوت  ئةوئةزموونةةةى باشةةورى كوردسةةتان لةةة ئةةةجنامى       ئاشةةكراية*    
خةةةوَين  خةةةةباتَيكى طةةةةورةو دورودرَيةةةذى طةلةكةةةةمان هاتؤتةةةةدى، لةةةةو ثَينةةةاوةدا       

بةةةةةون  مةةةةةافى طةةةةةةةل     ةسةةةةةةر ب رضةةةةةةندين كارةسةةةةةاتى خوَينةةةةةاوى و مةترسةةةةةيدا    
نيشةتمانةكةمان هةةاتوةو كارطةيشةتؤتة ئةةةوةى كةة جوطرافيةةاى  مَيةذووى ئةةةم طةةةل      

انة بةةةةةةةهؤي سةةةةةةومتاكردن  جينؤسةةةةةةايدكردن  ئةةةةةةةنفال  كيميابةةةةةةارانى   نيشةةةةةةتم
طةلةكةمانةةةةةوة سةةةةةرتاثاى بسةةةةِرَيتةوةو بةةةةؤ هةتاهةتاشةةةةة نةةةةةكورد وةك نةتةةةةةوةو      

ِرزطةةةارخيوازى طةلةكةةةةمان  نةةةة    نةكوردايةةةةتيش وةك بزوتنةوةيةةةةكى ئةةةازادخيوازو  
هةةةموو جةةا لةئَيسةةتاداو لةئةةةجنامى ئةةةو  .لةيةكيش بةةةناوى كةةوردةوة مبَينَيةةت مةسةةة

خةةوَين  فرمَيسةةك  خةباتةةةدا تةةوانراوة لةةةم بةشةةةى كوردسةةتاندا ئاسةةؤيةكى ِرون       
تروسكةيةكى ِروناكى بةدةست بهَينرَيت كة ئةطةر بةعاقاَلنةةو ذيرانةة مامةَلةة لةطةةَل     

 بَيتةة ثَيشهاتةكانى ناوضةكةو دونيادا بكةةن، زؤر نزيكةة ئةةم تروسةكايية ب     و ِرووداو
بَيتةة هاوكةارو   بكةى تةرى كوردسةتان    ؤ هةرسَي ثارضةة ى طةش  ثرشنطدار بِرؤذَيك

ةكانيةةان   لةةة ِرَيطةةةى ازِرزطارخيو ةى حةسةةانةوةو طةةؤِرين  سةةةندنةوةى جَيطةةة  النةة
خةةةةةباتى ضةةةةةكداريةوة بَيةةةةت يةةةةان لةةةةة ِرَيطةةةةةى خةةةةةباتى ئاشةةةةتى  جةةةةةماوةرى         

 .هةَلبذاردنةوة بَيت
ثةارَيزين  نةيطؤِرينةةوة   ة بم ئةزموون  دةسةالتة خؤماَليية بؤية ئةركى هةموانة كة ئة

بةهةنةةدَي دةسةةكةوتى بضةةوك  كةةاتى  هةةي  كةةاتَيكيش بيانويةةةك نةدةيتةةة دةسةةت         
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دوذمنةةانى ئةةةم دةسةةكةوت  دةسةةةالتى كورديةةة بةةؤ ئةةةوةى طةلةكؤمةةةكى ليَبكةةةون    
 .دوذمنان هَيرش بكةنة سةرى  لة ناوى ببةن

مةةةى بةعسةةةى  ئاشةةةكراية كةةةورد لةةةةم بةشةةةةى كوردسةةةتانداو لةةةة دواى ِروخةةةانى ِرذيَ     
داو بةبةشةةةداريكردنى كةةةاراى لةةةة ثرؤسةةةةى سياسةةةي   2003سةةةةداميش لةةةة سةةةاَلي  

راقةةدا عرياقةةى نوَيةةداو داِرشةةتنةوةو دامةزرانةةدنى دةوَلةةةتَيكى كؤمةةارى سةةَييةم لةةة عيَ   
كراسةةى فرةيي  فيةةدِراَلي، كةةورد بؤتةةة شةةةريكَيكى     ولةسةةةر بنضةةينةى ئازادى دمي 

دةسةةةكةوتى زؤر طرنطةةةى دةسةةةتورى    راقةةةى نوَيةةةداو طةةةةلَيك طةةةةورة  طةةةرنو لةةةة عيَ 
شةةةةرعى  جةةةةماوةرى بةدةسةةةت هَينةةةاوةو هةةةي  كةةةةس  اليةةةةن  طةةةروث  ئةةةاين         

ودةوَلةةةةةةتَيكى ناوضةةةةةةكةو دونيةةةةةاش ناتوانَيةةةةةت نكةةةةةؤَلى لةةةةةة     مةزهةةةةةةب  نةتةةةةةةوة 
بون كاريطةةةرى كةةورد بكةةات، نةةةك هةةةر ئةةةوة بةةةَلكو كةةورد بؤتةةة هؤكةةارى تةةةبايي        

بؤضةةةونة سياسةةةةي  دينةةةةى  مةزهةبيةةةةة  ذيةةةةان  هةةةةةموو ِرةوت   ةئاشةةةتى  ثَيكةةةةةو 
راقةدا، بةةم شةَيوةية كةورد هؤكةارو فاكتةةرى ثاراسةتنى يةةك          جياوازيةكانيش لةة عيَ 

 .راقة يةكطرتوويي خاك  طة  عَي
لةطةَل ئةمانةشدا هةندَي مةسةلةو مافى ِرةواى طةلةكةمشان ماوة كة بهَينرَيتةة دى،  

زةكةةةةةانى طةلةكةةةةةةمان  يةةةةةةكطرتووى ِري و ئةةةةةةوةش بةخةةةةةةبات  كؤَلنةةةةةةدان  يةةةةةةك 
بؤيةةةةة .ضةسةةةةثاندن  بةةةةةهَيزى ئةةةةةم دةسةةةةةالتة دةبَيةةةةت لةةةةة هةةةةةرَيمى كوردسةةةةتاندا    

بةدةسةةةةتهَينانى ئةةةةةم مةةةةاف  داواكاريانةةةةة بةنةةةةدة بةةةةة بةةةةةهَيزى ئةةةةةم دةسةةةةةاَلتةو         
يةش ئةةم قؤناغةةى ئَيسةتاى    ةبةردةوامبوني  ضةسثاندنى لةة كورسةتاندا، بةةم شةَيو    

اسةك  طرنطةة، ضةونكة ئةطةةر جةاران لةة دذى       خةباتى طةلةكةمان طةةلَيك هةسةتيارو ن  
يةةةك دوذمنةةى سةرسةةةخت  ئاشةةكرا خةةةبامتان دةكةةرد لةةة ئَيسةةتادا دةيةةان دوذمنةةى     
ئاشكراو نهَينى بؤ مةسةلةى كورد ثةيدابووة لة ذَيةر ضةةترى شةةرعيةت  دةسةتورو     

هةةر  .مان  هةَلبذاردن  دميوكراسيدا دوذمنايةتى مادةو ماف  بومنةان دةكةةن  ثةلةِر
َيويست دةكات كة بضوكرتين بيةانوو نةدةينةة دةسةت هةي  طةروث  دةوَلةةتَيك       بؤية ث

 .خانى ئةم دةسةالتةمان دةكةن وكة كار بؤ نةمان  ِر
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  ثةةارتى " ثةكةكةةة"ئاشةةكراية هةةةردوو ثةةارتى كرَيكةةارانى كوردسةةتانى توركيةةا   *   
ةكانى لةة ئَيسةتادا لةة ناوضةة سةةر سةنوري      " ثذاك " ذيانى ئازادى كوردستانى ئَيران 

كارى هةردوو دةوَلةتى ئَيران  توركيادا، ناوبةةناو هةنةدَي   ان بةِرووهةرَيمى كوردست
ضاالكى زؤر بضوك  دياريكراودذى هَيزى سةوثا  ثاسةدارانى ئةةو دوو والتةة دةكةةن      
كةة زةرةو زيانةةةكانى ئةةةو ضةةاالكيانة هَينةةدة كةةمن كةةة تةنانةةةت بةةةراورديش ناكرَيةةت    

 .كارةساتة ئوتومبَيلةكان لة شارةكانى ئةو والتانةدا لةطةَل ذمارةى قوربانيانى 
جابؤيةةةة نةةةةكردنى ئةةةةو ضةةةاالكيانة طةةةةلَيك سةةةوودى زيةةةاترة لةةةة كردنيةةةان، ضةةةونكة      
ئةجنامدانى ئةو ضاالكيانة بيانويةكى باش دةداتة دةست هَيزةكةانى ئةةو دوو والتةة    

 وتؤقن، لةةةةة ئةةةةةجنامى تؤثبةةةةارانكردن  تةةةةةق   كةةةةة هَيةةةةرش بكةنةةةةة سةةةةةر سةةةةنورةكا   
زةرةوزيانَيكى طةورةى مرؤيي مادى لةو ناوضانة دةدةن  نائةارامى  ثشةَيويةكيش   
دةنَينةوةو بارودؤخى ئةارامى هةةرَيم تَيكةدةدةن  ِرَيطةةش خةؤش دةكةةن بةؤ ئةةوةى         

ة ئةةم ديةوى   رَيتة َيو بكةنةةوةو بيان ئةو والتانةش طروث  ضةكدارى تريؤرستى زينةدو 
ئيسةةالم و لن بةةة طروثةةةكانى ئةنسارو سةةنورةكان  تةةرس  دَلةةة ِراوكةةَي دروسةةت بكةةة   

تؤثبارانكردنى ناوضةكانى حاجى هؤمةران لةاليةةن ئَيرانةةوةو هةِرةشةةو طوِرةشةةى     
هةةةزار سةةوثاو تؤثبةةارانكردنى ناوضةةةكانى زاخةةؤ و      200توركيةةاو هَينةةانى زيةةاد لةةة   
ئةطةةةر ئةةةم دوو ثارتةةة درَيةةذة بةةةو كارانةةةيان بةةدةن      .هتةةد..كةةانى ماسةةي  خواكةةوِرك  

ئةو دوو والتة بةتواناى طةورةترى سةربازي  فِرؤكةةو تانةك  زريثؤشةةوة    زؤرنزيكة 
بَينة ناو هةرَيمى كوردستان  ئةةم دةسةكةوت  ئةاوةدانى  ئازاديةةكامنان لةَي زةوت      

 .بكةن 
راقةدا نةبوايةة، ثَيشةبينى    بةدَلنيايش ئةو كارةيان دةكرد ئةطةر بةونى ئةةمريكا لةة عيَ   

 .راقدا ئةوكارة ئةجنام بدةن انى ئةمريكا لة عَيدةكرَيت لة كاتى ثاشةكشةى هَيزةك
بؤية مانةوةو بةهَيزكردن  ضةسثاندنى ئةم دةسةالتة خؤماَلية ئةمانةتةة لةة طةةردنى    
هةةموو كوردَيةك لةةة هةةر جَيطةيةةك بَيةةت  ئةةو اليةنةشةى هةةةوَلى لةة نةاوبردنى بةةدات         

ة ئَيسةتاداو كةورد   دةكةوَيتة بةر نةفرةتى مَيذوو نةوةكانى داهاتومشانةوة، ضونكة لة 
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راقى نوَيداو بةتايبةتيش لةم ساَلدا طةلَيك ئةرك  كةارى طرنطةى لةة ثَيشةة، خةؤ      لة عَي
و ثةةذاك كةةةئةطةةةر سةةةرقاَلى ئةةةم كَيشةةةو طرفتانةةة بَيةةت لةسةةةر سةةنورةكان كةةة ثةكة       

ي نةةةوت   ى دةسةةتور و نةياسةةا   140ت نةةةمادةى  دروسةةتى دةكةةةن ئةةةوا ناتوانرَيةة    
جةةةة ضارةسةةةةر دةكرَيةةت كةةةة لةةةة ئَيسةةةتادا ئةمانةةةة  طةةازى سروشةةةتى  نةكَيشةةةةى بود 

طرنطرتةةةرين  لةةةة ثَيشةةةرتين كةةةارى سةةةةركردايةتى سياسةةةي  حكومةةةةتى هةةةةرَيمى       
 .كوردستانن

 ---------------------------------------------
و (( كوردوستان نَيةت ودةنطةةكان و ِرؤذةظ وكةورديش وَيةب     )) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى *

 .دا5/8/2007و2و 30/7دا باَلوكراوةتةوة لة ((ِرؤذنامة)) ى ِرؤذنامة

 
 هاوثةميانى كورد لةطةَل 

 *سوننة يان شيعةدا سرتاتيذى و سةركةوتوة؟ 
 

     و بةتايبةةةةةتى لةةةةة ئَيسةةةةتادا    ئاشةةةةكراية ثِرؤسةةةةةى سياسةةةةى لةةةةة عَيراقةةةةدا
ِرووبةةةةةةِرووى تةنطةةةةةذة و مةترسةةةةةى ثةككةةةةةةوتن و طةِرانةةةةةةوة بةةةةةؤ خةةةةةاَلى سةةةةةفرى   

بةوةى كة طوشار و فشةارة دةرةكةى و نةاوخؤيى و ناوضةةييةكان طةةلَيك      .لَيدةكرَيت
كةةة هةِرةشةةةى ِرووخةةان  يةةان  (( نةةورى مةةالكى .د)) زيةةاديكردوة لةسةةةر حكومةةةتى  

ئةوةتا دوانزة وةزير لةكابينةى حكومةتةدا دةسةتيان لةةكار    . طؤِرينى جدى لةسةرة
مان شةةةةةَيوة لةةةةةة  بةهةةةةةة. كَيشةةةةةاوةتةوة لةةةةةة ليسةةةةةتةكانى ئةلعَيراقيةةةةةة و تةةةةةةوافوق   

ِرةزايى و دذايةةتى  ثةِرلةمانيشدا كة سةرضاوةى متمانة ثَيدانى ئةةم حكومةتةيةة نةا   
وة لة نَيةوان اليةنةة سياسةيةكانى طةةورةترين ليسةتى يةةكطرتووى       طةورة دروست ب

شةةةةةةيعةكان خؤيةةةةةةان لةاليةةةةةةةك و لةاليةةةةةةةكى تريشةةةةةةةوة لةةةةةةةنَيوان ليسةةةةةةةتةكانى       
س و ذمةارةى ثاَلثشةت و دذةكةانى ئةةم     ئةمةش بؤتة هؤى تَيكضوونى بةةالن .تريشدا

 .حكومةتة
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كورسةةية و دابةشةةبؤتة   275ئاشةةكراية ذمةةارةى كورسةةيةكانى ثةِرلةةةمانى عَيةةراق    
كورسةى بةؤ هاوثةةميانى كوردوسةتان     55كورسى بؤ ليستى شةيعةكان و 141سةر 
 11كورسةةةى بةةةؤ ليسةةةتى ئةلعَيراقيةةةة و 25كورسةةةى بةةةؤ بةةةةرةى تةةةةوافوق و  44و 

ى ئيسةالمى و  كورسةى بةؤ يةةكطرتوو    5لؤطى نيشةتيمانى و  كورسى بؤ بةرةى داية
بةةةالم لةة ئَيسةةتادا ِرةوتةةى  . كورسةى تةةريش بةؤ هةةةموو ليسةت و اليةنةةةكانى تةر     11

كورسةةى و ليسةةتى   20كورسةةى و ليسةةتى فةزيلةةة خةةاوةن    30صةةةدر كةةة خةةاوةن  
كورسةةةني لةليسةةةتى شةةةيعةكان كشةةةاونةتةوة و بةمةةةةش ئةةةةو   2يسةةةاليون خةةةاوةن ِر

كورسةةةةيةكانى كةمبؤتةةةةةوة و بةةةةةبَى هاوثةةةةةميانى كوردوسةةةةتان     ليسةةةةتة ذمةةةةارةى 
 .ناتوانَيت زؤرينة بةدةست بهَينَيت و ياسا و بِريارةكان تَيبثةِرَينَيت لة ثاِرلةماندا

سةةوننةكانيش لةبةةةرةى تةةةوافوق و هةندَيكيشةةيان لةليسةةتى ئةلعَيراقيةةة وبةةةرةى       
م ِراى جيةةةاواز و  دايةلؤطةةةدا كؤبونةتةةةةوة بةهةةةةمان شةةةَيوةى شةةةيعةكان لةةةة بةةةةردة      

هةَلوةشةةةانةوةى ليسةةةتةكانياندان و ئةنةةةدام ثاِرلةةةةمان و وةزيرةكانيةةةان ثابةنةةةدنني     
ئةةةوةى كةةة مابَيتةةةوة بةةة يةةةكطرتوويى     . بةةةِرَينمايى و ياسةةاكانى ليسةةتةكانيانةوة  

تةنها ليسةتى هاوثةةميانى كوردوسةتان و ليسةتى يةةكطرتووش لةة طةَليانةدا كةؤكن         
 .لةسةر مةسةلة كوردييةكان

مةةالكى لةبةةةردةم هةِرةشةةةى لَيسةةةندنةوةى متمانةةةى     . ةم شةةَيوةية حكومةةةتى د  بةة
هةةر لةهةةمان كاتةدا    . ثةِرلةمانداية بةهؤى لةدةستدانى زؤرينةى ِرةهةاى دةنطةةكان  

داواكارييةةان ثَيشةةكةش كةةردوة كةةة ئةطةةةر جَيبةةةجَي     11ليسةةتى بةةةرةى تةةةوافوق  
هةةةر لةةة جَيطةةرى سةةةرؤك    نةةةكرَيت ئةةةوا لةةة ثاِرلةةةمان و حكومةةةتيش دةكشةةَينةوة     

ليسةتى  . ئةنةدام ثةِرلةةمان   44كؤمار و جَيطرى سةرؤك وةزيران و شةةش وةزيةر و   
 .ئةلعَيراقيةش بةهةمان شَيوة

لةسةةةر ئاسةةتى ناوضةةةييش حكومةةةتى مةةالكى تةةةنها جَيطةةاى ِرازيبةةونى ئَيةةران و         
 بةةةالم هةةةموو دةوَلةةةتانى سةةوننة   .سةةوريةكانة لةةة ِروانطةةةى تايةةةفى و مةزهةبيةةةوة   

مةزهةةةبى عةةةرةب و هةةى ديكةةة تائَيسةةتا بةةة طومةةان و دوو دَليةةةوة لةةةم حكومةتةةة          
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ئةةةم , هتةةدوة...لةسةةةر ئاسةةتى دةرةكةةيش هةةةر لةةة ئةةةمريكا و بةةةريتانيا و  .دةِروانةةن
 .حكومةتة بةالواز و بَيدةسةالت لةقةَلةم دةدةن

    لَيرةدا ثرسيار ئةوةية بؤ ِرزطاركردنى ئةم حكومةتة لة ِرووخةان و طةؤِرين  
ِرَيطا ضارةيةكى لةبةردةمداية؟ ئايا كورد وةك هاوثةميانى سةةرةكى تاكؤتةا لةطةةَل    
ئةةةم حكومةتةةةدا دةمَينَيتةةةوة؟ ئايةةا هاوثةةةميانى كةةورد لةطةةةَل شةةيعة يةةان سةةوننةدا   

دةيةةةةان ... اواكةةةةارى و مةةةةاف و مةسةةةةةلةكةى؟  سةةةةرتاتيذ و طرنطةةةةة بةةةةؤ دواِرؤذى د  
 ...ثرسيارى تريش

طؤِرانَيكى طةورة لةم حكومةتةةدا ثِرؤسةةى سياسةى لةة      ئاشكراية ِرووخان يان هةر
عَيراقدا دةخاتة بةةر مةترسةى و هةِرةشةةى طةةورة و ناوضةةكة و دونيةاش تووشةى        
كارةسةةةةات دةكةةةةةات و هَيةةةةةزى تريؤريسةةةةتانيش بةةةةةةهَيزتر دةكةةةةةات و هَيزةكةةةةةان و   
سياسةةةةتةكانى ئةةةةمريكاش لةناوضةةةةكةدا الواز دةكةةةات و ثِرؤسةةةةكة دةطةِرَيتةةةةوة    

بؤيةةة مانةةةوةى ئةةةم . سةةةرةتا و ثَيدةضةةَيت فةوزايةةكى طةةةورة دروسةةت ببَيةت  خةاَلى  
هتةةد هةةةوَلى ...حكومةتةةة و ثشةةتطريكردنى بؤتةةة ديفةةاكتؤ   كةةورد و   ئةةةمريكا و  

جةةةةدى دةدةن بةةةةؤ ثشةةةةتطريكردنى و بةةةةةردةوامبوونى ئةةةةةم حكومةتةةةةة لةةةةة ِرَيطةةةةاى  
دةوَلةتيةةكان   ضاكسازى و بةهَيزكردنى سوثا و ثؤليس و ضةسثاندنى دام ودةزطةا 

 .هتد...و
 نةورى مةالكى ضةةةند ِرَيطةا ضةارةيةكى لةبةردةمدايةةة كةة ئةطةةر جَيبةةةجَيى       . د

- :بكات ِرةنطة درَيذة بةتةمةنى حكومةتةكةى بدات لةوانة
درَيذةدان بة هاوثةميانَيتى ِراستةقينة لةطةَل كةورددا ئةةويش بةة دَلِرازيكةردن و     1.

ة  كةةةورد لةةةة ضوارضةةةَيوةى دةسةةةتوور و    جَيبةةةةجَيكردنى داواكاريةةةة ِرةواكةةةانى طةةة   
هةةةر لةمةسةةةلةى بودجةةة و هَيةةزى ثَيشةةمةرطة و ياسةةاى نةةةوت و طةةاز و         . ياسةةادا 

 .هتد...ى دةستورةوة و  140جَيبةجَيكردنى مادةى 
نةةةةةرمى نوانةةةةدن و تةنانةةةةةت تةةةةةنازوليش لةبةةةةةردةم داواكارييةةةةةكانى بةةةةةرةى       2.

 .ةك تاكتيكتةوافوقدا ئةطةر بؤ بةدةستهَينانى كاتيش بَيت و
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بةةؤ ئةةةوةى . دةبَيةت هَيةةزى ثةةؤليس و ئاسةةايش و سةةوثاى عَيراقةةى بةةةهَيز بكةةات   3.
لةكاتى ثاشةكشة يان كةمكردنةوةى هَيزةكانى ئةةمريكادا بتوانَيةت ثارَيزطةارى لةة     

هةةروةها ثَيويسةتة ئةةو بةَلَينانةةى كةة داويةةتى       .حكومةت و ئاسايشى والت بكةات 
نةدةَلى و ئاشةةتةوايى سةرتاسةةرى و دةركردنةةى   بةة ئةمريكيةةكان لةةة نةهَيشةتنى طة   

 .ياسا طرنطةكان لة ثةِرلةماندا جَيبةجَي بكات

ئةةةةو سةةةيفةتة يةةةان ئةةةةو ناوزِراندنةةةة تايةفييةةةةش لةحكومةتةكةةةةى بكاتةةةةوة و        4.
بتوانَيةت ثةيوةنديةةةكانى لةطةةةَل دةوَلةتةةة سةةوننة مةزهةبةةةكانى ناوضةةةكةش بةةةهَيز   

لكى و حكومةتةكةةى ناتوانَيةت لةبةةردةم ئةةو     نةورى مةا  . بةثَيضةوانةشةةوة د . بكات
 .هةِرةشة و فشارانةدا خؤى ِرابطرَيت

      وةك ئاشكراشةةة كةةورد هةميشةةة بةةراى تةةةبايى و ئاشةةتى و ِرَيكخسةةتنةوةى
و  ةمةةاَلى عَيراقةةى و نزيككردنةةةوةى ِراوبؤضةةونة جياوازةكةةان بةةووة لةةة نَيةةوان شةةيع    

ى ِرزطةاركردنى ثِرؤسةةى   ةبةسةت بةم. سونة وشيعةكانيشةدا , سوننة و سوننة.شيعة
سةةةةر دةتوانَيةةةت بةةةةم شةةةَيوةية  بةةةةالم ئايةةةا كةةةورد تا. ثَيشةةةودنى ى و بةةةةرةوسياسةةة

يان دةبَيت خؤى سةاغ بكاتةةوة بةاليةكةدا و ضةاو خبشةَينَيتةوة      . هةَلوَيستى هةبَيت
بةةةة هاوثةميانَيتيةكانيةةةدا لةطةةةةَل سةةةونة و شةةةيعةدا و كاميةةةان لةةةة بةرذةوةنةةةدى و       

كةةة ئةمةةةش بةةريى تيةةذ و عةةةقَلكراوةيى و   .ية هةَليببةةذَيرَيتئاينةةدةى مةسةةةلةكةيدا 
خوَيندنةةةةوةى ِراسةةةت و دروسةةةتى ِروودا و وثَيشةةةهاتةكانى طةرةكةةةة و طوجنانةةةدنى 

لَيةرةدا ثرسةيار ئةوةيةة    . بةرذةوةنديةكانى كوردة لةطةةَل  بةرذةوةنةدى ز َيزةكانةدا   
 رنطة؟ئايا هاوثةميانى كورد لةطةَل سوننة يان شيعةدا سرتاتيذى و ط

- :سةرةتا دةبَيت ئةم ِراستييانة لةبةر ضاوبطريَيت
بةذاردن بَيةةت هةميشةةة  لةة عَيراقةةدا و بةدميوكراسةةى و هةلَ  شةيعة زؤرينةةةى ِرةهايةةة 1.

ليستى براوة و يةكةمة و دةتوانَيت حكومةت ثَيكبهَينَيةت كةة اليةةنى جَيبةةجَيكار و     
رضةة ثارضةة و سةةر بةليسةتى     بةةالم ئةطةةر ثا  . ئةطةةر يةةك و يةةكطرتووبن   , باالدةستة

 .جياوازبن خوَيندنةوةكان دةطؤِرَين
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ئَيةةران والتَيكةةى طةةةورةى شةةيعة مةزهةبةةة كةةة كاريطةةةرى و ِرؤَلةةى بةرضةةاوى هةيةةة    2.
لةناوضةكةدا و لة دونياى ئيسالميدا و جؤرة هةِرةشةيةكيشة بةؤ دةوَلةةتانى سةوننة    

ا تاكةة كَيِوكَيةى سةةرةكيية    مةزهةبى كةنةداوى  عةةرةبى و ئيسةِرائيل و لةة ئَيستاشةد     
ثشةةتيوانى سةةوريا و حيزبةةوال و حةماسةةيش    . لةةةدذى ئةةةمريكا و بةرذةوةنديةةةكانى  

دةكةةات و لةةة عَيراقيشةةدا ثاَلثشةةتة بةةؤ حكومةةةتى شةةيعةكان و بةهةةةموو شةةةَيوةيةك         
 .دةست وةردةداتة كاروبارى ناوخؤى ئةم حكومةتةوة

تؤريةتةةةوة تةةاكو ئَيسةةتا نَيةةوان و   بةةةالم شةةيعةكان لةةةِرؤذانى خةةةباتى دذ بةةة ديكتا  3.
 .ثةيوةنديان لةطةَل كورددا باشبووة

لةبةرامبةةةردا سةةوننةكان كةمينةةةن و هةةي  كاتَيةةك لةةةِرَيطاى هةَلبذاردنةةةوة نةةاتوانن  4.
بةةاَلم خةاوةن ئةةزموونى حةوكم و ئيةدارةن و ثشةتطريى هةةموو        . حكومةت ثَيكبهَيةنن 

 .ئةمريكايان هةية لةناوضةكةداوالتانى سوننةى عةرةبى  دؤست و هاوثةميانى 

بةةةالم سةةوننةكان بةةة ئَيستاشةةةوة بَيةةت و بةدرَيةةذايى حةةوكمى هةشةةتا سةةاَلةيان لةةة   5.
انيةةدا بةةاش نةةةبوة و كةةورد و مةسةةةلةكةى و مافةةة ِرةواك عَيراقةةدا ثةيوةنةةدييان لةطةةةَل

 .هةميشة دذايةتيان كردوة و بة ئاطر و ئاسن مامةَلةيان لةطةَلدا كردوون

و دوذمنةةةةةى زؤرة لةةةةةةناوخؤ و ناوضةةةةةةكة و تاِرادةيةةةةةةك   سةةةةةتى كةمةةةةةة  كةةةةةورد دؤ6.
دا و لةطةةَل  انة بةةالم خؤشةبةختانة لةة ئَيسةتادا خاَلةة هاوبةشةةكان لةنَيواني      .دونياشدا

 .كة ئةمةش هةلَيكى باشى بؤ كورد  ِرةخساندووة.ئةمريكا و بةريتانيادا زياترن

كةةةةة , زؤر هةسةةةةتيارةوة ئةةةةالَيرةدا كةةةةورد دةكةوَيتةةةةة دووِريةةةةانَيكى ضارةنوسسةةةةاز و  
هةَلبذاردنى هةر اليةكيان ِراسةتةوخؤ كاريطةةرى طةةورة و كوشةندة و ذيةارى دةبَيةت       

بؤيةةة ثَيويسةةت دةكةةات زؤر بةةة ووريةةايى و ذيرانةةة و    . لةسةةةر ئاينةةدةى مةسةةةلةكةى 
دووربينانة و دوور لة سؤز و خةؤ بةكةةم زانةني و مسةاوةمةكردن لةسةةر داواكةارى و       

كةةورد ِرَيطةةا ِراسةةت و دروسةةتةكةيان هةَلببةةذَيرَيت و نةكةوَيتةةة     مافةةة ِرةواكةةانى طةةة  
هةَلةى كوشندة و طةورةى واوة كة مةسةلةى كورد بةةدةيان سةاَل بباتةةوة بةؤ دواوة     
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و هةةةةموو دةسكةوتةكانيشةةةى لةةةةكيس بةةةدات و ضارةنوسةةةى  طةلةكةةةةمشان بةةةةرةو      
 .هةَلدَير و لةناوضوون و ِرؤذانى تاريك و لَيَل بباتةوة

َيويسةةةت دةكةةةات زؤر بةةةة وريةةةايى و ذيرانةةةة و دووربينانةةةةوة ِرَيطةةةا ِراسةةةت و   بؤيةةةة ث
ى واوة كةةةة  كةوَيتةةةة هةَلةيةةةةكى كوشةةةندة وطةةةةورة    دروسةةةتةكةيان هةَلبةةةذَيرَيت و نة 

مةسةلةكةى كورد و هةموو دةسكةوتةكانى بؤ ضةةندين دةيةةى ئاينةدة دوا خباتةةوة     
 .بباتةوةو ضارةنوسى طةلةكةمشان بةرةو هةَلدَير و لةناوضوون 

 
 -------------------------------------------------------

 26دا باَلوكراوةتةوة لةة  (( ِرؤذنامة )) و ِرؤذنامةى (( سبةى )) ئةم بابةتةم لةسايتى ئةلكرتؤنى* 
 .دا9/2007/ 27و

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 ثَيطةى كورد لة هاوكَيشة ئاَلؤزةكةى
* استداِرؤذهةالتى ناوةِر –ئةمريكا  –راق عَي   

     ئاشةةكراية لةئَيسةةتادا ناوضةةةى ِرؤذهةةةالتى ناوةِراسةةت بؤتةةة كوانةةوى ثةةِر لةةة
ذيلةةمؤ كةة هةةةموو ئان سةاتَيك ئامادةيةةة بةؤ كَلثةكردن تةقينةةةوة، بةةهؤي كَيشةةةو      
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ملمالنةةةةَي طةرمةةةةةكانى نَيةةةةوان والتةةةةانى ناوضةةةةةكة لةاليةةةةةك لةةةةة نَيةةةةوان خؤيانةةةةداو    
يسةتةمى نةوَيي جيهةانى لةاليةةكى تةرةوة،      ملمالنَيشيان لةطةَل ئةمريكاى ِرابةرى س

هاوسةةةنو كردنةةى  بؤيةةة هاوكَيشةةةيةكى ئةةاَلؤز دروسةةت بةةوة كةةة ضارةسةةةركردن      
جةمسةةةةرى هاوكَيشةةةةكانيش لةاليةةةةك ناوضةةةةى ِرؤذهةةةةالتى   . كةةةارَيكى سةةةانا نيةةةة 

 .راق وكوردةلةاليةكى تريشيةوة عَي ناوةِراست و ئةمريكاية،
قورسايي كةورد لةةم هاوكَيشةةيةدا    ة ئايا سةنو  ئةوةى ئَيمة مةبةستمانة ئةوةية ك 
يةو ضةندة؟ ئايا كةورد لةة ثَيطةيةةكى بةهَيزدايةة يةان بةة ثَيضةةوانةوة تةةنيا كةارتى          ض

راقةدا  طوشارو طةمة سياسيةكانة؟ ئايةا كةورد توانيويةةتى لةةم بارودؤخةة نوَييةةى عيَ      
ز بكةةات؟ وطرافى خةةؤي لةة هاوكَيشةةةكةدا ضةسةثا و بةةةهيَ  هَيةزو توانةةاى سياسةى  جةة  

 َيضةوانةوة كةوتؤتة سازشكردن لةسةر ماف  داواكارية ِرةواكانى ؟يان بةث
بةةةةؤ وةالمةةةةى هةةةةةموو ئةةةةةو ثرسةةةةيارانةو دةيةةةةانى تةةةةريش دةبَيةةةةت بةديقةتةةةةةوة لةةةةة   

راق بِروانني  ئةو كارو دةسةتكةوتانةش هةَلسةةنطَينني   بارودؤخةكةى ناوضةكة  عَي
ثَيشةةةهاتة نةةةاوخؤيي  وِرووداو  كةةةة كةةةورد بةدةسةةةتى هَيناوةوضةةةؤن مامةَلةةةة لةطةةةةلَ 

ناوضةييةكان دةكات؟ ئايةا بةرذةوةنةدى و خيتةابي سياسةيةكانى خةؤي طوجنانةدوة       
 .لةطةَل ئةمريكاو ز َيزةكانى تردا يان نا؟

      ئاشةةكراية ِرؤذهةةةالتى ناوةِراسةةت بةةةهؤي بةةونى كَيشةةة سياسةةي  ئةةابورى
راوي ديةةةةةةةةين  كؤمةالتيةكانيةةةةةةةةةوةو بةةةةةةةةونى هةةةةةةةةةذارى  دواكةةةةةةةةةوتوويي داخ    

كؤمةَلطاكانيانةةةةةةةةوة بؤتةةةةةةةة ناوضةةةةةةةةيةكى بةةةةةةةةردةوامى طةةةةةةةةرم لةةةةةةةة ثةيوةنديةةةةةةةة  
و دةوَلةمةنديشةة   نَيودةوَلةتيةكاندا، لة بةرئةوةى ناوضةيةكى طرنطى جيؤثؤلةةتيك 

َيكى ثةِر فرؤشةى ئةابورى  بازرطانيشةة، و بؤتةة       لةنةوت  طازى سروشتيةوةو بازاِر
موو ز َيةةةةةزو كؤمثانيةةةةةا   جَيطةةةةةةى ضةةةةةاو تَيةةةةةِوين  ملمالنةةةةةَي  مشةةةةةتومِري هةةةةةة     

فرةنةتةوةييةةةكانى دونيةةا، ئةمةةةش وايكةةردووة كةةة ضارةسةةةرى كَيشةةةو طرفتةةةكان    
سةورياو حزبةوَلاَل     -ئيسةرائيل و لوبنةان   –كَيشةى عةرةب .ئاَلؤزو تَيكضِرذاوتربن 

 . هتد، لةسةروو ئةو كَيشانةوةن...كَيشةى كورة ئةتؤميةكانى ئَيران  
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  ى ئةةةةةمريكاو سوثاكةشةةةةى بةةةةؤ ناوضةةةةةكةو  بةةةةاال دةسةةةةتى  هاتنةةةةة نةةةةاوةوة
ثشةةةتطرييكردنى بةةةةردةوامى ئيسةةةرائيل و دةوَلةتةةةةة عةرةبيةةةة كؤنةةةة ثارَيزةكةةةةانى      
هاوثةةةةميانى بؤتةةةة هؤكةةةارَيكى تةةةرى ضارةسةةةةرنةكردنى كَيشةةةة و ملمالنَيكةةةان و       
هَينةةةدةى تةةةر ناوضةةةةكةى خسةةةتؤتة  بةةةةر مةترسةةةي هةاَليسةةةانى شةةةةِري نةةةاوخؤيي   

وةشةةةةةاندنى دةوَلةتةةةةةةكان  دابةشةةةةةبونيان بةسةةةةةةر   تايةةةةةةفى  مةزهةةةةةةبى  لَيكهةلَ 
دةوَلةتؤكةةةةةى بضةةةةوكدا بةةةةةطوَيرةى بةةةةريدؤزةى فةةةةةوزاى دروسةةةةتكةر كةةةةة بنةةةةةماى   

ؤذةى سياسةةةةةت  سةةةةرتاتيذى ئةمريكايةةةةة لةناوضةةةةةكةداو لةةةةة ضوارضةةةةَيوةى ثةةةةةرِ      
 .ِرؤذهةالتى ناوةِراستى طةورةدا كة ئةمريكا كار بؤ جَيبةجَيكردنى دةكات 

 كى عةرةبى ز َيةزو بةةتواناو دةوَلةمةنةد، ِرؤَل  ثَيطةةى     عَيراقيش وةك والتَي
بةرضةةاوى خةةؤي هةيةةة لةناوضةةةكةدا، بةِروخانةةدنى ِرذَيمةةى بةةةعس  دامةزرانةةدنى       
كؤمارَيكى نوَيي دميوكراسي و فيدِراَلي و فرةيي بؤتة جَيطةةى ئومَيةدى طةؤِران لةة     

ةفى و مةزهةةبى  ناوضةكةدا، بةةالم طريؤدةبةونى بةجةةنطى دذة تةريؤر و جةةنطى تاية      
ناوخؤييةةةوة نةةةتوانراوة لةةة مةةاوةى ضةةوار سةةاَلي ِرابةةردوودا كةةارى طةةةورةو بةرضةةاو   

راقةةدا نةةةك ناضةةَيتة ؤسةةةى سياسةةي لةة عيَ اسةةتةية، لةة ئَيستاشةةدا ثرِ بكرَيةت بةةةو ئارِ 
ثَيش، بةَلكو مةترسةي تَيكضةون  ِراوةسةتان  بةؤ دواوة طةِرانةوةشةى لَيةدةكرَيت و       

فةوزايةةةكى سياسةةي سةرتاسةةةرى عَيةةراق  ناوضةةةكةش    ثَيدةضةةَيت لةةةو كاتةشةةدا   
 .بطرَيتةوة كة كؤنرِتؤَلكردنى سانا نابَيت 

     َراقةةةةى نوَيةةةةدا ِرؤَل    كةةةةورديش وةك هَيزَيكةةةةى سةةةةونى ونةتةةةةةوةيي لةةةةة عي
ثَيشةةةهاتةكانةكاندا و بؤتةةةة  وكاريطةةةةرى بةرضةةةاوى هةةةةبوةو هةشةةةة لةسةةةةر ِروداو    

يةةكطرتوويي و ِرَيطةر لةة بةةردةم     راق  طةةالنى بةيةةك    هؤكارو زامنةى مانةةوةى عَية   
 .هةاَليسانى شةِري تايةفيدا

كةةةةورد توانيويةةةةةتى تاِرادةيةةةةةكى بةةةةاش لةةةةة طةمةةةةة سياسةةةةيةكاندا وازى بكةةةةات         
بةرذةوةندى و ماف  داواكاريةكانى لة دةستورو ياسةاكاندا بضةسةثَينَيت و ثشةكى    

هتةد دياريبكةةات، كةةارى جةةديش بكةةات بةةؤ  ...خةؤي لةةة بودجةةةو حكومةةةت  سةةوثاو  
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طةِرانةوةو سةندنةوةى ئةو جَيطايانةةى كةة دابةِروان لةة كوردسةتان لةة ضوارضةَيوةى        
كةةورد لةسةةةر  .ى دةسةةتوردا،  طةرضةةيش بةهَيواشةةى دةضةةَيتة ثةةَيش    140مةةاددةى 

لةةةمانَيكى ئاسةةتى كوردسةةتانيش توانيويةةةتى بةرةيةةةكى سياسةةي و حكومةةةت  ثةرِ 
، طةرضةى بةِرواَلةةتيش   يةكطرتووى خاوةن خيتابَيكى  سياسي يةةكطرتوو ضةَيبكات  

راقيةةةةكان  ناوضةةةةييةكان و ئةمريكاشةةةدا، كةةةة ئةمةةةةش   بَيةةةت لةةةة بةةةةردةم هَيةةةزة عيَ 
. كاريطةةةرى خةةؤي هةيةةة لةةة سةةةر ثَيطةةةى كةةورد لةةة هاوكَيشةةةو طةمةةة سياسةةيةكاندا  

كورد دةبَيت ضيدى شةرمن و لة ذَير لَيوةوة باس لة مةاف  داواكاريةةكانى نةةكات،    
وخةاوةن   راق  ناوضةةكة ورةو ئةةكتينى سةةر طؤِرةثةانى عَية    بةَلكو وةكةو هَيزَيكةى طةة   

ماف  شةرعيةتى دةستورى بةو ثةِري تواناو ئاشكراو ِراشةكاوانة لةة هةةموو كةؤِرو     
كؤبونةةوة ناوضةةيي و نَيودةوَلةتيةكانةدا بةةةرطرى لةة مةاف  داواكاريةةكانى بكةةات        

ؤ خؤي مسةؤطةر  هةوَلي جدى بدات كة لة هاوكَيشةكةدا ثَيطةى كؤنكرَيت  بةهَيز ب
بكات  ضيدى ِرَيطة نةةدات كةة وةك كةارتَيكى طوشةارو طةمةة سياسةيةكان مامةَلةة و        

كات  ئةوسةا  راقةةوة دةسةتثَيب  بؤيةة دةبَيةت لةة نةاوخؤي عيَ    .سةوداى لة طةَلدا بكةن 
لةسةر ئاسةتى دةرودراوسةَي  دواتةريش ز َيزةكةان  لةثَيشةةوة ئةةمريكا بةهةةمان        

خةةؤي بكةةات، كةةةة ئةمةةةش ئةةةركَيكى سةةةةرةكى      بةرنامةةةو ميتةةؤد كةةارى سياسةةةي    
بةثَيضةوانةشةةةةوة ِرؤذة .هةنوكةةةيي سةةةةركردايةتى سياسةةي كةةةوردة لةةةم قؤناغةةةةدا    

تاريةةك  تونةةةكان خؤيةةان دووبةةارة دةكةنةةةوةو خةونةةةكانيش سةةةر ئةةاو دةكةةةون         
ِرةوِرةوةى مَيذوو ثَيشةكةوتنةكانيش بةؤ دواوة دةطةِرَينةةوة، لةةو كاتةشةدا هةةموان       

دةبني لة بةةردةم نةةوةكانى داهةاتووداو لةة ثةَيش هةموانيشةةوة هةةردوو         بةرثرسيار
شةَيريان ثَيةدةبِرَيت لةة     سةركردايةتى ثارتى دةسةالتدار لة ثةارتى  يةةكَيتى بةشةى   
 .نةفرةت  بَيزارى  ِرةخنةو طلةييةكانى جةماوةر و مَيذوو 

 ----------------------------------------------
هةةواَل و  )) و ِرؤذنامةى (( كوردوستان ِريفراندؤم و سبةى )) لة سايتى ئةلكرتؤنىئةم بابةتةم  *

 .دا28/10/2007و 25و 20و 18دا باَلوكراوةتةوة لة ((ِرؤذنامة
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 مةرامة شاراوةكانى توركيا

* لة ثشت هَيرشكردنى بؤ سةر كوردستان  
 

   ئاشةةةةةةكراية توركيةةةةةةا والتَيكةةةةةةى طةةةةةةةورةو طةةةةةةرنو و خةةةةةةاوةن ثَيطةيةةةةةةةكى
سةرتاتيذية لةة ناوضةةةى ِرؤذهةةالتى ناوةِراسةتداو خةةاوةن هةَلكةوتةةو ثَيطةيةةةكى      جَيو

جةةةةةةةةوطرافى هةسةةةةةةةةتيارو توانايةةةةةةةةةكى مرؤيةةةةةةةةي طةةةةةةةةةورةوهَيزَيكى سةةةةةةةةةربازى   
تةكنةلؤذيايةةةةةكى مؤدَيرنةةةةة، خةةةةاوةن سةةةةوثايةكى بةةةةةهَيز  ِراهَينةةةةراوو طةورةيةةةةةو    

 .هةية  ىةوتَيكى طةورةى كةلتورى و مَيذوويشثاشك
ةموو فاكتةرانةةةة توركيةةةا هةميشةةةة لةخةةةةون و خةةةةياَلي طةِرانةةةةوةى      لةبةةةةر ئةةةةم  هةةة  

دةسةالت و نفوزى لةدةستضوى ئيمثراتؤريةتى عويانية كة زيةاتر لةة ثَيةنو سةةدة     
سةاَلي   84َيةذايي  ردو بةلةةم ناوضةةيةدا و لةة ئةوروثاشةدا ِرؤَل  كاريطةةرى هةةبووة،       
ةرايةةةةتى بةةةريو فكةةةرى   ِرابةةةردووش و لةوكاتةةةةوةى كؤمةةةارى توركيةةةاى نةةةوَي بةةةة ِراب    

ئةتاتوركى دامةزراوة لة هةوَلى بَيوضاندابووة بؤ ثارَيزطةارى لةة يةةكطرتوويى خةاك      
طةالنى توركيا  بةبريَيكى ثان شةؤفَينيزم  تةورانى كةوتؤتةة ضةسةثاندنى دةسةةالتة      
تاك نةتةوةيي و تاك زمانى  تاك ئايديايي توركى، بةهي  شةَيوةيةك ِرَيطةةى نةةداوة    

هتةةد، ببنةةة  ...كةمايةتيةةة نةتةةةوةكانى تةةر لةةة كةةوردو ئةرمةةةن  عةةةرةب     كةةة طةةةالن و
خاوةن مافةة ِرؤشةنبريى  كةةلتورى  نةتةوةييةةكانى خؤيةان، توركيةا لةطةةَل ئةةوةى         
ئيةةدعاى دميوكراتيةةةت  ئازاديةةةكان دةكةةات، بةةةالم بضةةوكرتين ئةةازادى و مةةاف بةةةو      

ةتونةدترين شةَيواز بةةرةنطارى    طةالنةى ذَير سايةى توركيةا بةةِرةوا نابينَيةت، بةةَلكو ب    
خواسةةت  داواكارييةةة ِرةواكانيةةان دةبَيتةةةوة، تةنانةةةت دان بةةةبون  زمةةان  كةةةلتورو   
مَيذووشياندا نانَيت، تةنها كةسَيك كةمافى ذيان  ئةازادى هةةبَيت  لةة توركيةادا ئةةو      
كةسةية كة بةتوركى دةدوَيت و بةةتوركى بةري دةكاتةةوة ،  لةبةرنامةشةيداية كةة ئةةم       

يةةةديا شةةةؤظَيين  تةسةةةك  دذ بةمرؤظايةتيةشةةةى  ِرةوانةةةةى دةرةوةى سةةةنورةكانى    ئا
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توركيا بكات،  بةؤ وواَلتةانى ناوضةةكة، لةة ِرَيطةةى ثشةتطريى و هانةدان  هاوكةارى و         
هتةةد، لةةة والتةةانى  ..يارمةةةتى  مةةادى  مةعنةةةوى كةمايةتيةةة توركيةةةكان لةةةتوركمان   

 .هتد ...نةو هةرسك  قوبرس  وةك عَيراق  ئَيران  بولطاريا  ِرؤمانيا  بؤس
 20ئاشكراية بةشَيكى طةورةى كوردستانيش كةوتؤتةة توركيةاوة و ذمارةيةةكى     *  
ملوَين كةسى كورد لةو والتةدا دةذى و خةاوةنى بضةوكرتين مةافى نةتةةوةيي       25 –

 .نبرييش ننيكةلتورى  ِرؤش
ايي دةسةةةةالتى لةةة ثَينةةاوى بةدةسةةةتهَينانى مافةةةكانى كةةورد لةةةة توركيةةادا بةدرَيةةذ        

دانةدا بةووةو   ؤكورد لة خةبات  تَيكؤشةان و بةرخ  عويانيةكان  ئةتاتوركيةكانيش
بةدةيةةةةها شةةةؤِرش  ِراثةةةةِرينيان بةةةةرثاكردووة، وةك شؤِرشةةةةكانى بةدرخانيةةةةكان   
شةةَية عوبةيةةدوَلاَلى نةةةهرى  شةةَيخةكانى شةةةمزينان  يةةةزدان شةةَير  ئةةاطرى داي      

ردنى شؤِرشةةَيكى سياسةةي  ضةةةكدارى كرَيكةةارانى  هتةةد ،نوَيرتينيشةةيان دةسةةتثَيك ..
بةِرابةرايةةةةةتى ثةةةةارتى   وةوةلةةةةة نيةةةةوةى هةشةةةةتاكانى سةةةةةدةى ِرابةةةةرد   كوردسةةةةتانة 

كرَيكةةةارانى كوردوسةةةتان، كةةةة بؤتةةةة هةةةؤي نيطةةةةرانى و هةراسةةةانكردنى دةوَلةةةةتى       
سةةةةةةربازي توركيةةةةةا  بؤتةةةةةة مايةةةةةةى سةةةةةةرقاَلكردن  تَيكةةةةةدانى ثةةةةةيالن  بةرنامةةةةةة    

كان، بةةةةةوةى كةةةةة مةسةةةةةلةى كةةةةوردى لةةةةة توركيةةةةادا زينةةةةدو   شةةةةؤظَينيةكانى توركةةةةة
كردؤتةوةو طةورةكردوةو توانيويةتى دؤسةت  هاوثةةميان  ثشةتيوانى ناوضةةيى و     

مى لة ئَيستادا بؤتة كَيشةةى سةةرةكى يةكةة   .دونيايي بؤ مةسةلةى كورد ثةيدا بكات
 .وركياةى داوةتة نفوز  هَيزو هةيبةتى دةوَلةتى تتوركيا  زةبرو كاريطةرى كوشند

هةر بؤيةش توركيا طةرةكيةتى بةهةر هؤكارو فشةارو هةِرةشةة  ضاوسةوركردنةوةى    
ديثلؤماسي  سةربازى بَيت، ئةو كَيشةية ضارةسةر بكات  بؤ هةةتا هةتايةة لةةناوي    

 .ببات، ئةطةر بتوانَيت كَيشةى كورد لة توركيادا لة ِرةطةوة هةَلبكةنَيت 
توانَيةةةت لةةةة ِرَيطةةةةى هَيرشةةةى سةةةةربازى و  لَيةةةرةدا ثرسةةةيار ئةوةيةةةة ئايةةةا توركيةةةا دة 

ة توركيةادا ضارةسةةر بكةات؟ ئايةا توركيةا لةةم       لة   pkkضةةكدارييةوة كَيشةةى كةوردو    
يةة لةة    pkkهةِرةشةو خؤ ئامادةكردنة سةربازيةدا تةةنيا مةةرام   مةبةسةتى لَيةدانى     
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كوردسةةتانى باشةةوردا؟ يةةان نيةةازو مةبةسةةتى شةةاراوةترى  هةيةةة لةةة تَيكةةدانى ئةةةم          
اَلتة كورديةةى باشةورو دواخسةة و ثةكخسةتنى هةوَلةةكان بةؤ جَيبةةجَيكردنى        دةسة

راقى ؟ يان توركيا مةبةسةتى نيةة وياليةةتى موسةَلي     ى دةستوورى عَي 140ماددةى 
سةةةةردةمى عويةةةانى بةةةؤ خةةةؤي بطَيِرَيتةةةةوة؟ ئايةةةا توركيةةةا بؤضةةةى ِرَيطةةةا ضةةةارةى        

هتةد؟  ...رؤي ئةابوورى  سياسي  ديثلؤماسى ناطرَيتةبةر لةة جيةاتى هةِرةشةةو طةةما    
 .ئةمانةو دةيان ثرسيارى تر

بةةةؤ وةالمةةةى هةةةةموو ئةةةةو ثرسةةةيارانة، دةبَيةةةت بةديقةةةةت لةةةة بةةةارودؤخى سياسةةةي      
ئةةابوورى وملمالنةةَي ناوخؤييةةةكانى توركيةةا لةاليةةةك  ناوضةةةكةش لةاليةةةكى تةةرةوة      

مةى  بِروانني  هةَلسةنطاندنى ِراست و دروستيشيان بؤبكرَيت  ئةوسةا دةكرَيةت وةالَ  
 .ئةو ثرسيارانة وةربطرينةوة

 كَيشة ناوخؤييةكانى توركيا* 
وة بةةةة ئايةةةدياى  1923ئاشةةكراية توركيةةةا لةةة سةةةةرةتاى دامةزراندنيةةةوة لةةةة سةةاَلي     

عةكانيةةةةةةت  ئةةةةةةتاتوركى بناغةةةةةةى داِرَيةةةةةذاوةو دةزطايةةةةةةكى سةةةةةةربازى بةةةةةةهَيزو     
دةوَلةةةةتى  تونةةدِرةويش ثارَيزطةةارى لةوبنةةةةما فكريانةةة دةكةةات  خةةةؤي بةةةثارَيزةرى     

توركيةةاى ئةةةتاتوركى دةزانَيةةت و ِرَيطةةة بةةةهي  ثةةارت  ِرَيكخراوَيةةك   كؤمةَلةيةةةكى      
سياسةةى نةةادات كةةة لةةةو بنةمايانةةة البةةدات  طؤِرانكةةارى لةةة فكةةرو بةةريى ئةتاتوركيةةدا   
بكةةةةةات،  بةتايبةةةةةةتيش هةسةةةةةتياريةكى طةةةةةةورةيان بةرامبةةةةةةر ثارتةةةةةة نةتةةةةةةوةيي    

تيةةةان هةِرةشةةةة لةسةةةةر بنةةةةما ئةتاتوركيةةةةكان  ئيسةةةالميةكان هةيةةةة، هةةةةركاتَي زانيبَي
هةيةةة، ِراسةةتةوخؤ بةةاَلي سةةةربازى دةسةةتى وةرداوةتةةة كاروبةةارى دةوَلةةةت  تةنانةةةت  

بؤيةةة كةةارَيكى سةةانا نيةةة كةةة ثارتةةة    .ضةةةندين كودةتةةاى سةربازيشةةيان ئةةةجنام داوة   
سياسيةكان بتةوانن لةوشةاِرَيطةية البةدةن  حسةاب بةؤ هَيةزو نفةوزى بةاَلى سةةربازى          

 .ةكةن ن
ةوة ثةارتى عةدالةةت و طةشةةثَيدان بةةفكرى ئيسةالمى       2001لة ئَيستاداو لةة سةاَلي   

ميةةةانِرةو توانيويةةةةتى طةةةةورةترين سةةةةركةوتن لةةةة ِرَيطةةةةى هةَلبذاردنةةةةوة بةدةسةةةت    
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بهَينَيةةت بةسةةةر هةةةموو ثارتةةة سياسةةية عةةةكانى و نةتةوةييةةةكانى توركةةدا   لةةةم         
و حكومةةةةتيش  ان  سةةةةرؤكايةتى كؤمةةةار لةةةةمةتى ثةِرقؤناغةةةةدا هةرسةةةَي سةةةةرؤكاي

بؤخؤي ثاوان بكات، و زؤرينةى ِراى طشتى توركياو جةماوةريشى لَيكؤببَيتةوة كةة  
ئةمةةةة دةسةةةةاَلت  هَيةةةزى تةةةةواوى دةداتةةةَي بةةةؤ طؤِرانكةةةارى لةةةة دةسةةةتورو هةةةةموو        
بنةماعةكانيةكانيشةدا، بؤيةةة بةةاَلي سةةةربازى ترسةيان لَينيشةةتووة و كةوتونةتةةة خةةؤ   

طارى ، بةةةةةالم طةةةةؤِرانى سةةةةةردةم  هاوكَيشةةةةة سياسةةةةي  ئابووريةةةةةكان    بةةةةؤ بةةةةةرةن
بةدةسةةةتهَينانى شةةةةرعيةتى جةةةةماوةرى   دةسةةةتوورى لةاليةةةةن ثةةةارتى عةدالةةةةت     

ثِرؤسةةة  طةشةةثَيدانةوة واى كةةردوة نةةاتوانن كودةتةةاى سةةةربازى ئةةةجنام بةةدةن  ئةةةو  
هةةةةر بؤيةةةة  .واوة ان بطَيِرنةةةةوة بةةةؤ د ةكسياسةةةية ِرابطةةةرن يةةةان ِرةوِرةوى طؤِرانكاريةةة   

يةةةان   pkkدةيانةةةةوَيت ناكؤكيةةةة ناوخؤيةةةةكان بةرنةةةة دةرةوةى توركيةةةا  كَيشةةةةى     
لةاليةكى تريشةوة بارى ئابوورى توركيا كة لة بنضينةدا الواز و بةَي  .كردؤتة بيانوو 

بناغةية، لة ئَيستادا زياتر بةرةو خراثى دةضَيت، بةهؤي بةرزبونةوةى نرخةى نةةوت   
اداو دابةةةزينى نرخةةى لةةريةى تةةوركى،  ئةمةةةش هؤكارَيكةةة بةةؤ       لةةة بازاِرةكةةانى دونيةة  

 .ئةوةى لة دةرةوةى توركيا سةرضاوةي زياترى داهات بةدةست بهَينَيت
يانةى تيةادا  سة نزيكرتين جَيطةو والتيش كةة دةتوانَيةت ئةةو مةانؤِرة سةةربازى و سيا     

كَيشةةو  ئةجنام بدات كوردسةتان  عَيراقةة، بةةبِرو بيةانوى نادروسةتو بةةهؤى بةوونى        
و بةةةونى دةسةةةةالتى سياسةةةي كةةةوردى لةةةة باشةةةورى كوردسةةةتانداو       pkkمةترسةةةي 

 .هتد...ثَيشَيلكردنى مافى توركمانةكان و مافى توركيا لة واليةتى موسَل  
بؤ ئةم مةبةستةش توركيا كةوتؤتةة خةؤ لةسةةر ئاسةتى نةاوخؤ و ناوضةةكةو دونيةاو        

دةسةتيثَيكردووة بةؤ ِرازيكةردن     ز َيزةكانيش كة هةوَلَيكى ضِر و ثِري ديبلوماسةي  
 pkkبَيدةنو كردنى هةموان بةرامبةةر ئةطةةرى هَيرشةكردنة سةةربازيةكةى بةؤ سةةر       

و ئةةم دةسةةالتة كورديةة     pkkبةخةياَلي خؤي  لة ناو بردنى . و هةرَيمى كوردستان
 .ةى كةةورد لةةة توركيةةا  ناوضةكةشةةدا   دةبَيتةةة مايةةةى ضارةسةةةرو بنةةةبِركردنى كَيشةة  

سةةةةاَلةى تةمةةةةةنى   23كةةةةةكان ئةةةةةوةيان لةةةةة بةةةةري ضةةةةَوتةوة بةةةةة درَيةةةةذايي   بةةةةةالم تور
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نةةةةيان توانيةةةوة بةِرَيطةةةة ضةةةارةى  سةةةةربازى و ضةةةةكدارى ئةةةةو        pkkدامةزرانةةةدنى 
و كةورد كؤمةَلةة ضةةكدارَيكى يةاخى بةوو نةني        pkkكَيشةية ضارةسةر بكةةن، ضةونكة   

ورد حةقيقةةةتَيكى كةة و pkkكةةة نةةةماف  نةِرةوايةةةتي  نةبةرنامةةةيان نةةةبَيت، بةةةَلكو  
واقعى و ضةسثاون  مةسةلةيةكى سياسي  نةتةوةيني و تةنها لة ِرَيطةى سياسةي   
ديبلوماسةةةةي  دميوكراسةةةةي و هةَلبةةةةذاردن  طفتوطةةةةؤ و دان  سةةةةانةوة ضارةسةةةةةر     
دةكةةرَين، مَيةةذووش شةةاهيدى ئةةةو ِراسةةتيةية لةةة عَيةةراق و ناوضةكةشةةدا، توركيةةا لةةة     

ز  تانةةةةك  تةةةةؤث  زريثةةةةؤش   فِرؤكةةةةةو   هةةةةةزار سةةةةةربا  250ئَيسةةةةتادا  زيةةةةاد لةةةةة  
هةليكؤثتةرى سةربازى لة سنورةكانى هةرَيمى كوردسةتان ئامةادةكردووة بةؤهَيرش    

نيةةة، بةةةَلكو نيةةازو   pkk، بةةةالم ئةةةم هَيةةزة زؤرة تةةةنها بةةؤ لَيةةدانى   pkkكردنةةة سةةةر 
 .مةرامى شاراوةى ترى لةثشتةوةية

َيسةتا توركيةا خاونةبؤتةةوةو تةةةنها    كَيشةةكة لةة ئَيسةتادا لةة وثةةِرى طةرميدايةةو تةا ئ       
ِرَيطةةةا ضةةةةارةى سةةةةةربازى  طةةةةةمارؤي ئةةةةابوورى و ضاوسةةةةووركردنةوة بةضارةسةةةةةر  

 .دةزانَيت دوور لة ِرَيطة ضارة سياسي  ديبلؤماسيةكان
هةَلوَيسةةتى سةةةركردايةتى كةةورد لةةة هةةةرَيمى كوردسةةتان و عَيةةراق لةمةةةِر ئةةةم       *

 كَيشةية ضية؟ 
كى ئازادخيواز  ِرزطارخيوازى نةتةوةيي كوردةو ئاينةدةى  ِرَيكخراوَي pkkئاشكراية 

بةشةةَيكى زؤري ئةةاوات  خةةةون  داخوزايةةةكانى طةةة  كةةوردى لةسةةةر هةَلضةةنراوة لةةة   
سةةةاَل خةةةةباتى سياسةةةي  ضةةةةكدارى سةةةةركةوتووةو    23خةةةاوةن   pkkتوركيةةةادا  

و خاوةن جةماوةرَيكى ثان  ثؤِري كورديةة لةة توركيةادا  لةة كوردسةتانى طةورةشةدا      
ثةيوةنةةةةدى و هاوثةةةةةميانى  ثشةةةةتطريى دةوَلةةةةةتانى ناوضةةةةةكةو دونيةةةةاى هةيةةةةةو      
ِرَيكخراوَيكةةى شؤِرشةةطَيِر  عةقائيةةدى  تونةةدو تؤَلةةةو خةةاوةن ئابووريةةةكى بةةةهَيزو       

يةةي مةةاف و   اوةي  ِرةتؤكمةشةةةو تةةةنها ثشةةتى بةسةةتؤتة سةةةر خةةؤي  جةماوةرةكةة      
 .داواكاريةكانى
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ِرةويشةةى بةةةئامانو  درومشةكانيةةةوة    ِرةوى و هةنةةدَيك جةةار زيةةاد  هةرضةةةندة تونةةد 
ديةةةارة كةةةة زؤر جةةةار لةطةةةةَل قؤنةةةاغ  سةةةةردةمةكةدا نايةتةةةةوةو  توشةةةى ثَيكةةةدادانى   
كةةردووة لةطةةةَل حكومةةةتى هةةةرَيمى كوردسةةتان  بؤتةةة مايةةةى دروسةةتكردنى كَيشةةة   
بةةؤى لةطةةةَل ئَيةةران  توركيةةا  عَيراقيشةةدا، بةةةالم بةةة نةةةزةرى سةةةركردايةتى كةةورد و    

ِرَيكخراوَيكةةى شؤِرشةةطَيِر  ئةةازادخيوازةو جَيطةةةى    pkkكى كةةورديش  هةةةموو تةةاكيَ 
 pkkوهةةةر بؤيةةة حكومةةةتى هةةةرَيم   .ثشةةتيوانى   كؤمةةةكردنى هةةةموو طةةة  كةةوردة   

بكةةات  نةةةكادرو   pkkبةةةِرَيكخراوَيكى تريؤرسةةتى نازانَيةةت  ئامةةادةش نيةةة شةةةِرى    
مةةتى هةةرَيم داوا لةة    سةركردايةتيةكانيان تةسيلم بةتوركيا بكاتةوة، هةر بؤيةة حكو 

توركيةةا دةكةةات كةةة ئةةةو كَيشةةةية بةةةِرَيطا ضةةارةى ئاشةةتى و دان سةةان و ديبلوماسةةي  
ضارةسةةةةر بكةةةات، نةةةةك  بةثةنابردنةةةة بةةةةر هَيةةةرش  ثةةةةالمارى سةةةةربازى كةةةة هةةةي      

 .ئةجنامَيكى نابَيت 
سةةاَلة طةةةلَيك دةسةةكةوتى طةةةورةو بةرضةةاوى    17ئاشةةكراية حكومةةةتى هةةةرَيم كةةة  * 

هتةةد، بةدةسةةتهَيناوة لةسةةةر ئاسةةتى عَيةةراق    ..وورى  كؤمةاَليةةةتى  سياسةةي  ئةةاب 
ناوضةكةو دونياش، بؤية ناكرَيت هةموو ئةو دةسكةوتانة خباتةة بةةر مةترسةي و لةة     
ناوضةونةوة بةةوةرطرتنى هةَلوَيسةتَيكى نامةسةئوالنةو سةةرثَييانة و بضةَيتة شةةِرَيكى        

م ، بةَلكو دةوَلةةتى عَيةراقيش لةةم    دؤِراوةوة بةرامبةر بة توركيا، نةك حكومةتى هةرَي
  .بةرةنطارى سوثاى توركيا ببَيتةوةكاتةداناتوانَيت كارَيكى لةو جؤرة بكات  

ئاشكراشة ئةم جةنو  كَيشةية بةرؤكى حكومةتى هةرَيمى طرتةووة نةةك كَيشةةى    * 
ئةو بَيت، بؤية ِرووبةِرووبونةوةى ئةةو كَيشةةية تةةنها ئةةركى حكومةةتى هةةرَيم نيةة،        

َلكو كَيشةى دةوَلةتى مةركةزى عَيراقيشة، ضونكة كوردسةتان تائَيسةتا  بةفةةرمى    بة
هةرَيمَيكةةة لةةة عَيةةراق  جيانةبؤتةةةوة، بؤيةةة ثَيويسةةتة لةسةةةر حكومةةةتى مةركةةةزى        
بةغةةةداديش بةهةةةةموو هَيةةةزو توانايةكيةةةةوة بَيتةةةة سةةةةر خةةةةت بةةةؤ ضارةسةةةةركردن      

يةةةةا، و وةك بينةةةةةرَيكى دوور ِرووبةِرووبونةةةةةوةى ئةةةةةم هةِرةشةةةةةو طوِرةشةةةةانةى تورك 
نةِروانَيتة كَيشةكة، ضةونكة هاتنةة نةاوةوةى سةوثاى توركيةا بةؤ هةةرَيمى كوردسةتان         
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ثَيشَيلكردنى سةروةرى خاك  دةسةَلاتى دةوَلةتى عَيراقة  ِراطةيانةدنى جةنطةة، كةة    
راقةي دةكةات، نةةك    ئةمةش  ثَيويست بةيةك هةَلوَيسةتى و يةةك خيتةابى كةوردى  عيَ    

 .دووِرووى لةطةَل يةكرتدا جياوازى و 

بؤية تا ئَيستا هةَلوَيستى عَيراق هةَلوَيستَيكى بةهَيز نةةبووة لةة بةرامبةةر توركيةادا،     
كةةةةة ئةمةةةةةش زيةةةةان بةثةيوةنديةةةةةكانى هةةةةةرَيمى كوردسةةةةتان  بةغةةةةدا دةطةيةةةةةنَيت    
لةئَيسةةةةتاو داهاتووشةةةةةدا،و ثَيويسةةةةةتة سةةةةةركردايةتى كةةةةةورد ضةةةةةاو خبشةةةةةَينَيتةوة   

كاريةةةكانى لةطةةةَل حكومةةةتى مةركةزيةةدا و اليةنةةة سياسةةيةكانى    بةثةيوةنةةدى  داوا
 .عَيراقيشدا بةجياوازى بريوِراكانيانةوة 

 هةَلوَيستى ئةمريكاو دةوَلةتانى ناوضةكة* 
ئاشةةكراية ئةةةمريكا وةك داطريكةةةر ودةسةةةالتدار لةةة عَيراقةةدا بةرثرسةةة لةةة بةرامبةةةر       

بؤيةة ئةةم   .ثةةالمارة دةرةكيةكانةدا  ثاراستنى سنورةكانى عَيراق لة بةرامبةر هَيةرش   
و هةَلوَيسةةةةتى ئةةةةمريكاش يةةةةةكال   وةكَيشةةةةيةش ِرووبةةةةِرووى ئةةةةةمريكاش دةبَيتةةةة   

كةرةوةية، ضونكة خةاوةن هَيةز  نفةوز  دةسةةاَلتة و هاوثةةميانى هةةم توركيةا  هةةم         
كورديشةةة، بؤيةةة ئةةةمريكا لةةة ثَيطةيةةةكى زؤر طةةرنو و كاريطةةةر  هةستياريشةةداية،      

ت هةَلوَيسةةتَيكى يةكالكةةةرةوةى دذ بةةةكورد يةةان توركيةةا وةربطرَيةةت،  ضةةونكة ناتوانَيةة
 .بؤية ئةمريكاش دةيةوَيت بةِرَيطة ضارةى ئاشتى كَيشةكة ضارةسةر بكات 

توركياش ناتوانَيت زؤر الملةى لةطةةَل ئةةمريكادا بكةات، ضةونكة زيةانى دةبَيةت بؤبةة         
ؤذة بِريةارو بةجينؤسةايد   ئةندام بوونى لةة يةةكَيتى ئةةوروثادا   زيندوكردنةةوةى ثةرِ     

ناسةاندنى قةةتَل  عةةامكردنى ئةرمةنيةةكان و بِرينةى كؤمةةةك  هاوكاريةة سةةةربازى و      
ئابوريةكانى ئةمريكاو ئةوروثا لة توركيا، هةَلوَيستى توركيا الواز دةكةةن  ناضةارى   

 .دةكةن كة مل بدات و ِرَيطا ضارةى ئاشتى هةَلببذَيرَيت
ريا  ئَيةةةران سةةةةر زارةكةةةى دذى شةةةةِرو جةةةةنو   هةَلوَيسةةةتى والتةةةانى دراوسةةةَي سةةةو

ثةالماردانى سةربازيية، بةالم ذَير بةذَيريش ثَييةان خؤشةة ، ضةونكة لةاليةةك كةورد و      
مةسةةةةةلةكةى بضةةةةوك و الواز دةكةنةةةةةوة، لةاليةةةةةكى تريشةةةةةوة دوذمنَيكةةةةى تةةةةر بةةةةؤ    
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سياسةةةةتةكانى ئةةةةةمريكا لةةةةة ناوضةةةةةكةدا دروسةةةةت دةكةةةةةن، لةةةةةالى سَيهةميشةةةةةوة   
ى ئةةمريكا بةؤ سةةر ئَيةران و سةوريا و حزبةوَلاَل كةةم دةبَيتةةوةو هةِرةشةةى          فشارةكان

سةتى و  زياتريش بؤسةر ئيسرائيل دروست دةبَيت، دةوَلةةتانى عةةرةبيش بةَي هةَلويَ   
 .بَي دةنطيان هةَلبذاردووة

 هةَلوَيستى جةماوةرى كورد ضية؟ 

شةارو   جةماوةرو ِراى طشتى شةةقامى كةورديش بةطشةتى و لةسةرتاسةةرى هةةموو     
شارؤضةةكةكانى كوردوسةةتانى باشةةورداو بةةةجياواز لةطةةةَل خواسةةت و ويسةةتةكانى   
دةسةةةالتدارانى حكومةةةتى هةرَيمةةدا كةوتنةةة ِرَيثَيةةوان و خؤثيشةةاندانى نةةاِرةزايى و  
ِرسواكردن و بايكؤتكردنى ئةو هةِرةشة و طوِرةشة و لةشكركَيشةيانةى توركيةا بةؤ    

هةةةةةروةها كةةةةوردان لةةةةة ئَيةةةةران و . سةةةةةر ثةكةكةةةةة و خةةةةاكى هةةةةةرَيمى كوردوسةةةةتان
لةةةةناوخؤى توركياشةةةدا و لةشةةةارة طةةةةورةكانى ئةنقةةةةرة و ئةسةةةتةنبوَل و زؤربةةةةى    
شةةةارةكانى ووالتةةةانى ئةةةةوروثاش كةوتنةةةة خؤثيشةةةاندان و نةةةاِرةزايى دةربةةةِرين دذ   

بةةةم شةةَيوةية  كةةوردان هةةةموو بةةةطيانَيكى كوردانةةةى     . بةهةَلوَيسةةتةكانى توركيةةاو 
ةماسيةتى شؤِرشطَيِرانة هةةموانيان كةؤك بةوون لةسةةر ثشةتطريى      دَلسؤز و ثِر لة ح

و هاوكةةةارى و ثاَلثشةةةتى كردنةةةى ثةكةكةةةة و هةَلوَيسةةةتةكانى حكومةةةةتى هةةةةرَيمى     
كوردوسةةةةةتان بةةةةةؤ بةئاشةةةةةتى ضارةسةةةةةةركردنى كَيشةةةةةةكة و طةشةنةسةةةةةةندنى و      

بةةؤ خةةؤى ئةةةم هةَلوَيسةةتةى كةةوردان هَينةةدةى تةةر هةَلوَيسةةت و       . تةشةةةنةنةكردنى 
ى ثةكةكةى لةناو دلَ و طيةانى كوردانةدا بةةهَيزتر كةردو خؤشةويسةتى كةردن       ثَيطة

كةئةةةةةةةم هةَلوَيسةةةةةةتةش بؤخةةةةةةؤى هَينةةةةةةدةى تةةةةةةر ورةى طةةةةةةةريالكانى ثةكةكةةةةةةة و   
سةركردايةتيةكةشةةيانى بةةةرزكردةوة و هةةانى دان بةةؤ بةةةرةنطارى و ِرووبةِروبونةةةوة 

 .لةطةَل سوثاى توركيادا
     ِراسةةتةقينةو شةاراوةكانى توركةةةكان   لَيةرةدا ثَيويسةت دةكةةات مةةرام  نيةازة

و بةةناوى لةة نةاوبردنى     pkkباس بكةين كة لةثشت ئةم هَيرش  ثةالمارانةى سةةر  
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pkk    وة ثةردةثؤشةي كةةردووةو توركيةةا تةةنها مةترسةةي لةةةpkk   نيةة  بةةةلَتكو طةةةلَيك
- :مةرامى شاراوةى ترى هةية وةك 

كانى لةة عَيراقةى نوَيةدا لةة     لَيدان و بضوككردنةوةى حكومةتى هةةرَيم  دةسةةالتة  1.
ناوضةكةو دونياشدا ضونكة بؤتة مةترسيةكى طةورة بؤ توركيةا و دةيةةوَيت بةهةةر    

 .ثاسا  وِرَيطةيةك بَيت لةناوى بةرَيت يان بضوك  الوازى بكاتةوة
طيةةةانى بةةةةرخَودان     pkkتوركيةةةا بةةةةنيازة بةةةةم هةِرةشةةةانةى و لةةةة نةةةاوبردنى     2.

هتةد دامبركَينَيتةةوة و خامؤشةيان    .... دانى توركيا   ِراثةِرين و شؤِرش لةناو كور
 .بكات 

مةةةةرامى توركيةةةةا بؤدةسةةةةت بةسةةةةةرطراتنى هةةةةموو وياليةةةةةتى كةةةةؤنى موسةةةةَلي   3.
دا  لةة بةرامبةةر   1926 – 1925سةةردةمى عويانيةكانةة كةة بةناضةارى لةة سةاَلي       

بةنةةوت بةؤ   بِرَيك زَيِردا  لة دةستى داو دةيةوَيت ئةةم ناوضةة طرنطةة و دةوَلةمةنةدة     
كةةة هةةةر ثَيةةنو   ,ة باكطراونةةدَيكى  بةةةهَيز بةةؤ خةةؤي  خةةؤي مسةةؤطةر بكةةات و بيكاتةة 

 .ثارَيزطاكانى موسَل و دهؤك  هةولَير  سلَيمانى  كةركويش دةطرَيتةوة 

ى دةسةةةةةةتوورى عَيراقةةةةةةي كةةةةةةة    140ثةكخسةةةةةةتنى جَيبةةةةةةةجَيكردنى مةةةةةةادةى   4.
هتةةد بةةؤ سةةةر   ... جَيبةةةجَيكردنى مانةةاى طةِرانةةةوةى شةةارى كةةةركوك و خانةةةقني     

هةةةةةرَيمى كوردسةةةةتان  ئةةةةةو سةةةةاش بةةةةةهَيزبونى زيةةةةاترى حكومةةةةةتى هةةةةةرَيمى       
 .كوردستانة 

النى كةم سةندنى مافى زياترى توركمانةكانة لة عَيراق  هةةرَيمى كوردسةتاندا،   5.
كاروبةارى كوردسةتان    بؤئةوةى هةميشة لةة ِرَيطةةى ئةوانةةوة دةسةت وةربداتةة نةاو      

 .وعَيراقيشةوة

رانى شيعة مةزهةبى خةاوةن نفةوز لةة عَيراقةى نوَيةدا ، دةيةةوَيت       بةرى ئَيلة بةرام6.
 .درَيذة بةملمالنَي مَيذووييةكانى خؤي بدات لةطةَل فارسةكاندا
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بةمةبةسةةةةتى ِرابةرايةةةةةتى كردنةةةةى دةوَلةةةةةتانى ناوضةةةةةكة لةةةةةدونياى عةةةةةرةبى و  7.
زبون و كةةةار بةةةؤ بةةةةهيَ " ئَيةةةران  ئيسةةةرائيل  ميسةةةردا  " ئيسةةةالميدا لةةةة بةرامبةةةةر  

 .ضةسثاندنى ثَيطةى خؤي دةكات 
  كؤبةند 

ئةةةم كَيشةةةية كَيشةةةيةكى سياسةةيةو تةةةنها بةةة ِرَيطةةا ضةةارةى ئاشةةتى   سياسةةى     1.
ضارةسةةةردةكرَيت و هةةةموانيش  بةدؤسةةت  دوذمنةةةةكانى كةةوردةوة لةسةةةر  ئةةةةم      

 .خاَلة كؤكن

ش هَينةةدةى تةةر طةةةروةبون و دؤسةةت  ثشةةتيوانيان بةةؤ   pkkمةسةةةلةى كةةورد و 2.
يدا بوو، لةطةَل ئةوةشدا ئةو ِراستية تاَلةشةى بريخسةتينةوة كةة دروسةت بةوونى      ثة

دةوَلةةةةتى كةةةوردي لةةةةم قؤناغةةةةدا كةةةارَيكى سةةةانا نيةةةة ، ضةةةونكة طؤِرانكةةةارى لةةةة          
دةوَلةةةتانى داطريكةةةرى كوردسةةتاندا لةةة توركيةةا  ئَيةةران و سةةوريادا هَيشةةتا ضةةَى         

 .وردى بَيهَيزةنةبوةو ِرادةى قبوَلكردنى دةوَلةتَيكى نةتةوةيى ك

ئةمريكا ثشةت لةة كةورد ناكةات   بةةجؤرَيك لةة جؤرةكةان دةيةةوَيت كةورد ببَيتةة           3.
دةسةةةةالت لةةةة ناوضةةةةكةداو دةيكاتةةةة سةةةةرنَيزةى طةةةؤِرانيش لةةةة توركيةةةا  ئَيةةةران     
سورياشدا، ضارةسةر نةةكردنى كَيشةةيةكى طةةورةو ئةاَلؤزى نةتةوةيةةكى طةةورةي       

ؤذهةالتى ناوةِراسةتدا دةبَيتةة مايةةى دروسةت     ملوَينى وةك  كورد، لةناوضةى ِر 40
بةةونى فةةةوزاو سةةةرهةَلدانى كَيشةةةى نةةوَي بةةؤ ئةةةمريكا كةةة ئاشةةكراية ئةةةم ناوضةةةية   

 . ضةندة طرنطة بؤ ئةمريكا

ثَيشةةةبينى دةكرَيةةةت كةةةة لةةةةخراثرتين ئةطةرةكانةةةدا توركيةةةا  بَيتةةةة نةةةاو خةةةاكى       4.
سةةربازى ئةةجنام بةدات،    كوردستان بةشَيوةيةكى كةم  كورت  ديةاريكراو وكةارى   
َيتةةةةةةةوة، تةةةةةةةنها بةةةةةةؤ  وئةطةرضةةةةةةيش ثَيشةةةةةةةكى  ئةةةةةةةجنامَيكى بةرضةةةةةةاوى لَيناكة 

َلي كَيشةةةةةة و ملمالنةةةةةَي سياسةةةةةي   دامركاندنةةةةةةوةو خامؤشةةةةةكردنى كةةةةةةف  كةةةةةو 
 .ناوخؤيي  حزبي  سةربازييةكانى ناو توركياش بَيت ئةو كارة دةكات
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ت دواى كؤتةايي هةاتنى   وة ئةةجنام بةدريَ   5/11هَيرشةكةش ثَيدةضَيت لة دواى  5.
كؤبونةوةى دةوَلةتانى درواسَيى عَيةراق لةة توركيةا  كؤتةايي هةاتنى سةةردانةكةى       

يا بؤ ئةمريكا، خؤ ئةطةريش زياتر دوابكةوَيت ئةةوا سةةرماو   كسةرؤك وةزيرى تور
سؤَلة و بةفرى زستانى كوردستان ئةو هَيرشانة دوادةكةةوَيت بؤسةاَلي نةوَي  ئةةو     

وودان يان ثةككةوتنى ئةو هةةوَل  هةِرةشةانةى توركيةان      كاتةش زةمةن زامنى ِر
ثَيدةضةةَيت طؤِرانكةةارى طةةةورةتريش لةناوضةةةكةدا ِرووبةةدات كةةة بةةةزيانى توركيةةا      

 .بةقازاجنى كورد تةواو ببَيت

 ----------------------------------------------
 7دا باَلوكراوةتةةوة لةة   ((هةةواَل   ))و ِرؤذنامةةى  (( سةبةى  )) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةةلكرتؤنى  *
 .دا10/11/2007و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كورد
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*....! ئَيستاش تةنها شاخةكان دؤست و ثشتيوانَيتى  

 
ئاشةةةكراية بارودؤخةةةة سياسةةةي  ئابوريةكةةةةى دونيةةةا بةطشةةةتى   بةتايبةةةةتيش       *

ناوضةةةةةةى ِرؤذهةةةةةةالتى ناوةِراسةةةةةت لةةةةةة سةةةةةايةى دونيةةةةةاى سيسةةةةةتةمى نةةةةةوَي         
وةيةك طةةةؤِرانى بةسةةةةردا هةةةاتووةو كاريطةريةةةةكان هَينةةةدة بةجيهانبونيانةةةةوة بةشةةةَي

طةةةورةو بةةةهَيز بةةوون جَيطةةةيان بةةؤ مةسةةةلة فكةةرى و ئايةةدؤلؤذي   عةقائيديةةةكان      
نةهَيشةةتؤتةوة، زؤر لةةة بنةةةما ثريؤزةكةةانى سةةنور و سةةةروةرى دةوَلةةةتان و تةنانةةةت  

كردؤتةةوة   مةسةلة ئاينى و مةزهةبى و نةتةوةيةكانيشةيان بضةوك كردؤتةةوة و كةالَ    
 .  طرنطيةكانى سةدةى ِرابردويان نةماوة و ثريؤزي

لة ئَيستادا هَيندةى هؤكارة ئابووريةكان لة سةرضاوةسروشةتيةكان   هؤكارةكةانى   
طواستنةوةو طةيانةدن   ثةيوةنةديكردن   كؤمثانيةا ئابوريةة فرةنةتةوةييةةكان ِرؤَل      

َينةةدة هؤكةةارة فكةةرى       كاريطةةةريان هةيةةة لةةة طؤِرانكاريةةة سياسةةيةكاندا، نيةةو ه     
ئةةاينى   نةتةوةييةةةكان كاريطةةةريان نيةةة تةنانةةةت ِرؤَل   كاريطةةةرى دةوَلةتيشةةيان    

 .بضوك   كاَل كردؤتةوة
هةربؤية هةركؤمةةَلطا و دةوَلةةتَيك خةاوةن ئةابوورى و سةرضةاوةكانى نةةوت   وزةو       

َلكو كانزاكةةانى تربَيةةت دةتوانَيةةةت ِرؤَل   كاريطةةةرى نةةةك لةةةة نةةاوخؤي خؤيةةدا، بةةةة      
كاريطةةةةرى لةسةةةةر طؤِرانكةةةارة ناوضةةةةيي   دونياييةةةةكانيش هةةةةبَيت، هةرضةةةةندة      
بةقةبارةو ذمارةى خاك   دانيشتوانيشةى بضةوك بَيةت، ديةارترين منونةةش والتةانى       

 .كةنداوى عةرةبية
هةةةةةةر بؤيةةةةةةش كةةةةةورد و دةسةةةةةةالتةكةى لةةةةةة هةةةةةةرَيمى كوردسةةةةةتاندا ثَيويسةةةةةتة       

ى ئابوريةةةوة هةةموو دةرطاكةان واال بكةةات   شةةفاف و كةراوة   و بةبةرنامةيةةكى ثتةةو  
ؤذةى طةةورةو سةرتاتيذى وا كةة طرنطةى     بةمةبةستى وةبةرهَينان   دامةزرانةدانى ثةرِ  

 .دوور مةوداى هةبَيت لةسةر ئايندةى كؤمةَلطاى كوردةوارى 
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ِرَيطةةى دةركردنةى   َيت لة رَيذدةكرَيت ثالنى زانستيانة و واقعبينانةى ئابوورى دابِر
هتةةدوة  كةةة كةةار ئاسةةانى تةةةواو بكةةات بةةؤ  ...يي ئةةابورى و بازرطةةانى ونمةةاياسةا و ِريَ 

خةةاوةن سةةةرماية و كؤمثانيةةا نةةاوخؤيي   دةرةكيةةةكان بةةؤ هانةةدانيان   بةةؤ هاتنةةة      
لةةم بوارةشةدا دةكرَيةت كةة سةوودى      .كوردستان و دةستكردن بة كارو ثِرؤذةكانيةان 

تان بةةهؤي ئةةوةى كةة لةة     كوردسة . طةورة لة ئةزموونى والتانى كةنةداو وةربطريَيةت   
راقةةى نوَيةةدا، بةةةهؤي سةةةقامطريى ئةةارامي   ئاسةةايش تيايةةدا بؤتةةة منوونةيةةةكى   عَي

زينةةدووى طةشةةةكردن   ثَيشةةكةوتن، كةئةةةم كةةةش   هةةةوا ئةةازاد   ئاراميةةة هةةانى     
ؤذةكانيان دةست ثَيبكةن، بةالم هَيشتا لةة  زؤرَيك لةوةبةرهَينةرانى داوة كة كارو ثِر

سةةتةكاندا نةةني، ضةةونكة هَيشةةتا ترسةةي تريؤرسةةتانيان هةيةةةو      ئاسةةت خواسةةت  وي 
 .ناتوانن منامةرةو جمازةفة بةسةرمايةكانيانةوة بكةن 

بؤيةةةة ئةةةةركَيكى لةةةة ثَيشةةةينةى حكومةةةةتى هةرَيمةةةة كةةةة ثارَيزطةةةارى لةةةةم ئةةةازادى     
دميوكراسةةةي   ئاراميةةةة بكةةةات   ِرَيطةةةة بةةةةهي  طروثَيةةةك   اليةةةةنَيك نةةةةدات كةةةةة         

ئابوريةةةكانى لةطةةةَل دةوَلةةةتانى دةرودراوسةةَيدا تَيةةك بةةدات،     ثةيوةنديةةة سياسةةي   
بةشَيوةيةك كة بةزيانى سياسةي   ئةابوورى طةةورةتر بطةِرَيتةةوة بةسةةر كؤمةةالنى       

و سةةركردايةتى سياسةى كةورد دةبَيةت واز لةة طوتةار و       . خةَلك   ئةم دةسةالتةشدا
يِرةو بكةةات كةلةطةةةَل  درومشةةى بريقةةةدار بهَينَيةةت و سياسةةةتَيكى واقيةةع بينانةةة ثةةة   

طؤِرانكاريةكان و بةرذةوةندية بااَلكانى كورددا بطوجنَيت و لةثَيناو هةنةدَى دروشةم   
و هةَلوَيستى سةةرثَييدا ئةةزمونى ضةةندين سةاَلةى حةوكم و دةسةكةوتةكان لةةكيس        

 .خؤى و طةل و نةوةى داهاتوش نةدات
بكةات بةةِرووى هةةموو     بؤية كوردستان دةبَيت بةبَي جياوازى دةرطاكانى خةؤي واالَ 

دةوَلةتان   كؤمثانيا فرةنةتةوةيي و خاوةن سةةرمايةكاندا بةةبَي طوَيدانةة ِرةطةةز       
بؤضوونةكانيان، ضونكة ناكرَيت لةةم قؤنةاغى دةسةتثَيك و سةةرةتاييةدا كوردسةتان      
خةةؤي ببةسةةتَيتةوة بةتةةةنيا اليةةةن   واَلت   ضةةةند كؤمثانيايةكةةةوة، ضةةونكة ئةةةم        

بةهةةةموو ئةةةزمون   شةةارةزايي و كارامةييةةةكى هةمةةةجؤر هةيةةة     قؤناغةةة ثَيويسةةتى 
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هةةر لةةة ووالتةانى ئةةةمريكا و بةةِرازيل   ئةةةوروثاي ِرؤذهةةالت   ِرؤذئةةاواو ِروسةةيا       
ضني   يابان   كؤريا و تةنانةت والتانى دراوسَي و ناوضةكةش، ضةونكة النةى كةةم    

ئةةةم قؤناغةةةى ئَيسةةتاى   ضةةوك و طةةةورةوة خةةاوةن ئةةةزمونن     ان بةبئةوانةةة هةةةمووي 
 .كوردستانيان تَيثةِركردوة

هةةةةمو هَيلكةةةةكان تةةةةنيا لةةةة سةةةةبةتةى " بؤيةةة كةةةورد و سةةةةركردايةتيةكةى نابَيةةةت  
بةئةةةةمريكا لةةةة ِرووى سياسةةةي     ، تةةةةنيا ثشةةةت ئةسةةةتور بَيةةةت "دا دابنَيةةةتوالتَيكةةة

ي هةيةةةةة لةةةةةم بارةيةةةةةوة و  بةسةةةةؤ  ئابووريةةةةةوة، ضةةةةونكة كةةةةورد ئةةةةةزمونى تةةةةاَل    
دا طةةةةواهى ئةةةةو ِراسةةةةتيةن ، و    1974نانى شؤِرشةةةى ئةةةةيلول لةسةةةاَلي    شكسةةةتهيَ 

نةةزيكرتين كَيشةةةش  هةِرةشةةةكانى توركيةةا بةةوو لةةة هةةةرَيمى كوردوسةةتان بةةةبيانوى    
ِراوةدوونان و لَيدانى ثةكةكةوة و لةم ئةزمة جدى و مةترسيدارةشدا كةورد بةتةةنها   

اوانةى نةةبوو بةؤ ثشةتطريى    مايةوة و تةنانةت ئةمريكا هةَلوَيستَيكى جدى و ِراشةك 
كةةةةوردو لةسةةةةةر زارى لَيثرسةةةةراوَيكى طةةةةةورةى كةةةةوردةوة لةةةةة بةغةةةةداد ئةةةةةمريكا        

وامةةان لَيمةكةةةن لةةةنَيوان  كةةورد و توركيةةادا   )) بةسةةةركردايةتى كورديشةةى ووتبةةوو 
" كةورد دةبَيةت ئةةو ِراسةتية هةي  كةات لةة بةري نةةكات كةة          , (( توركيا هةَلببذَيرينةةوة 
، لةةة ئَيسةةتادا كةةة  " هةيةةة، نةةةك دؤسةةت و دوذمنةةى بةةةردةوام بةرذةوةنةةدى بةةةردةوام 

مةسةةةلةكةى لةةة هةةةردوو بةةارى سياسةةى   ئابوريةةدا بةزؤربةةةى دةوَلةةةتانى     و كةةورد 
ز َيةةةز و بضةةةوكى دونيةةةا   ناوضةةةةكةش ناسةةةراون   طةةةةلَيك دةسةةةكةوتى طةةةةورةو      
بةرضاوى بةدةست هَينةاوة، ئيةدى ترسةى لةة ناوضةون   بضةوك بونةةوة تاِرادةيةةكى         

بؤيةةةة ثَيويسةةةت دةكةةةات كةةةة سةةةةركردايةتى كةةةورد هةةةةموو جةةةؤرة   .ؤر ِرةويوةتةةةةوةز
هتةةد لةطةةةَل زؤرَيةةك لةةةو والتانةةة و  ..ثةيوةنديةةةكى سياسةةي   ئةةابوورى و كةةةلتورى 

كؤمةَلطايانةدا دروست بكةات   بةتةةنيا خةؤي نةبةسةتَيتةوة بةسياسةةت   ثةالن         
ى ئَيسةةتادا بةتةةةنيا ئةةةمريكا نيةاز  بةرذةوةنديةةةكانى ئةةةمريكاوة، ضةةونكة لةةة دونيةةا 

خةةاوةنى هَيةةز و دةسةةةالت و بِريةةارى سياسةةي   ئةةابورى و زانسةةتى   سةةةربازيش     
نيةة، ناتوانَيةت هةي  ئةةرك   كةةارَيكى نَيونةتةةوةيي ئةةجنام بةدات بةةبَي هاوكةةارى و         
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ِراليا   وثشةةتيوانى يةةةكَيتى ئةةةوروثا   ضةةني   ِروسةةيا   يابةةان   كؤريةةا   ئوسةةت       
يةةاى ئَيسةةتادا ئةةةمريكا تاكةةة ِرابةةةرو تاكةةة جةمسةةةر نةةةماوة، بةةةَلكو   ولةةة دون. هتةةد..

لةبةر مةترسى دروسةتبوونى فةرة جةمسةةرى هَيزدايةة، هةةر لةة ئةةوروثا   يابةان           
ئةةم ِراسةتيانة ئةةةوةمان لةةبري ناباتةةوة كةةة     .ِروسةيا   تةنانةةت ئةةمريكاى التينيشةةدا   

لةدونيادا و دةتوانَيت طوشةار   ئةمريكا خاوةن نفوز و دةسةالت و هَيزَيكى طةورةية
 .و فشارةكانى بةكاربَينَيت لةسةر زؤر لة ووالتان و كؤمةَلطاكانى دونيا

لةبةةةر هةةةموو ئةةةم فاكتةرانةةة كةةورد ئةةةكرَيت كةةة ثةيوةنةةدى سياسةةي   ئابوريةةةكانى  
لةطةةةَل يةةةكَيتى ئةةةوروثا   ِروسةةيا   ضةةني   يابةةان   كؤريةةا   والتةةانى ئةةةمريكاى     

تؤَلبكات و لةسةةةر بنةمايةةةكى بةةةهَيز دابِرَيةةذَيت، بةةؤ ئةةةوةى لةهةةةر      التينةةدا تونةةدو 
قؤناغ   طؤِرانكةارى بةرذةوةنديةكانةدا و لةةكاتى ثشةتلَيكردنى ئةةمريكادا بؤكةورد،       
" كورد بَي ثشت   ثةنا نةمَينَيتةوة و نةطةِرَيتةوة خاَلى دةستثَيك   سةفر، هةةموو   

مَيةةةةةذوويي تةةةةةاَلى خةةةةةةباتى  و ئةةةةةةزموونى " هَيلكةةةةةةكانى بةيةةةةةةك جةةةةةار نةشةةةةةكَيت 
كوردةوارميةةةان دووبةةةارة نةبَيتةةةةوة، ئةةةةم كةةةارةى كةةةورديش كةةةارَيكى شةةةةرعية لةةةة       
ثةيوةنديية نَيو دةوَلةتيةكاندا، ضونكة لةة دونيةاى ئَيسةتادا  هةةموو ثةيوةنديةةكان      

 .دوواليةنةن   هةردوال ثَيويستيان بةو ثةيوةنديانة هةية
ضةةةوك زانيةةةةوة هةةةةنطاو بنَيةةةت بةةةةو   بؤيةةةة ضةةةيدى كةةةورد نابَيةةةت شةةةةرمن   خةةةؤ بةب  

اسةةةتةية، ضةةةونكة هةةةةموو دواكةةةةوتنَيك لةةةةم كةةةاروانى ثَيشةةةكةوتنانةى دونيةةةادا    ئاِر
دةبَيتة مايةى زةرةرو زيانى طةورة بة ئَيستا  ئايندةى مةسةلةى كةوردو نةةوةكانى   

 .داهاتوووش 
 ---------------------------------------------

دا ((كوردوسةةةةتانى نةةةةوَى)) و ِرؤذنامةةةةةى (( سةةةةبةى )) ةلكرتؤنى ئةةةةةم بابةتةةةةةم لةةةةة سةةةةايتى ئةةةة *
 . دا 12/2007و 5/12باَلوكراوةتةوة لة 
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ة كوشندةكانى هةَل  
*راقى نوَيدا سةركردايةتى كورد لة عَي  

 
ئاشةةكراية ِرووخانةةدنى ِرذَيمةةى بةعسةةى سةةةدامى لةةةالى كةةوردو سةةةرجةم هَيةةزة  *    

ة كةةةارَيكى نةةةةكردة و موسةةةتةحيل  لةةةةتوانادا   ئؤثؤزسةةةيؤنةكانى عَيراقيةةةةوة ببةةةوو 
نةبوو، كاتَيكيش ئةو كارة ئةجنامدرا بةِرابةرايةتى سةوثاى ئةةمريكا  هاوثةةميانان    

هةربؤيةةة  .بوون  وةك خةةةون و خةةةياَل وابةةوو كةةة هاتبَيتةةة دى     كةهةةةموان شاطةشةة 
خؤئامةةادةكردنَيكى بةةاش نةةةبوو بةةؤ طرتنةةة دةسةةتى دةسةةةالت  حةةوكمى والتَيكةةى       

و طرنطةةى وةك عَيةةراق بةةةهؤي ثَيطةةة مَيةةذووى  جةةوطرافيى وهةَلكةوتةكةةةي      طةةةورة
لةناوضةةى ِرؤذهةةةالتى ناوةِراسةت  دةروازةى ِرؤذهةةةالتى والتةانى عةةةرةب  بةةةهؤي    
دةوَلةمةنديةكةشةةيةوة لةنةةةوت  كانزاكان بةهةةةموو كَيشةةة نةتةةةوةيى و تايةةةفى و    

ةبوو كةةة هةةةمووان بةةةكوردو   بؤيةةة كةةارَيكى ئاسةةان  سةةانا نةة   .هتةةد ........دينةةى و  
هتةةد وة، لةسةةةريةك بةرنامةةةو سياسةةةتى يةةةكطرتوو كةةار بكةةةن     ...شةةيعةو سةةونةو  

لةاليةك بةهؤي نةبوونى تواناو شةارةزايي  كارامةةيي تةةواو لةئيةدارة و دةسةةالت      .
و بةةةةةِرَيوةبردنى والتةةةةدا الى هةةةةي  اليةةةةةكى ئؤثؤزسةةةةيؤن  ، لةاليةةةةةكى تريشةةةةةوة      

ى والت يةةان دةزطايةةةكى سةةيخوِرى ناوضةةةيي  عةةةرةبي       نةةدة هةريةكةةةيان بةئةجَي
بيانى كاريان دةكرد كة مةحاَل بوو هةموانيان لةسةر يةك بةرنامة كؤك بةن، ضةونكة   
هةريةكةةيان بةرذةوةنةةدي تايةفةةةو ثشةةتيوانةكانى خؤيةةان دةثاراسةةت  هةةةوَليان بةةؤ   

 .دةدا 
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الت  عَيراقةة  كورديش وةك هةةموان بةرنامةةو ئةجينةداى خةؤي  هةةبوو لةةو دةةسةة       
نوَييةةةةى كةةةة وةك خةةةةون هةةةاتبووة دى  ضةةةةندةها سةةةاَل بةةةوو خةةةةبات  خةةةوَين          
فرمَيسةةةكى بةةةؤ دةِرشةةةت  كةوتةةةة خةةةؤ بةةةؤ ئةةةةوةى جَيطةوثَيطةةةةى شةةةياوى خةةةؤي       

بةةالم بةداخةةوة سةةركردايةتى سياسةى كةورد يةان       .وةربطرَيت لةو عَيراقةة نوَييةةدا   
كةةة تةةا ِرووخةةانى ِرذَيمةةى بةةةعس دوو ِراسةةرت بَلةةَيني سةةةركردايةتى ثةةارتى   يةةةكَيتى 

ئيةةةةدارةو دوو طوتةةةةارو دوو هةَلوَيسةةةةتى سياسةةةةي جياوازيةةةةان هةةةةةبوو لةمةةةةةِر زؤر     
لةمةسةلةكان لةنَيوان خؤياندا ، هةةر بؤيةةش لةاليةةك نةةبوونى متمانةة بةيةةكرتى و       
لةاليةةةةكى تريشةةةةوة زاَلبةةةوونى بريكردنةةةةوةى تةسةةةكى حيزبايةةةةتى  دةسةةةكةوتى     

ةالى سَيهةميشةةةوة ثةةرس  ِرانةةةكردن بةكةسةةانى ثسةةثؤِر   حيزبةةى و شةخسةةى و لةة 
شةةارةزاو جةةةماوةر و ثارتةةة سياسةةةيةكانى تةةر، ئةةةو سةةةركردايةتية كةوتةهةنةةدَي       
هةَلةةةى كوشةةندةوة كةةة لةئَيسةةتاداو دواى ضةةوار سةةاَل لةةةِرووخانى ِرذَيمةةى بةةةعس         

بضةةوك كاريطةريةةةكانيان دةردةكةةةوَيت كةةة ثَيطةةةى كةةورد ِرؤذ بةةةِرؤذ لةةةالوازبوون       
يةةى جةارانى   ةبوونةوةو لةقاَلبداندايةة  ئةةو سةةنو  قورسةايي  هةيبةةت  هةميةن     

 .نةماوة 
هةةةر بؤيةةةش مةترسةةي هةِرةشةةةكان لةسةةةرماف  داواكةةارى  مةسةةةلةى كةةورديش     
بةجةةدى سةةةريان هةَلداوةتةةةوة بةةةهؤي زاَلبةةوون  بااَلدةسةةت بةةوون  بةةةهَيزبوونى        

ميانى كةةةةورد بةةةةوون  لةةةةةخاكى اليةنةةةةةكانى تةةةةر كةةةةة تةةةةا دوَينةةةةَى دؤسةةةةت  هاوثةةةةة 
كوردسةةتانةوة بةةةناو خةةةباتيان دةكةةرد، بةةةالم لةئَيسةةتاداو لةسةةايةى دميوكراسةةي    

لةمانى شةةرعى  ياسةايي  دةسةتوريدا دذايةةتى خواسةتة ِرةواكةانى       لةذَير قوبة ثةِر
 .كورد دةكةن 

ِراستة ئةركى كورد  سةركردايةتيةكةى لةئَيستادا طةلَيك لةجاران سةخرتة بةةهؤي  
ئاَلؤزبوونى كَيشةكان  زيادبوونى ناحةةزان  بةوونى كاريطةةرى ثلةة و ئيمتيةازات       

هتةةد، بةةةالم لةطةةةَل هةةةموو ئةمانةشةةدا  ..دةسةةتَيوةردانى والتةةانى ناوضةةةكةو دونيةةا  
ثَيويسةةتة سةةةةركردايةتى سياسةةةي كةةورد زؤر بةذيرانةةةةو حةكيمانةةةةو دووربينانةةةةو   
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يةةةة سياسةةةى  ئابووريةكانةةةدا بكةةةات    ديقةةةةتى زيةةةاترةوة مامةَلةةةة لةطةةةةَل طؤِرانكار  
هاوكَيشةةة  بةالنسةةى هَيزةكةةان بةةاش خبوَينَيتةةةوة  كارتةةةكانى طوشةةار لةدةسةةتيدا    
زيةةةاتر بكةةةات، ئةوانةةةةش هةةةةموى بةنةةةةكردنى هةَلةةةةى زةق  كوشةةةندةى ياسةةةايي    
سياسةةى دةبَيةةت، ضةةونكة ِروودانةةى هةةةر هةَلةيةةةك دةبَيتةةة هةةؤي مايةةة ثووضةةبوونى      

ندةها سةةةةةاَلةى كةةةةةورد، بةثَيضةوانةشةةةةةةوة هةةةةةةموو  بةةةةةةرى ِرةنةةةةةو  خةةةةةةباتى ضةةةةةة 
سةةةةركةوتنَيك  بةدةسةةةتهَينانى دةسةةةتكةوتَيك دةبَيتةةةة مايةةةةى زيةةةاتر ضةسةةةثاندنى  
دةسةةةةالت  قةةةةوارةى سياسةةةي كةةةوردو ثَيطةةةةى دةسةةةةالتى لةةةةعَيراق  ناوضةةةةكةو     

 .دونياشداو هَيندةى دى ئاسؤكانى دواِرؤذ ِرووناكرتو طةشاوة تر دةكات 
- :ورد كردويةتى لةعَيراقى نوَيدا ةورانةى كة سةركردايةتى كلةو هةَلة ط* 
لةياسةةاى كةةاتى ئيةةدارةى دةوَلةتةةدا كةةة     58نةةةتوانينى جَيبةةةجَيكردنى مةةادةى    1.

لةسةةةردةمى ئةجنومةةةنى حوكمةةدا نوسةةراو نةةةتوانر لةسةةةردةمى هَيةةزو دةسةةةالتى      
 .كورددا لةهةردوو حكومةتى عةالوى  جةعفةريدا جَيبةجَيبكرَيت 

لةكاتى نووسينةوةى دةستوورى هةميشةيي عَيراقدا كة نزيكةى دوانزة مليةؤن   2.
ى  140عَيراقى دةنطيدا بؤي، لةةماوةى دوو سةاَلى مةاوةى جَيبةةجَيكردنى مةادةى      

دةسةةةةةتووردا، نةةةةةةتوانرا ئةةةةةةو مادةيةةةةةة جَيبةةةةةةجَيبكرَيت، كةةةةةة هةَلةةةةةةى سةةةةةةرةكى    
ةجَيكردنةكةةة، كةةة  سةةةركردايةتى سياسةةي كةةورد ئةةةوةبوو كةةة مةةاوةى دانةةا بةةؤ جَيب    

نةدةبوو ئةةو كةارة بكةات  وةك هةةموو مادةكةانى تةرى دةسةتوور مامةَلةةى لةطةَلةدا          
بكرايةةةو تةةا ئةةةو دةسةةتوورة هةبوايةةة مادةكةةةش كاريطةةةرى ياسةةايي  شةةةرعيةتى       
خةةؤي مبايةةة، نةةةك وةك ئَيسةةتا بةةةهؤي هةَلةةةى سةةةركردايةتى كةةوردةوة شةةةرعيةتى   

 .مانةوة مادةكة كةوتؤتة بةر تانةو تةشةرو طو
ةكانى عةةةةالوى  جةعفةريةةةدا نةةةةتوانرا  هةةةةر لةسةةةةرةتاي ثَيكةةةةوةنانى حكومةتةةة  3.

م ى كوردسةتان وةك هَيزَيكةى سةةربازى ياسةايي بضةسةثَينرَيت       . بوونى هَيةزى ث 
بوودجةى بؤ تةرخان بكرَيت نةك وةك ئَيستا بؤتةة كَيشةةو دوذمنةى بةؤ زيةاد بةووة،       
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ى عَيراقةدا يةةةكاليي بكرَيتةةوة كةة ئةمةةةش    هةةموو ثةرس  ِرايةةك دةبَيةةت لةثةِرلةةمان    
 .كارَيى زةمحةتة 

م كةهةيةو لةئَيستادا بةهةةردوو ثةارتى    .نةتوانرا هةر لةسةرةتاوة بةو هَيزى ث 4.
هةزار ضةكداريان هةيةة، بتوانرَيةت سةنوورى جوطرافيةاى      100يةكَيتى كة نزيكةى 

انةةقني  مةنةدة    كوردستان لةشةنطارو تةلةعفةرو مةمخورو كةركوك  حةمرين  خ
بثارَيزَيت  بيكةنة ئةمرى واقع  لةدةستوورى هةميشةيي عَيراق  كوردستانيشةدا  

 .بضةسثَينرَيت 
لةئَيستاشةةدا كةةة سةةةركردايةتى كةةورد بةةؤي دةركةةةوتووة كةةة ثَيطةةةو دةسةةةالتى       5.

بةةرةو الوازبةوون دةضةَيت هةةوَلى ئةةوةدةدات كةة هةنةدَي كةار بكةات بةؤ ئةةوةى ئةةو             
وو لةناهاوسةنطية ِراستبكاتةوة بةهةندَي هةنطاوى حساب بةؤ نةةكراو و   بارة الرو ِر

وةك .ثشةت نةبةسةةتوو  بةشةةرعيةتى دةسةةتووري  جةةماوةرى خةةةَلكى كوردسةةتان    
لَيةةةةدانى بةةةةريى نةةةةةوت  ئيمزاكردنةةةةى ثةيوةسةةةةتنامةى نةةةةةوتى لةطةةةةةَل كؤمثانيةةةةا     

 .ن بيانيةكاندا، بةبَي طةِرانةوة بؤ مةركةزو ثرس  ِراوَيذ ثَيكردنيا
ِراسةةتة هةةةموو هةةةوَلَيكى حكومةةةتى هةةةرَيم بةئاِراسةةتةى زيةةاتر ضةسةةثاندنى واقعةةى  
سياسةةةةةةي كوردسةةةةةةتان  بةةةةةةةهَيزكردنى بنةةةةةةةما ئابووريةةةةةةةكانى هةةةةةةةرَيم كارَيكةةةةةةة  
لةبةرذةوةنةةةدى ئاينةةةدةى كوردسةةةتانداية، هةةةةموو تةةةاكَيكى كةةةورد خةةةةونى بةةةةوةوة   

م دةبَيةةت ئةةةم هةوَلةةةو بةةةال.دةبينةةى كةةة نةةةوتى كةةورد بةةؤ كوردبَيةةت نةةةك دذ بةةةكورد   
طةمةةة سياسةةية زؤر هةسةةتيارة لةاليةةةك بةئاشةةكرابَيت  لةاليةةةكى تريشةةةوة ثشةةت      
ئةسةةةةتوور بَيةةةةت بةةةةةِراى طشةةةةتى جةةةةةماوةرى كوردسةةةةتان  ثارتةةةةة سياسةةةةيةكان      

نةةةك شةةاراوةبَيت تةنانةةةت شةةةريكة بةشةةةكةى حكومةةةتيش .ثةِرلةةمانى كوردسةةتان  
رى ووردةكةارى ئةةو ثةيوةسةتنامانة نيةة و     كة يةكَيتى نيشتمانى كوردستانة ئاطادا

تةنانةةةةت ثةِرلةةةةةمانى كوردوسةةةةتان كةةةةة مناينةةةةدةى طةةةةة  كوردوسةةةةتانة ئاطةةةةادارى   
 .ناوةِرؤكى ئةو ثةيوةستنامانة نية
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لَيةرةدا ثرسةيار ئةوةيةة ئايةةا ئةةم هةَلةة  كةموكوِريانةة بةةؤ كةران ؟ئايةا الوازبةةوون          * 
كَي بوو؟ كورد خةؤي يةان خةةَلكانى    بضووكبوونةوةى ثَيطةى كورد لةبةغداد هةَلةى 

 تر ؟  ِرَيطا ضارة ضي ية؟
ِراست  دروست ئةم هةالنة تةنها سةركردايةتى ثارتى  يةكَيتى لَيةي بةرثرسةيارة،   
لةئةةةةجنامى نةشةةةارةزايي  ثةةةرس نةةةةكردنى بةثسةةةثؤِرانى ياسةةةايي  دةسةةةتوورى    

سةةتهَينانى لةئةةةجنامى ملمالنَيةةي حيزبايةةةتى  وةدة .هتةةد ....ئيةةدارى  ئةةابوورى   
ثلةوثايةةةو ثؤسةةت  ئيمتيةةازاتى حيزبةةى  كةسةةى بةةووة، لةئةةةجنامى بةةَي متمانةةةيى    
بةيةةةةكرت بةةةووة، لةئةةةةجنامى نةطةِرانةةةةوة بةةةووة بةةةؤ الى هَيةةةزة سياسةةةيةكانى سةةةةر      
طؤِرةثةةانى كوردسةةتان  جةةةماوةرى طةلةكةةةمان بةةووة، بةهةةةمان شةةَيوة لةئةةةجنامى      

ووة، لةئةجنامى بةَي بةرنامةةيي  بةاش    خؤشباوةِرى  موجامةلةو دَل ِرازيكردنةوة ب
هةَلنةسةةةةةةةةنطاندنى هاوكَيشةةةةةةةةو طؤِرانةةةةةةةة سياسةةةةةةةةكان  هَيزةكانةةةةةةةةوة بةةةةةةةووةو   

 .نةخوَيندنةوةى ئايندة بووة 
لةئَيستاشةةةةةدا بةهةةةةةةمان شةةةةةَيوة هةةةةةةمان سةةةةةةركردايةتى سياسةةةةةي بةرثرسةةةةةيارن     
لةةةالوازبوون  بضةةوكبوونةوةى ثَيطةةةى كةةورد لةعَيراقةةدا، ضةةونكة كةةورد خةةؤي بةةووة    

اوبذيوان  دةم ِراست  كوَيخاى شةيعةو سةونة بةؤ ئةةوةى شةةِري تايةةفى  ئةةهلى        ن
ِروونةدات، هةر ئةم كارةش بةوو كةةبوة هةؤى بةةهَيزبوونى هَيةزى ثةؤليس  سةوثا         

دةسةةةةالت  حكومةةةةتى مةةةالكى بةةةةهَيزتر كةةةردوو زيةةةاتر     ,دةزطةةةا ئةمنيةةةةكانى تةةةر   
دا  140كردنى مةةادةى  طةةرى زؤر لةبةةةردةم جَيبةةةجيَ ضةسةةثاندنى   وايكةةرد كةةة ِريَ 

دروست بكات  بةبةرنامةش كار بؤ ثةكخستنى دةكةات، تاكةار طةيشةتة ئةةوةى كةة      
هاوثةميانى لةدذى كورد سةازبدات لةطةةَل هَيةزة دذةكةان بةةكوردو داواكاريةةكانى ،       

 .بةةردةوامبوونى حكومةتةكةةى مةالكى   لةكاتَيكدا تةنها كورد بووة مايةى مانةوةو 

 .لهةؤي دواكةةوتنى لةسةَيدارةنةدانى تاوانبةارانى ئةةنفا      كورد هةر خؤي بةوو بةووة  

ى  140كورد خؤي كةمتةرخةم  خةوَين سةارد بةوو بةؤ جَيبةجَيكرنةةكردنى مةادةى       
بةدةستنيشةةةةانكردنى كةسةةةةانى الواز و بَيدةسةةةةةالت   .دةسةةةةتوور لةةةةةكاتى خؤيةةةةدا  



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 170 

 

كةةورد هةةةر لةسةةةرةتاوة هةَلةةةى خةةؤي  .140لةكوردوسةةتان و ليذنةةةى بةةاالى مةةادةى  
كةورد هةةر خةؤي    .و كةة كةةركوكى وةك خانةةقني ثاكنةةكردةوةو كةؤنرِتؤَلى نةةكرد       بو

بةةةةووة هةةةةؤي ئةةةةةوةى كةةةةة هَيةةةةزى ثَيشةةةةمةرطةى كوردسةةةةتان بةةةةةذمارةو خةةةةةرجى     
 .ثَيداويستيةكانيةوة نةضةسثَيت 

ثَيطةةةةى خةةةؤي لةةةةعَيراق  لةبةةةةةردةم     ىبةةةوون ازكةةةورد هةةةةر خةةةؤي بةةةووة هةةةةؤي الو    
ئَيسةةةةتاش ئاشةةةةتبوونةوةو متمانةيةةةةةكى   ئةةةةةمريكاداو لةناوضةكةشةةةةدا، ضةةةةونكة تا 

لةمانةدا ضةَي   ِراستةقينةو تونةدوتؤَلى لةةناو خةؤي خؤيةدا لةةحيزب  حكومةةت  ثةرِ      
 .نةكردووة 

كةةورد هةةةةر خةةؤي نةةةةيتوانيوة لةةةماوةى دوو سةةةاَلدا بناغةةةى حكومةتةكةةةةى خةةةؤي     
 .بضةسثَينَيت  هةموو وةزارةتةكان يةكثَيبطرَيتةوة

  هاوبةةةةش دةكةةةات لةبةغةةةداد كةضةةةى لةةةةناو    كةةةورد داواى شةةةةراكةتَيكى يةكسةةةان  
لةمانةةةة حكومةتةكةةةةى خؤيةةةدا هةةةةردوو شةةةةريكة بةشةةةةكة متمانةةةة بةيةةةةكرتى  ثةرِ   

كةواتةةةة تةةةةنها كةةةورد خةةةؤي بةرثرسةةةيارة لةبضةةةوكبوونةوةو  .هاوبةشةةةةكةش ناكةةةةن 
الوازبةةوونى ِرؤَل  كاريطةريةةةكانى تةنانةةةت لةةةناو كوردسةةتان  عَيةةراق  ناوضةةةكةو   

 .شدا  لةبةردةم ئةمريكا
هةةةر بؤيةةة ضارةسةةةر بريتيةةة لةةةوةى كةةة، ئةةةم سةةةركردايةتية سياسةةيةى كةةورد يةةان    

 .بطؤِردرَيت، يان بةسةر طوتار  هةَلوَيستةكانى خؤيدا بضَيتةوة 
- :لةسةر ئاستى كوردستان 

بةةةزووترين كةةات حكومةةةتَيكى تونةةدوتؤَل  بنكةةة فةةراوان  بةهاوبةشةةى هةةةموو       1.
ةر بنةةةماى توانةةاو لَيهةةاتووى و ِرابةةوردوو ثةةاكى  حيزبةةة سياسةةيةكان ثَيكبَيةةت لةسةة

 .خاوةن بِروانامة، نةك لةسةر بنضينةى حيزبايةتى 
ثةةرس  ِراكةةردن بةثارتةةة سياسةةيةكانى كوردسةةتان  لةهةةةموو مةسةةةلةكاندا بةةؤ      2.

ئةةةوةى يةةةكِريزى طةةة  كةةورد بثارَيزرَيةةت  ِرَيطةةة نةةةدرَيت بةةةدرزتَيكردنى ِريزةكةةانى  
 .طة  كورد 
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انةةةةةوة بةةةةؤ الى جةةةةةماوةر ئةةةةةويش بةضارةسةةةةةركردنى كَيشةةةةةكانى ذيةةةةان     طةِر 3.
طةةوزةرانى خةةةَلكى  ئاوةدانكردنةةةوةو ثَيشكةشةةكردنى زيةةاترى خزمةةةتطوزارى بةةؤ    

 .جةماوةر  
نةهَيشتنى طةندةَلى  ضةَي كردنةى سةازكارى لةة حيةزب  حكومةةت  دةسةةاَلتى         4.

 .كورديدا 
 .ن  دادوةرى كؤمةاَليةتى ضةسثاندنى زياترى دميوكراسيةت  ئازاديةكا5.
- :لةسةر ئاستى عَيراق * 

بةدَلنيايي ضةندة لةكوردسةتاندا يةةك  يةةكطرتوو بةني، هَينةدةش لةبةغةداد بةةهَيزو        
بةةةةتوانا دةبةةةني، هةةةةر بؤيةةةة عَيةةةراق ِرةنطدانةةةةوةى كوردسةةةتانة  دةبَيةةةت لةبةغةةةداد     

ِرةواكةانى  سياسةتى نةتةوةيي ثيادة بكةين دذى هةموان  لةسةر ماف  داواكاريةة  
كة لةبةرذةوةندى خةَلكداية نةك حيةزب سةازش نةةكرَيت  مةل نةةدرَيت بةؤ طوشةارو        

 .فشارةكانى هَيزة نةيارةكان 
- :لةسةر ئاستى والتانى ناوضةكة * 

لةبةةةر ئةةةوةى كةةورد لةةةِرةوايى مةسةةةلةكةيى  جةماوةرةكةةةى  شةةاي  داخةةةكانى        
لةةعَيراق  نةة لةناوضةةكةو    كوردستان هي  دؤستَيكى ِراسةتةقينةو تاسةةرى نيةة نةة     

نةةةة لةكوردستانيشةةةدا، هةةةةر بؤيةةةة ثَيويسةةةتة مامةمةَلةةةةى خةةةؤي لةطةةةةَل واَلتةةةانى         
ناوضةكةشدا بةهَيمنى  لةسةر خؤو نةفةةس درَيةذى بةةِرَيوة بةةرَيت، دوور لةةزمانى      

ةشةة كةة لةتوانامانةدا نةةبَيت، بةؤ تَيثةِرانةدنى قؤناغةكةةو        زبرو توندو هةِرةشةةو طورِ 
زطرتن  دراوسَييةتى باش ثيادة بكات، بةبَي ئةةوةى دةسةت بةربةدات    سياسةتى ِرَي

 .  لةمافة ِرةواكانى
- :لةطةَل ئةمريكادا *

كورد ئةطةر بةناو  لةم قؤناغةةدا دؤسةتَيكى هةةبَيت  ثارَيزطةارى لَيبكةات لةبةةردةم       
هَيةزة نةةةيارةكانى نةةاوخؤي عَيةراق لةاليةةةك  والتةةانى عةةرةبى  ئيسةةالمى ناوضةةةكة    

كى تةرةوة تةةنها ئةمريكايةة، بةةاَلم ئاشكراشةة لةةدونياى سياسةةتدا دؤسةت          لةالية
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دوذمنى تاسةر نية، بةالم بةرذةوةندى تاسةر هةية، هةر بؤيةش ئةم دؤسةتايةتيةى  
ئةمريكاش بةدَلنيايي تاسةر نابَيت، بةَلطةةش بةؤ ئةةو ِراسةتية هةَلوَيسةتى ئةةمريكا       

بةةوو، لةطةةةَل توركياشةةدا     pkkذى بةئاشةةكرا  بةةةنهَينى  د و  pkkبةةوو لةكَيشةةةى  
ثةيوةندية سةاردبوةوةكانى طةةرمرت كةردةوةو هةِرةشةةى لةسةةركردايةتى كةورديش       

بةهةةةةمان شةةةَيوة تائَيسةةةتا هةةةي   .كةةةرد كةةةة زيةةةاد لةبةةةةِرةى خةةةؤي ثةةةَي ِرانةكَيشةةةَيت   
كؤمثانيايةةةةةكى ئةةةةةمريكى لةطةةةةةَل حكومةةةةةتى هةرَيمةةةةدا ثةيوةسةةةةتنامةى نةةةةةوتى     

  .ئيمزانةكردووة 
ثا بةةدات وكةةورد دةتوانَيةةت درَيةةذة بةةةو ثةيوةنديانةةةى لةطةةةَل ئةةةمريكاو ئةةةور       بةةةالم

بةةةةةزياتر ضةسةةةةثاندنى دميوكراسةةةةيةت  ئازاديةةةةةكان لةكوردسةةةةتانداو نةهَيشةةةةتنى   
طةنةدةَلى لةةة حكومةتةةداو زيةةاتر ئاوةدانكردنةةةوةى كوردسةةتان  تَيكةةةاَلوبوون لةطةةةَل   

 . بازاِرةكان  كؤمثانيا  بانكة نَيودةوَلةتيةكاندا
بؤيةةةة طةةةةر سةةةةةركردايةتى كةةةوردى ئةةةةةم قؤناغةةةة ناسةةةةك  هةسةةةتيارة بةذيرانةةةةة      *  

تَينةثةةةِرَينَيت ئةةةوا زؤر نزيكةةة كةةة هةةةموو بةةةرى ِرةنةةو  خةةةبات  دةسةةتكةوتةكان         
لةدةسةةت بضةةَيت  جةةارَيكى دى بؤسةةةدان سةةاَلى تةةر ضةةاوةِروانى هةةةلَيكى لةةةم جةةؤرة   

 .بني
 ---------------------------------------------

 .دا27/2/2008دا باَلوكراوةتةوة لة ((سبةى))ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى*  
 
 

 ئةرَي كؤمةَلطاى كوردةوارى
*ى ؟يزبكؤمةَلطايةكى دميوكراسية يان ح   

 
ةكانى دةسةالت  لةةم سةةردةمةدا   ازَيكة لةشَيوازوةك ئاشكراية دميوكراسي شَيو*  

  دةوَلةةةتانى يةكان سةةزؤربةةةى ثارتةةة سيا ى بؤتةةة ئامةةانو  درومشَيكةةى طةةرنو لةةةال  
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مشوليةةةكانيش دةيانةةةوَيت بةةةثَيي وِرةو ةو بضةةوكةوة، تةنانةةةت سيسةةتةمة تةةاك طةةةور
ؤسةةةةى سةةةثَينن  لةةةةو ثَيناوةشةةةدا ثرِ اسةةةي بخواسةةت  بةرذةوةنديةةةةكانيان دميوكر 

هةَلبذاردنى بةناو ئةازادو نهَينةى ئةةجنام دةدةن، هةرضةةندة ئةجنامةةكانى لةثَيشةةوة       
 .اوةزانر

دميوكراسةةةي مَيذوويةةةةكى دَيرينةةةى هةيةةةةو لةسةةةةدةى ثَينجةةةةمى ثةةةَيش زاينةةةةوة        
اوة، بةةو مانايةةى   لةيؤنانى كؤندا سةريهةَلداوةو بةشةَيوةيةكى ِراسةتةوخؤ ثيةادة كةر    

بةةم شةَيوةية بةةثَيي قؤناغةةكانى     .دةسةالتى طةل خةؤى دةطةيةةنَيت    كة دميوكراسي
دميوكراسةةةةي طةشةةةةةو   ىطاو مَيةةةةذووطةشةةةةةكردنى ئةةةةابوورى كؤمةاَليةةةةةتى كؤمةةةةةلَ  

 از وثَيشةةةةةةةةةةكةوتنى طةةةةةةةةةةةورةى تيةةةةةةةةةةادا بةرجةسةةةةةةةةةةتةبووة لةضةةةةةةةةةةةمك  شةةةةةةةةةةَيو  
ئاشكراشة دميوكراسي طةلَيك دووذمنى سةرسةختى هةيةة لةة   .جَيبةجَيكردنةكانيدا

خؤسةةةةةةثَينةكان  كؤنةةةةةةثارَيزو   ئةليطارشةةةةةي و جةةةةةؤرة دةسةةةةةةالتةكانى تةةةةةاك ِرةو  
 .دواكةوتووةكاندا 

كؤمةَلطايةةةةةكى ئةةةةازادو خؤشةةةةطوزةران  ثَيشةةةةكةوتوو     دميوكراسةةةةى هةميشةةةةة لةةةةة  
ى ، بةهةةةمان شةةَيوةش لةةة سةةاية   سةةتدا بةباشةةى طةشةةةدةكات  دةضةسةةثَيت  تةندروو

وةدةسةةةت دةهَينَيةةةت لةسةةةةر ئاسةةةتى هةةةةموو     دميوكراسةةةيدا كؤمةةةةَلطا ثَيشةةةكةوتن  
َيةةك جةةا هةةةر كات.هتةةد....بوارةكةةانى سياسةةي  ئةةابوورى  كؤمةاَليةةةتى  فةرهةةةنطى   

تورو ذيةةةةان  هةَلسةةةةوكةوت  طوتةةةةارى تةةةةاك     ووة بةشةةةةَيك لةكةةةةةل دميوكراسةةةةي بةةةة 
دةسةةةالتداران لةةةة هةةةر كؤمةَلطايةكةةةدا ئةةةوة دةتوانرَيةةةت بةةةو كؤمةَلطايةةةة بووترَيةةةت     

ى ئةجناميشةةدا هةةةركاتَي كؤمةَلطايةةةكى دميوكراسةة  لةةة . كؤمةَلطايةةةكى دميوكراسةةي 
ن، بةةالم مةةرة نيةة    دَيتة  بةوو  ةدَلنيايي دةسةالتَيكى دميوكراسيشهاتة بوون ئةوا ب

 .ئةطةر دةسةالت دميوكراسي بوو ئةوا كؤمةَلطاش دميوكراسي بَيت
ئاشكراشةةة شةةَيوازى دةسةةةاَلتى دميوكراسةةيش بةةَي كةةةم  كةةوِرى  بةةَي هةَلةةة نيةةة،          
دميوكراسةةةةيش زؤر جةةةةاران ِرةخنةةةةةو تةةةةواجنى لَيةةةةدةطريَيت  لةةةةَيطرياوة، لةةةةة ِرووى     

دا، ضةةونكة دميوكراسةةي بةةؤ خةةؤى   ثيةةادةكردن  هةميةنةةةى زؤرينةةة بةسةةةر كةمينةةة   
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ات  لةةةة هةةةي  كةةة:" بريتيةةةة لةةةة حةةةوكمى زؤرينةةةة، وةك جةةةان جةةةاك ِرؤسةةةؤش دةَلَيةةةت  
 ".ى سةد دةر سةد جَيبةجَي نةبووةو ناشبَيتجَيطةيةكدا دميوكراس

بةالم دةكرَيت تاِرادةيةكى زؤرباش  كاريطةرو بَي هةَلة دميوكراسي ثيادة بكرَيةت   
زؤر باشيشةةةةةي هةةةةةةبَيت لةسةةةةةةر طةشةةةةةةكردن     جَيبةةةةةةجَي بكرَيةةةةةت  كاريطةةةةةةرى   

خؤشةةطوزةرانى  ثَيشةةكةوتنى كؤمةةةَلطاكان كةةة هةةةر ئةمةةةش بؤتةةة هةةؤي ئةةةوةى كةةة    
 .وشم  ئامانونة درهةموان بيكة

ئاشكراشةةةة دميوكراسةةةى وةك ضةةةةكَيكى دوو دةم وايةةةة كةةةة ئةطةةةةر تةةةوانرا كةةةؤنرتؤَل  
قةةةازانو    بةةةة  بكرَيةةةت  لةضوارضةةةَيوةى ياسةةةا  داب  نةريتةةةدا ِرَيةةةك خبرَيةةةت ئةةةةوا      

 .و ثاشاطةردانى ازؤَل دةرضوو دةبَيتة فةورِتنشةوة طةر لة كؤبةسوودة، بة ثَيضةوانة
- : كانى كؤمةَلطاى دميوكراسي بريتني لةديارةسيما

جياكردنةةةةوى هةرسةةةَي دةسةةةةالتةكانى ياسةةةا دانةةةان  جَيبةةةةجَيكردن  دادوةرى   *  
 .لةيةكرتى

 .جياكردنةوةى دين لة دةوَلةت * 
 .ى ياسا سةروةر* 
 .ضةسثاندنى ئاشتى  ئارامى * 
 .خؤشطوزةرانى * 
 .بةرقةراركردنى سةرجةم ئازاديةكانى تاك  كؤمةَلطا * 
 .بازاِرى ئازاد * 
 .ئازادى ميديا  زانكؤكان * 
 .يةكسان بوونى هةمووان لة بةردةم ياسادا * 
 .بوونى دادوةرى كؤمةاَليةتى * 

دةن كةة ئةاخؤ كؤمةةَلطاى كةوردةوارى لةةكوَيي      جا لَيرةدا ئةةو ثرسةيارانة سةةر هةَلةدة    
ئةةم ضوارضةةَيوةيةداية؟ ئايةا كؤمةَلطايةةةكى دميوكراسةية يةةان حيزبةى؟ ئايةةا تةا ضةةةند      
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دميوكراسي لة كؤمةَلطاى كوردةواريدا ضةسثاوة؟ ئايا دميوكراسي بؤتة بةشةَيك لةة   
 كةلتورى كوردةوارى؟

ةت  قةةةةت كةةةةةمَيك ديقبةةةةؤ وةالمدانةةةةةوةى هةةةةةموو هةةةةةمو ئةةةةةو ثرسةةةةيارانة، دةكرَيةةةة  
ووردبوونةةةوة لةةة بةةارودؤخى كؤمةةةَلطاى كةةوردةواري ثةةَيش ِراثةةةِرين  دواى ِراثةةةِرين  
بةةةةةدةين  جياوازيةةةةةةكان ِروون بكةينةةةةةةوة  بةضةةةةةاوَيكى دووربةةةةةني  تيةةةةةذبني  بةةةةةة    

َيسةةت بكةةةين لةةة بةةةردةم هةةةوَل  خةةةباتى دةسةةةالت  سةةةركردايةتى   ويذدانيشةةةوة ئ
كةةةةش  هةةةةواى ناوضةةةةكةو دةورووبةةةةريش   سياسةةةي كةةةورددا، بةهةةةةمان شةةةَيوةش   

خبوَينينةةةوةو خواسةةت  خةةةون  داواكاريةةةكانى جةةةماوةريش بةهةنةةد وةربطةةرين،      
زبةوونى كؤمةةَلطاى   يئةوسا دةكرَيةت بِريةارى كؤتةا لةسةةر دميوكراسةي بةوون يةان ح       

 .كوردةوارى بدةين 
وةو دواى ِرَيكةوتنامةةةةةةةى   1916ئاشةةةةةةكراية كؤمةةةةةةةَلطاي كةةةةةةوردةوارى لةسةةةةةةاَلى   

بةسةةةر  وة بؤتةةة كؤمةَلطايةةةكى داطةةري  دابةشةةكراو ( سةةازانؤف  –بيكةةؤ  –ايكس سةة)
ان كؤمةةةةةةَلطاى شةةةةةيهةمووانيكة، "تةةةةةوركى  فارسةةةةةي  عةرةبيةةةةةدا" ى كانكؤمةةةةةةَلطا

نادميوكراسةةي  شةةؤظَينى  كؤنةةةثارَيزو دواكةةةوتوو هةةةذارو نةخوَينةةدةوارو داخةةراو   
توو هةةةةةةذارو جناميش كؤمةَلطايةةةةةةكى كةةةةةوردى داخةةةةةراو  داوكةةةةةةو  ةرئةةةةةةبةةةةةوون، د

نةخوَينةةةدةوارو نةخؤشةةةي هَيناوةتةةةة بةرهةةةةم،  ئةةةةم حاَلةتةةةة لةةةة بةشةةةةكانى تةةةرى         
كوردسةةتانى طةةةورةدا تائَيسةةتا هةةةر بةردةوامةةة، بةةةاَلم لةةة باشةةوورى كوردسةةتانداو        

وةو زيةاتريش لةةدواى ِرووخانةدنى ِرذَيمةى      1991لةةدواى ِراثةةِرينى بةةهارى سةاَلى     
، كؤمةةةَلطاى كةةوردةوارى لةسةةايةى كةةةش     دا 2003بةعسةةى سةةةداميةوة لةسةةاَلى   

و  19/5/1992 لةةةةةمان لةةةةةة هةوايةةةةةكى ئةةةةازادى  دميوكراسةةةةي  هةَلبةةةةذاردنى ثةرِ    
و بِريةةةاردان لةسةةةةر   4/7/1992دامةزرانةةةدنى حكومةةةةتى هةةةةرَيمى كوردسةةةتان لةةةة    

شةةَيوازى دةسةةةالت  ثةيوةنةةدى بةناوةنةةد لةةة بةغةةداوة لةسةةةر شةةَيوةى فيةةدِراَليزم لةةة   
توانيويةةةةتى تاِرادةيةةةةك ببَيتةةةة كؤمةَلطايةةةةكى كةةةراوة، هةةةةنطاوى     دا،  4/10/1992

لةةةمان  باشةةيش بةةةرةو ضةسةةثاندنى دميوكراسةةي  ئازاديةةةكان لةةة هةَلبةةذاردنى ثةرِ    
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ئةجنومةنةةكان  جياكردنةةوةى دةسةةاَلتةكان  بةرقةةراركردنى ياسةا  ِرَينةةطرتن لةة        
خؤثيشةةاندان  ى  كةةارى ِرَيكخراوةيةةي  جةةةماوةرى    كةةارى سياسةة ئازاديةةةكان لةةة  

 .ضَى بكاتهتد ...ناِرةزايي  
زادكردنى ميةةةديا  ِراطةياندنةكانةةةدا، هةةةةوَلى    هةةةةنطاوى سةرةتايشةةةي نةةةاوة لةةةة ئةةةا    

ئةةةازادكردنى بةةةازاِرو ئةةةابوورى  بازرطةةةانى داوة، هةرضةةةةندة هةَلةةةةو كةموكوِريشةةةى      
تياداية ، هةةوَلى نةهَيشةتنى بةَي كةارى  هةةذارى  نةخوَينةدةوارى  نةخؤشةيةكانى        
داوة، هةةةةوَلى ثاراسةةةتنى مافةةةةكانى مرؤظةةةة   ذنةةةانى داوة، هةةةةوَلى ثَيكةةةةوة نةةةانى        

هةةةةةةةوَلى ؤمةَلطايةةةةةةةكى مةةةةةةةدةنى  ئاشةةةةةةتيخواز  ئةةةةةةارام  ثَيشةةةةةةكةوتووى داوة،  ك
ووذاندنةةةوةى كوردسةةتان  سةةةرمايةو بةةازاِري داوة، هةةةوَلى داوة  ئاوةدانكردنةةةوةو ب

دةسةةةةالت خؤشةةةطوزةرانى ضةةةَي بكةةةات لةةةة ِرَيطةةةةى ثَيشكةشةةةكردنى   وبةةةةثَيي توانةةةا 
 .خزمةتطوزاريةكانةوة

مووانيان ضةةةةوونةتة قؤنةةةاغى كةةةارو ثيةةةةادةكردن    ئايةةةا ئةةةةةم هةوالنةةةة هةةةة   ... بةةةةالم  
جَيبةجَيكردنةوة بةشَيوةيةكى ِراست  دروسةت  بةَي هةَلةةو كةةموكوِري، يةان تةةنها       

 وةكو خواست  داواكارى  خةون ماونةتةوة ؟
بةةةة دَلنيةةةايي ئةةةةم هةوالنةةةة زؤربةةةةيان لةةةة قؤنةةةاغى خةةةةون  داواكاريةةةدا ماونةتةةةةوة،     

هةةنطاوى سةةرةتايدان، بةة درَيةذايي ئةةم حةظةدة       هةندَيكيشيان لة قؤناغى ساوايي  
سةةاَلةى دةسةةةالتى كةةوردى خةةؤي، ئةمةةةش مايةةةى نيطةةةرانى  نائومَيديةةة، ضةةونكة       

 .تر بكرايةؤدةكرا زياترو ز

 ئةى بؤ نةكراوة؟
ئاشكراية كؤمةَلطاى كوردةوارى كؤمةَلطايةةكى زينةدوو خةةباتطَيِرو ثَيشةكةوختوازو     

شة حةةز بةة ئاشةتى  ئةارامى دةكةات، ضةونكة بةة        ئازادى  دميوكراسي خوازة، هةمي
درَيةةةةذايى مَيةةةةذوو ذَيةةةةر دةسةةةةتةو ضةوسةةةةاوةو مةةةةاف خةةةةوراو بةةةةووة، بؤيةةةةة تةةةةةنها       
دميوكراسةةي  ئةةازادى بةةةدةرمانى دةردةكةةانى دةزانَيةةت، هةةةر بؤيةةةش زؤر بةةةزوويي  
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هةوَلى ضةسثاندن  ثيادةكردنى ئازاديةكان  دميوكراسيداو توانيشى سةةركةوتوو  
 ". ملوكهمالناس على دين :" م هَيشتاش زؤر ماوة، بةالم وةك دةَلَينبَيت، بةال

سةرضةةةاوةى هةةةةموو  ضةةةونكة جةةةةماوةر ِرى لةةةة جةةةةماوةردا نيةةةة،هةةةةر بؤيةةةة كةةةةموكو
كانة، بةةةةةالم هةَلةةةةةو كةةةةةموكوِري  كةمتةرخةةةةةمى لةِرابةةةةةرو   تةدةسةةةةةالت  شةةةةةرعية

زبةى تةسةك  نةاِرةواو    يح سةركردةو دةسةالتدارانداية، ضونكة ئةوان لةبةر ملمالنَيي
طرتنةةةةة دةسةةةةتى دةسةةةةةالت  هَيشةةةةتنةوةى هةرضةةةةى زووتةةةةرو زؤرتةةةةرى ثؤسةةةةت       
ئيمتيةةةةازات  سةةةةةروةت  سةةةةامانيان لةاليةةةةةك  لةاليةةةةةكى تريشةةةةةوة هةلومةرجةةةةة      
سياسةةي  ئابووريةةةكانى ناوضةةةكةو ثيالنطَيرانةةى دووذمنةةان  داطريكةةةران، هؤكةةارى  

رى بةةة كؤمةَلطايةةةكى دميوكراسةةي  سةةةرةكى بةةوون بةةؤ نةةةبوونى كؤمةةةَلطاى كةةوردةوا  
 .ثَيطةيشتوو 

- :كوردستان خاوةن سةروةت  سامان  داهاتَيكى هَيندة زؤرة كة
و بةرنامةةةى زانسةةتى وردو واقعةةى  دوور لةةة طةنةةدةَلى  مشةةةخؤري       ئةطةةةر ثةةالن  

رتاتيذى  طةةةرنطرت بةةةفرِيؤدانى هةبوايةةةة دةتةةوانرا زؤر كةةةارى طةةةورةترو ثةةةرؤذةى سةة    
 .جَيبةجَي بكراية

زبةةةةى ثةةةةارتى  يةةةةةكَيتى   يهةةةةةردوو ح) زبةةةةةكان بةتايبةةةةةت  يةطةةةةةر سةةةةةركردةو ح ئ
وةيان خبسةةةتايةتة سةةةةروو  تةةةةبيانويسةةةتاية  بةرذةوةنةةةدى طةةةةل  نة  ( دةسةةةةالتدار

زبةةةةكانيان  بنةماَلةكانيانةةةةوة ئةةةةوا دةكةةةرا كةةةارى طةةةةلَيك يبةرذةوةنةةدى خؤيةةةان  ح 
 .طةورةتر بكراية

سةةراوانيان ئينتيمايةةةكى ِراسةةتةقينةيان   زبةةةكان  لَيثريئةطةةةر سةةةركردةو ِرابةةةرو ح 
َيك خزمةةةتطوزارى بؤئَيسةتاو ئاينةدةى مَيةةذوو خةةبات  نةةةوةكان هةبوايةة دةكةةرا طةةل     

 .ثَيشكةش بكرداية

ئةطةر تةكةتو  ناِرةواو ناوضةطةرَيتى  تريةطةرَيتى  دَلِرازيكةردن  خةزم خزمَينةة      
شةطوزةران  يةكسةان    مةحسوبيةت  مةنسوبيةت نةبواية، دةكرا كؤمةَلطايةةكى خؤ 

 .دادثةروةر بهَينرايةتة بةرهةم 
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زبايةةةتى هَينةةدة تةةؤي نةكرايةتةةةوةو نةبوايةةة بةسةرضةةاوةى داهةةات  ذيةةان    يئةطةرح
مانى بةةةَي طةةةوزةران  كةةةارو دةسةةةكةوتى بةةةَي شةةةومارو ثَيكةةةةوةنانى سةةةةروةت  سةةةا    

ك  تةةةةالرى ضةةةةندين نهةةةؤمى  وةرطرتنةةةى ثؤسةةةت  حسةةةاب  بةرزكردنةةةةوةى كؤشةةة
زبةى لةة كؤمةةَلطادا ئةةوا دةكةرا هةةموان بةة توانةاو         يوَيةذَيكى كةةمى ح  بؤ تتيازات ئيم

لَيهةةاتووى  شةةارةزايي  بِروانامةةةكانيان هاوكةةارو بةشةةداربووناية لةةة بنياتنانةةةوةى    
كؤمةةةةةَلطاى كةةةةوردةوارى لةسةةةةةر بنضةةةةينةيةكى ِراسةةةةت  دروسةةةةت  دميوكراسةةةةي   

 .دادثةروةرى 
ارةسةةةةةر بكةةةةرَين  بطةةةةؤِردرَين هةةةةةموو ئةةةةةم ئةطةرانةةةةةو دةيةةةةانى تةةةةريش دةكةةةةران ض 

بةفاكتةةةةرى طةشةةةةكردن  ثَيشةةةكةوتن  ضةسةةةثاندنى زيةةةاترى دميوكراسةةةيةت لةةةة       
كؤمةةةَلطاى كوردةواريةةدا، هةةةموانيش بةهَينةةدةى بةهرةمةنةةدبوونيان لةةة دةسةةكةوت   
داهةةات  خؤشةةطوزةرانيةكان بةشةةدار  هاوكةةار بوونايةةة، نةةةك وةك ئَيسةةتا زؤرينةةةى     

اِرازى  توِرةو زويرن لةة دةسةةالتى سياسةي كةوردى      زؤري كؤمةَلطاى كوردةوارى ن
بة ئاواتةوةن كةة طؤِرانطةارى ِرووبةدات  ِراثةةِرين  هةَلشةاخانَيكى جةةماوةرى تةر دذ        

َيت، ضةونكة بؤتةة مناينةدةى كةمينةيةةكى زؤر كةةمى طةنةدةَل        ببةم دةسةالتة ضَي ب
ةرى مشةةةخؤر  خةةاوةن دةسةةكةوت  قةةةازانو، ثشتيشةةى كردؤتةةة زؤرينةةةى جةةةةماو      

 .هةذارو بَي كار
بةداخةةةةوة كؤمةةةةَلطاى كةةةوردةوارى تائَيسةةةتا  دواى   :" دةكرَيةةةت بَلةةةَيني لةكؤتاييةةةدا 

زبايةةةتى زاَلةةرتة بةسةةةريدا  يحةظةةدة سةةاَلى دةسةةةالتى كةةوردى سةةيماو ِرووخسةةارى ح 
 " .نةك سيماو ِرووخسارى دميوكراسيةت

 ------------------------------------------------
 6/4دا باَلوكراوةتةةةةوة لةةةة  ((سةةةبةى و بةةةةرةو كةةةؤنطرة )) بةتةةةةم لةةةة سةةةايتى ئةةةةلكرتؤنى   ئةةةةم با *
 .دا4/5/2008و
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 دةسةالتى كوردى
  

* هةنطاونان بةرةو ديكاتؤريةت   
 

      ئةةةوانيش ,ئاشةةكراية دوو سيسةةتةمى سةةةرةكى دةسةةةالت هةةةن لةةةدونيادا
ترى ئةةةةةو دوو دةسةةةةةالتى دميوكراسةةةةى و دةسةةةةةالتى ديكتةةةةاتؤرين ولةةةةةذَير ضةةةةة   

سيستةمةشةةدا شةةَيوة و شةةَيوازى زؤرى تةةر هةةةن و ثيةةادة دةكةةرَين بةةةناو و ِرَيبةةازى   
كةةةة ئةةةةو دوو سيسةةةتةمةش هةةةةرطيز ثَيكةةةةوة هةَلناكةةةةن و دوذمنةةةى      .جيةةةاوازةوة 

هةميشةةة و لةمَيةةذوودا هةةةر وابةةوة هةةةركاتَى سيسةةتةمَيكى  . سةرسةةةختى يةةةكرتين 
. هتةدوة  ...ئابورى يان كؤمةاَليةةتى و  دميوكراسى ِرووخابَيت لةئةجنامى هؤكارى 

ئاشكراشةة ئةةم دوو   .ئةوا ِراستةوخؤ سيستةمَيكى ديكتاتؤرى جَيطةةى طرتؤتةةوة   
سيسةةةةةتةمةش جياوازيةةةةةةكى طةةةةةةورةيان لةنَيوانةةةةةدا هةيةةةةةة و زؤر بةسةةةةةانايى درك  
بةكاريطةريةةة بةةاش و خراثيةةةكانى هةةةردوو سيسةةتةمةكة دةكرَيةةت لةسةةةر ذيةةان و      

 .و طةشةكردنى هةموو اليةنةكانى ذيانى كؤمةَلطا طوزةران و ثَيشكةوتن

        لةدونياى ئَيسةتادا مةؤدَيلى سيسةتةمى دميوكراسةية و سةةرتاثا سيسةتةمة
ديكتةةةةاتؤرى و مشةةةةو  و سةةةةةربازى و كؤنةثةرسةةةةتةكان كةةةةةنار و ثةةةةةراوَيزخراون و 

هةرضةةندة لَيةرةو لةةوَى و تةاكو     .بونةتة بةشَيكى ِرةش و تةاَلى مَيةذووى مرؤظايةةتى    
بةةةالم بةةةهؤى قَيزةونةةى و دِرنةةدةييان هَينةةدة     , ا سةةةرهةَلدةدن ودروسةةت دةبةةن   تةةةر
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دوذمنيةةان هةيةةة نةةاتوانن لةبةةةر فشةةارة نةةاوخؤيى و دةرةكةةى و جةماوةريةكانةةدا خةةؤ    
ِرابطرن و بةناضارى دةكةونةة خةؤ طوجنانةدن و جةوانكردنى سةةرو سةيماو دروشةم و        

هةربؤيةة لةئَيسةتادا   .نى كؤتةا دةضةن  بةرنامةكانيان و دواتريش بةرةو ِروخان و داِرما
تاكة سيستةمَيك كة مايةى ِرةزامةندى زؤرينةى كؤمةَلطا مرؤظايةتيةكان بَيةت تةةنها   
دميوكراسية كة ئةويش هةرضةندة بة تةةواوى و بةَى كةةموكوِرى نيةة بةةالم هةميشةة       

جابؤناسةينى زيةاترى سيسةتةمى    .لة سيسةتةمى ديكتةاتؤرى ثةسةةندتر و بةةهَيزترة    
 .ؤرى كةمَيك بةدرَيذى باسى لَيوة دةكةين ضونكة مةبةستى باسةكةمانةديكتات

 ثَيناسةى ديكتاتؤريةت:- 
شةةَيوازَيكة لةشةةَيوازةكانى دةسةةةالت كةةة تيايةةدا دةسةةةالتى ِرةهةةا لةدةسةةتى يةةةك      1.

بةةةةةماناى ( dictate) ، وشةةةةةى ديكتاتؤريةةةةةت لةةةةةكردارى  (ديكتةةةةاتؤر ) كةسةةةةداية 
 .يان سةثاندنةوة هاتووة (  dication) دةيسةثَينَيت  لةضاوطى 

سيستةمَيكى دةسةةاَلتة كةة تيايةدا تاكةة كةسةَيك خةاوةن سةةرجةم دةسةةاَلتةكانة          2.
لةبةِرَيوةبةردنى دةوَلةتَيكدا، جا بةتةنها ئةةو دةسةةالتانة ثيةادة بكةات يةان لةِرَيطةةى       

 .دةست  ثَيوةندةكانيةوة

 مَيذووى ثةيدابوونى ديكتاتؤريةت* 
سةرةكيةكانى ديكتاتؤريةت دةطةِرَيتةوة بؤ ديكتاتؤريةةتى ِرؤمةانى كةة    ِرةط  ِريشة 

زانياريةةة ِراسةةتةكان ئامةةاذة بةةؤ ئةةةوة دةكةةةن كةةة يةكةةةم ديكتاتؤريةةةت لةةةثَيش زاينةةدا  
ساَل دروست بوة ،  وة دوا ديكتاتؤري هةَلبذَيراويش بةشَيوةيةكى  500بةنزيكةى 

َل بةةووة، بةةةالم ديكتاتؤريةةةت  سةةا 210ياسةةايي ِراسةةت  دروسةةت لةةةثَيش زاينةةدا بةةة  
 .وةك سيستةم بؤ يةكةم جار لة كؤتايي سةدةى ضواردةمدا دةركةوت

الى ِرؤمانيةةةةةةةةكان ديكتاتؤريةةةةةةةةت ثشةةةةةةةتى دةبةسةةةةةةةت بةبنةةةةةةةةما دةسةةةةةةةتوريةكان   
لةبِريارةكانيةةةداو بةةةؤ ماوةيةةةةكى نائاسةةةايي و ديةةةاريكراو  بةةةوو، وة كؤتةةةايي دةهةةةات  

م الى ئنريقيةةةةكان ديكتةةةاتؤر طةةةؤِرا بةةةؤ  ئةطةةةةر كارةكانيشةةةى تةةةةواو نةكردايةةةة، بةةةةالَ 
 .دةسةالتى سةثَينراو   ضةوسَينةرةوة
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سةةةةؤكرات  ئةةةةةةفالتون هؤشةةةةةداريانداوة كةةةةة دةسةةةةةةالتى ضةوسةةةةةَينةرةوة لةةةةةةدواى   
التدارَيكى ةالى ِرؤمانيةةكان ديكتةاتؤر دةسة   .دميوكراسيةتةوة دَيةت  لةةناوى دةبةات   

ك نةةةةبوو كةةةةة دامودةزطةةةةاى  ِرةهةةةا نةةةةةبوو، بةةةةَلكو دةسةةةةتورى بةةةووة، وة سيسةةةةتةميَ   
ديكتاتؤريةتى هةبَيت كةسةر بةديكتاتؤر بووبن، بةالم دواتر الى ئينريقيةكان بةووة  
دةسةةةةالتَيكى سةةةةركوتكةر  ضةوسةةةَينةر  داثَلؤسةةةَينةر  بةةةةبَي بةةةوونى بناغةيةةةةكى   

 .دةستورى ِراستةقينة

 ضةمكى ديكتاتؤريةت*
- :دوو بةكارهَينان هةية بؤ ضةمكى ديكتاتؤريةت

ديكتاتؤرى ِرؤمانى كة ثؤستَيكى سياسي بوو لة كؤمارى ِرؤمانى كؤنةدا كةة لةةو     1.
كؤمارةدا ديكتاتؤر خةاوةن دةسةةَلاتَيكى ِرةهةا بةوو لةةكاتى نائاسةايدا، وة ثَيويسةت        

 .بوو لةاليةن ئةجنومةنى ثريانةوة ئةو ثؤستةى ثَيبدرَيت
ها دَيت بؤ تاكة كةسةَيك  لةم سةردةمةدا وشةكة بةماناى شَيوازَيكى دةسةالتى ِرة 2.

بةبَي ثابةندبوون بةدةستورةوة يان ياسةاكانةوة، يةان هةي  هؤكةارَيكى سياسةي يةان       
 .كؤمةاَليةتى لةناو ئةو دةوَلةتةى كة حكومى دةكات
سةةةةثَين يةةةةان هةةةةةر كةسةةةةَيك كةةةةة  وشةةةةى ديكتةةةةاتؤر بةهةةةةةموو دةسةةةةةالتدارَيكى خؤ 

 .تَيكدا دوور لة طةلةكةى يةتى دةكات دةوترَيت لةبردنةِرَيوةى والارنوَينة
ثَيناسةةةةةةى ضةةةةةةمكى تَيةةةةةورى ديكتاتؤريةةةةةةت  زاراوةكةةةةةانى كؤنةةةةةةو دةطةِرَيتةةةةةةوة    

 .بؤبيستةكان  سيةكانى سةدةى ِرابردوو
ديكتاتؤريةةةةةت مَيذوويةةةةةكى كةةةةؤنى نيةةةةة، بةةةةةَلكو بةةةةةكارهَينانى وشةةةةةى ديكتةةةةاتؤر   

ةمكى مَيذوويةةةكى كةةؤنى هةيةةة، ئاشكراشةةة جياوازيةةةكى طةةةورة هةيةةة لةةةنَيوان ضةة        
ديكتاتؤر  ضةمكى ديكتاتؤريةتدا، ضونكة ديكتةاتؤر تاكةة كةسةَيكةو ديكتاتؤريةةت     
سيسةةةةةتةمَيكى دام  دةزطاييةةةةةة، لةسةةةةةةدة كؤنةكانةةةةةدا شةةةةةتَيك نةةةةةةبووة بةةةةةةةناوى       

لةِراستيدا جيةاوازى هةيةة   .ديكتاتؤريةتةوة، بةَلكو ديكتاتؤر هةبووة وةك تاكة كةس
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اى هةةةةةبوونى ثةيوةنةةةةدى  ِرايةَلةةةةة   لةةةةةنَيوان ديكتةةةةاتؤر  ديكتاتؤريةتةةةةدا، سةةةةةرةرِ   
 .لةنَيوانياندا

      زاراوةى ديكتةةاتؤر  ديكتاتؤريةةةت لةمَيةةذوودا بةضةةةند قؤنةةاغَيكى طةةؤِرانى
دةكرَيت دابةشةبكرَيتة  . قوَلدا تَيثةِريوة، وةك سيستةم  و وةك دةربِرينى زمانةوانى 

- :سةر ضوار قؤناغ
كةةة  ( اتؤريةةةتى ِرؤمةةان  ديكت)سةةةدةى سةةَييةمى ثةةَيش زايةةن     -سةةةدةى ثَينجةةةم   1.

) سيسةةةتةمَيكى نائاسةةةايي دانةةةاوة بةةةؤ ِرابةرايةةةةتيكردنى والت لةةةةكاتى نائاسةةةايدا       
 (.تايبةتدا

قةيسةةرى ِرؤمةانى  سةةردةمى    ( ديكتاتؤريةتدا )سيستةمى ِرؤمانى لةسةردةمى  2.
 .حةوتةم  ماريؤسى

لةاليةةةةةةةنى ياسةةةةةةاييةوة، لةسةةةةةةةردةمى ِرؤمةةةةةةانى سيسةةةةةةتةمى ديكتاتؤريةةةةةةةتى      3.
ةمَيكى شةةكَلى بةةووة، وة هةنةةدَي لةةةدام  دةزطاكةةانى دةوَلةةةت بةشةةَيوةيةكى       سيسةةت

بةةم شةَيوة ضةةمكى ديكتاتؤريةةت بةزر بةوو لةبةكارهَينانيةدا تةةا        . كةاتى هةَلوةشةانةوة  
 .سةدةى بيستةم

ديكتاتؤريةتةةةةكانى سةةةةدةى بيسةةةت  زيندووكردنةةةةوةى ئةةةةو زاراوةيةةةة، بةةةةالم       4.
 .بةضةمكَيكى نوَييةوة

 يسةةةةتة ئةةةةةو ِراسةةةةتية بةةةةزانني كةةةةة لةكؤنةةةةدا وشةةةةةى ديكتةةةةاتؤر    لَيةةةةرةدا ثَيو
بةمانايةةةةةكى بةةةةاش بةةةةةكار دةهةةةةات نةةةةةك بةةةةةخراثى، دواتةةةةر بةمانايةةةةةكى خةةةةراث     

بةتايبةةةتيش لةةةدواى   وةؤباَلوبةةلَيكدةدرايةةةوة وةك لةةةم ضةةةند دةسةةاَلةى دواييةةدا     
جةةةنطى جيهةةانى يةكةمةةةوة  بةةةكار دةهةةات لةوالتةةة دميوكراسةةية ِرؤذئاواييةكانةةدا،  
بةةةالم زاراوةى ديكتاتؤرريةةةتى ثِرؤليتاريةةا بةةةكار دةهةةات لةاليةةةن والتةةانى بلةةؤكى      

ى جيهةةةةةةةانى دووةمةةةةةةةةوةو دواتةةةةةةةر بةةةةةةةووة  سؤسياليسةةةةةةةتيةوة لةةةةةةةةدواى جةةةةةةةةنط
،  بةم شَيوةية ضةمكى ديكتاتؤريةةت طةؤِردراو طةشةةى كةرد     (دميوكراسيةتى طة )

ةهةةةةاى لَيهةةةةات    لةطةةةةةَل زةمةنةةةةداو وةك زاراوةيةةةةةكى ضةوسةةةةَينةرو دةسةةةةةالتى رِ     
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سةةةاَلدا ضةةةةمكى   2000لةةةةماوةى : هةنةةةدَيك دةَلةةةَين .ضةةةةمكَيكى خراثةةةى وةرطةةةرت 
ديكتةاتؤرو سيسةةتةمى ديكتاتؤريةةةتى نةةما، هةةةتا كةةارل مةاركس هةةات كةةة يةكَيكةةة     
لةةةو كةسةةة يةكةمانةةةى كةةة ئةةةم زاراوةيةةةى جةةارَيكى تةةر بةةةكار هَينايةةةوة لةسةةاَلى        

ان  لةطةَل  شؤِرشدا نةك زوَلةم و زؤر   دا و بةماناى هَيز بةكار دةهات هاوش 1850
 .ضةوساندنةوة

لةكؤنةةةةدا تةةةةاكَيكى دةسةةةةةالتدار يةةةةان سةةةةةركردةو ِرابةةةةةرَيك دةشةةةةَيت ببونايةةةةة بةةةةة       
دةسةةةةةةالتدارَيكى سةةةةةةركوتكةر،  بةةةةةةالم ديكتةةةةةاتؤر نةةةةةةبوون، نةةةةةا لةبةةةةةةرةوةى كةةةةةة  

اوةى سيستةمَيكى كؤمةارى ديكتةاتؤرى  ِرؤمةانى هةةبووة،  بةةَلكو لةبةةر ئةةوةى زار       
ديكتةةاتؤر مانايةةةكى خراثةةى نةةةبووة و بةةةماناى سيسةةتةمَيكى زوَلةةم  سةةةركوتكةر        

 .نةهاتووة، لةبةر ئةوة ديكتاتؤريان دانةناوة بةتاكَيكى سةركوتكةر
زاراوةى ديكتاتؤريةةةت لةةةدواى بزربةةةوونى ئةةةو مةةةاوة دوورو درَيةةذةو طةِرانةةةةوةى و     

ِرووى تَيوريةةوة ثشة  بةسةتؤتة    بةكارهَينانى لةةناو دةم  دةزطةا ئةوروثيةكانةدا، لةة    
سةةةةر دميوكراسةةةيةتى  ئينريقةةةى  كؤمةةةارى ِرؤمةةةانى كةةةة هةةةةردووكيان ِرووخةةةان       

 .دامةزرا( ثاشايةتى ) لةجَيطةياندا سيستةمى ئيمثراتؤريةتى 
يةكةةم جةار كةة زاراوةى ديكتةاتؤر بةةماناى خراثةى بةةكار هةات         ))  : هةنةدَيك دةَلةَين  

كةةةة دذى ِرؤبسةةةثَيرو هةةةاوةالنى بةةةةكاريان     لةسةةةةردةمى شؤِرشةةةى فةرةنسةةةيدا بةةةوو   
 ((.دةهَينا

بةةؤ دةسةةةالتدارى ِرةهةا بةةةكار دةهةةات  (( بؤناثةارتى ))لةسةةدةى نؤزدةهةمةةدا زاراوةى  
لةةةةةةجياتى زاراوةى ديكتاتؤريةةةةةةت، بؤيةةةةةة ئةةةةةةم زاراوةي ديكتاتؤريةتةةةةةةى ئَيسةةةةةتا   

تى تةةاك ناطةِرَيتةةةوة بةةؤ سةةةردةمى شؤِرشةةى فةرةنسةةى، لةئَيسةةتادا دةشةةَيت دةسةةةالَ   
لةئةةةةةجنامى هةةةةةرةس هَينةةةةان  .سةةةةركوتكةر بَيةةةةت، بةةةةةالم هةةةةةرطيز ديكتةةةاتؤر نيةةةةة  

نةخؤشةةةكةوتنى ئيمثراتؤريةتةةةة سةةةةركوتكةرةكانةوةو دةركةةةةوتنى كؤمارةكةةةان ئةةةةم  
زاراوةيةةة بةةةكارهاتووة، ئاشكراشةةة هةةي  كاتَيةةك نةةةبينراوة كةةة ديكتاتؤرَيةةك بةةةخؤي    
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ة لةسةةر ديةاريكردنى يةكةةم ديكتةاتؤر     تائَيستا هةي  كؤدةنطيةةك نية   .بَلَيت ديكتاتؤر
 .لةمَيذوودا،  هةرضةندة هةندَي كةس كرؤميل يان ناثليؤن بة ديكتاتؤر دادةنَين

   جؤرة سيستةمَيك ديكتاتؤريةتة ؟* 
- :لةطرنطرتين  ديارترين سيفاتةكانى سيستةمى ديكتاتؤريةت بريتية لة  
 .قةدةغةكردنى ئازادية طشتيةكان*
سياسةي  ئةابوورى  كؤمةاَليةةتى     ) سةرجةم دام  دةزطاكةان  دةستبةسةراطرتنى *

 (.هتد .. زانستى و فةرهةنطى  
 .هَيزى ضةكدارو سوثا* 
 .دام  دةزطاكانى ِراطةياندن* 

لةئةجنامى داِرمانى سيستةمى دميوكراسى دَيتةة دى كةة بةةهؤي هؤكةارى ئةابوورى      
ربازيةوة سيسةةتةمة يةةان كؤمةاَليةتيةةةوة يةةان لةةةكاتى تَيكشةةكاندنَيكى طةةةورةى سةةة     

بةشةةَيوةيةكى طشةةتيش هةةةموو سيسةةتةمَيك دةبَيتةةة     . دميوكراسةةيةكة دةِرووخَيةةت  
ديكتاتؤريةةةت كةةة دميوكراسةةي نةةةبوو، هةةةروةها ثشةةت ئةسةةتور نةةةبوو بةدةسةةتورو     

بةهةةةمان شةةَيوة هةةةر .تةةنها ثشةةت دةبةسةةتَيتة سةةر هَيةةزو داثَلؤسةةني  سةةركوتكردن   
اسةةيةت بةةةدَلنيايي ديكتاتؤريةةة، يةةاخود   سيسةةتةمَيك ثشةةتى نةبةسةةتة سةةةر دميوكر  

نةةةبوونى كةشةةو هةوايةةةكى دميوكراسةةي بؤشةةايي دروسةةت دةكةةات بةةؤ سةةةرهةَلدانى   
 .ديكتاتؤريةت

 سيستةمة ديكتاتؤريةكان 
لةنَيوان دوو جةنطى جيهانيدا هةندَي سيستةم دةركةوتن كة لةاليةن ليِواَليةكانةةوة  

ى لةةةئيتاَليا  نةةازى لةئةةةَلمانياداو ثَييةةان دةوتةةرا ديكتاتؤريةةةت وةك سيسةةتةمى فاشةة
سيسةةةتةمى كؤمؤنيسةةةتى لةيةةةةكَيتى سةةةؤظيةتدا، ضةةةونكة سةةةيفاتى تةةةاك حيزبةةةى        

ؤَلكردنى دام  دةزطاكةةةانى ثِركردنةةى جةةةماوةر بةئايةةدؤلؤذياى تةةاك حيةةزب  كةةؤنرتِ      
ِراطةيانةةدن  طؤِرينيةةان بةةةزوِرناذةنى دةسةةةالت  ئاِراسةةتةكردنى ضةةاالكية ئةةابووري    

انى جةةةماوةر بةةة بةرذةوةنةةدى حيةةزب  بةةةكارهَينانى هَيةةزو داثَلؤسةةني   كؤمةاَليةتيةةةك
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لةةدواى جةةنطى جيهةانى دووةميشةةوة ديكتاتؤريةةت      .لةثَيناو تؤقاندنى هاوالتياندا
بةةووة سةةيمايةكى ديةةار لةزؤربةةةى والتةةةكانى جيهةةانى سةةَيدا كةةة تةةازة سةةةربةخؤييان   

 .ؤ طرتبوووةدةست هَينا بوو كة زؤربةيان سيماى سةربازيان لة خ
           لَيرةدا ثرسةيارى طةةورة ئةوةيةة كةة ئايةا دةسةةاَلتى كةوردى   سةيمايةكى ثَيةوة

ديةةةارة؟ سةةةيماو ِروخسةةةارو نةةةاوةِرؤكى ديكتاتؤريةةةةت يةةةان دميوكراسةةةيةت؟ ئايةةةا      
سةةاَلى تةمةنيةةدا بةِراسةةتى هةةةوَلى ضةسةةثاندنى      17دةسةةةالتى كةةوردى لةةةماوةى   

 ت بةرةو ديكتاتؤريةت؟سيستةمَيكى دميوكراسي داوة؟ يان هةنطاو دةنَي
بؤ وةاَلم دانةوةى ئةةم ثرسةيارانة كةةمَيك ديقةةت  ويذادنيشةى دةوَيةت بةؤ بِريةاردان         
لةسةةةةةةةةةر دميوكراسةةةةةةةةيةت بةةةةةةةةوون يةةةةةةةةان ديكتاتؤريةةةةةةةةةت بةةةةةةةةوونى دةسةةةةةةةةةالتى   

بِريةةاردانيش لةسةةةر بةرنامةةةو دروشةةم  طوتةةار نابَيةةت، بةةةَلكو لةسةةةر كةةارو     .كةةوردى
كةوت و سةةةةةلوكى ِرؤذانةةةةةةى دةسةةةةةةالت    جَيبةةةةةةجَيكردن  ثيةةةةةادةكردن  هةَلسةةةةةو  

 .سيستةمةكة دةدرَيت
سةةاَلة كةةة تةمةةةنَيكى كةةةم و كورتةةة بةةؤ     17ئاشكراشةةة تةمةةةنى دةسةةةالتى كةةوردى    

تَيطةيشة  ضةسثاندن  ثيةادةكردنى دميوكراسةيةت بةِراسةت  دروسةتى  دانةان       
دامةزرانةةدنى سيسةةتةمَيكى كامةةَل  ثَيطةيشةةتوو، ضةةونكة بةةؤ خةةؤي دميوكراسةةيةت      
لةطةَل قؤناغةكانى طةشةةكردنى كؤمةةَلطادا  طةؤِرانى زةمةةن  زةمينةة جياوازةكانةدا       
دةطؤِرَيةةةةت  طةشةةةةةدةكات، بةةةةؤ ضةسةةةةثاندنى دميوكراسةةةةيةت وةك سيسةةةةتةم  وةك  
دام دةزطةةاش ثَيويسةةتة كةةةش  هةةةواى دميوكراسةةى هةةةبَيت لةئاشةةتى  ئةةارامى        

طا لةهةةةةموو نةةةةبوونى جةةةةنو  هؤشةةةيارى سياسةةةى  طةشةةةة و ثَيشةةةكةوتنى كؤمةةةةلَ 
لةةةمان  حكومةةةت  ثاراسةةتنى مافةةةكانى   بوارةكانةةدا  بةةوونى ياسةةا  دةسةةتورو ثةرِ  
كة لة كوردوستاندا ئةطةر ئةو كةةش  .هتد...مرؤظة   بوونى ئازاديةكان  يةكسانى  

و ثيالنةةى  ةو هةوايةةةش هةةةبوبَيت  دوور و درَيةةذ نةةةبوة و هةميشةةة لةبةةةردةم هةِرةشةة 
ِرَيطةر  .هتةد  ..خراثى بةارى ئةابورى و كؤمةاَليةةتى و     ناحةزاندا بوة و شةِرى ناوخؤو

بارودؤخةةةةة . بةةةةوون لةبةةةةةردةم ضةسةةةةثاندنى ِراسةةةةت و دروسةةةةتى دميوكراسةةةةيةتدا     
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نةةةاوخؤيي  ناوضةةةةيي  دونياييةكةةةةش لةبةرذةوةنةةةدى طةشةةةةكردن  ضةسةةةثاندنى     
دميوكراسيةتدا نةبوون لةكوردستاندا، لةطةَل ئةوةى كة   دةسةالت    كؤمةةَلطاى  

هةةةر بؤيةة نةةتوانرةوة كةةة   .اريش تينةووى دميوكراسةةيةت  ئازاديةةكان بةوون   كةوردةو 
بناغةةةةة و بنضةةةةينةيةكى ِراسةةةةت  دروسةةةةت دامبةةةةةزرَيت بةمةبةسةةةةتى ضةسةةةةثاندنى    
سيسةةتةمَيكى دميوكراسةةي لةكوردسةةتاندا، هةةةر ضةةةندة هةوَلةةةكان بةةةو ئاِراسةةتةية       

انراوة هةوَلةةكان ضةِرو   نراون لةطةَل كةموكوِري  ِرَيطريةكانةدا، بةةالم بةداخةةوة نةةتو    
 .ثِر بكرَينةوةو نيةتةكانيش ئاشكراو ِروون  شةفاف بن بةو ئاِراستةية

سةةةَال تةمةةةةنى دةسةةةةالتى كةةةوردى  ضةةةَيذ وةرطرتنةةةى    17بؤيةةةة لةئَيسةةةتادا و دواى 
و سةةركردةكانيان  كةةمَيكى زؤر كةةم    ( ثارتى  يةكَيتى) هةردوو ثارتى دةسةالتدار

ةو ثايةةةو ئيمتيازاتةةةكانى دةسةةةالت دةسةةتيان كةةردوة     لةئةنةةدامانيان لةثؤسةةت  ثلةة  
بةهةةةةةةنطاونان بةةةةةةرةو ديكتاتؤريةةةةةةت  قةةةةةؤرخكردنى دةسةةةةةةالت  قةدةغةةةةةةكردنى    
ئازاديةةةةكان  بةةةةكارهَينانى زمةةةانى زبةةةرو هةِرةشةةةة ئةةةامَيز نةةةةك تةةةةنها لةميةةةدياكان   
ِرؤذنامةنووسةةةان  كؤمةَلةةةة  ِرَيكخراوةكةةةانى كؤمةةةةَلطاى مةةةةدةنى، بةةةةَلكو تةنانةةةةت    

لةِرَيطةةةةةةى .لةثارتةةةةةة سياسةةةةةيةكان  دادوةران  ئةنةةةةةدامانى ثارتةةةةةةكانى خؤشةةةةةيان  
سزادان  طةرتن  هةِرةشةةلَيكردن  ضةاو سةووركردنةوةو دانةانى دادطةاى تايبةةتى         
ثَيشةةَيلكردنى ياسةةاكان  دةسةةتورو ِرةفتةةاركردن لةةةثَيناو بةرذةوةنةةدى تاكةةة كةةةس    

اوةكانى داهةات وئةابورى و   هتةد، هةةروةها قةؤرخكردنى سةرضة    ... طروث  بنةماَلةو 
بازرطةةةانى و بازاِرةكةةةانى كوردوسةةةتان وكةةةؤنرِتؤَلكردنى هَيةةةزى سةةةةربازى و ضةةةةكدار  
لةكوردوسةةةةةتاندا كةةةةةة هةةةةةةموو ئةةةةةةم كارانةةةةةةش دةضةةةةةنة ضوارضةةةةةَيوةى لةةةةةةطؤِرنانى  

 .دميوكراسي  هةنطاونان بةرةو ديكتاتؤريةت
ِرابةةةرانى ئةةةو  نةةوَيرتين منوونةةةش لةسةةةر هةَلسةةوكةوت و هةةةنطاونانى سةةةركردة و     

دووثارتى دةسةالتدارة بةةرةو لةقاَلبةدانى ئازاديةةكان و بةرتةسةكردنةوةى ِرةخنةة و      
ِرادةربةةِرين و ئازاديةةةكان ، طشةةتاندنَيكى سةةكرتَيري طشةةتى يةكَيتيةةة بةةؤ ئةنةةدامانى    
حيزبةكةى كة هةِرةشةى سزادان  دادطاى تايبةتيان لَي دةكات لةسةةر ِرةخنةةطرتن   



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 187 

 

هةةروةها هةِرةشةةى   .ةى ئؤرطانةكان  لةسةر ثةةِرةى ِرؤذنامةكانةدا  لةيةكَيتى لةدةرةو
مةكتةةةةبى سياسةةةي ثةةةارتى  سةةةكرتَيري مةكتةةةةبى سياسةةةيانة لةثارتةةةة سياسةةةي        
سةةةركردةكانيان  هةركةسةةَيك كةةة ِرةخنةةة لةحكومةةةت  ئةنةةدامانى حيزبيةةان بطرَيةةت  

 .بةزمانى زبرو ناوزِراندن
راسةةةةيدا، ديكتاتؤريةةةةةت سةةةةةر  بؤيةةةةة بةةةةةدَلنيايي لةةةةةغيابى كةةةةةش  هةةةةةواى دميوك 

هةَلةةدةدات  هةةةنطاوى يةكةةةميش لةةةنَيو خةةؤي حيزبةةة دةسةةةاَلتدارةكانةوة دةسةةت        
ثَيدةكات  دواتر هةةنطاو بةهةةنطاو بةةرةو قةدةغةةكردنى كةارى حيزبةى  سياسةي         
مةدةنى  ِرؤذنامةى ئازادو دواتر بةكارهَينانى هَيةزو تؤقانةدن  طةرتن  ِراوةدونةان      

َلكردنى هةةةةموو بوارةكةةةانى سياسةةةي  ئةةةابوورى  زانسةةةتى     قةةةؤِرخكردن  كةةةؤنرِتؤ 
هتةةةةةد دَيةةةةةن  بةمةةةةةةش سيسةةةةةتةمَيكى ديكتةةةةةاتؤري     ....كؤمةاَليةةةةةةتى  سةةةةةةربازى 

 .دادةمةزرَينن  ئيدى ماناى ذيان  ثَيشكةوتن  طةشةكردن نامَينَيت لة كؤمةَلطادا
او بةهيواى ئةوةى كة دةسةالتى كوردى زياد لةوةى ئَيسةتا ثيادةيةان كةردووة هةةنط    

نةنَيت بةرةو ديكتاتؤريةت، ضونكة ئةجنام بَيةزار بةوون  تووِرةبةوون  تةقاندنةةوةى     
جةةةةماوةرى بةةةةدواوة دَيةةةت كةةةة ئةةةةجنام ِرووخةةةان  هةَلتةكانةةةدنى ئةةةةو سيسةةةتةمةى    
لَيدةكةوَيتةةةةوة هةةةةروةك سيسةةةتةمة ديكتاتؤريةةةةكانى دونيةةةا  هةةةةرة نزيكةكةشةةةيان   

سةاَلةى لةةةطؤِرنانى ئةةو ِرذَيمةةة    5دى ِرذَيمةى بةعسةى سةةةدامى بةوو كةةة لةئَيسةتادا يةةا    
 .دةكةينةوة

 
 ---------------------------------------------

 .دا23/4/2008دا باَلوكراوةتةوة لة (( سبةى )) ئةم بابةتةم لة سايتى  *

 ئةو هَيزة سياسيةى كة لةئايندةدا
*!جَيطة بة ثارتى  يةكَيتى لَيذ دةكات  

 

 بةشى يةكةم
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 ثارتى سياسى 
- :ناسةى حيزبى سياسيثَي

ضةةةةند ثَيناسةةةةيةكى جيةةةاواز هةيةةةة بةةةؤ حيزبةةةى سياسةةةي كةةةة دةطؤِرَيةةةت بةةةةطؤِران     
(( بنجامةةان كونسةةتان)) جيةةاوازبوونى ئايدؤلؤذيةةةكان  بريمةنديةةةكان، هةنةةدَيك وةك 

طرنطةةى دةداتةةة ئايةةدؤلؤذياو واى دةبينَيةةت كةةة حيزبةةى سياسةةي   . دا 1916لةسةةاَلى 
ةيةةةةك كةةةس كةةةة هةةةةمان بريوبةةاوةِرى سياسةةةيان هةيةةةة،   بريتيةةة لةكؤبوونةةةةوةى ذمار 

وايةةةدةبينن كةةةة حيزبةةةى سياسةةةي بريتيةةةة (( سؤشياليسةةةتةكان ))هةنةةةدَيكى تةةةر وةك 
لةةةدةربِرينى ِراوبؤضةةون و بةرذةوةنةةدى ضةةينة كؤمةاَليةتيةةةكان، هةنةةدَيكى تةةر دةَلةةَين   

يتيةةة  بريتيةةة لةةة كؤمةَلةةةكان كةةة ئاماجنيةةان كةةارى سياسةةية، هةنةةدَيى تةةر دةَلةةَين بر        
لةكؤمةَلَيك هاوالتيانى يةةكطرتوو لةضةواردةورى هةةمان سيسةتةم  هةنةدَي ثَيناسةي       

 .تريش
بريتيةةة لةِرَيكخسةةتنى سياسةةي، كةةة تَيدةكؤشةةَيت بةةؤ طةيشةةة   -: حيزبةةى سياسةةي

بةدةسةةةةةةالتى سياسةةةةةي لةةةةةةناو حكومةتةةةةةدا، ئةةةةةةويش لةِرَيطةةةةةةى بةشةةةةةداريكردن   
ؤلؤذيايةةةةةةك  ِروانطةيةةةةةةكى  لةهةَلبذاردنةكانةةةةةدا، حيزبةةةةةى سياسةةةةةي خةةةةةاوةن ئايد 

دياريكراوة، هةروةها دةشَيت كة مناينةدةى هاوثةميانَيتيةةكى نَيةوان بةرذةوةنديةة     
 .جياوزاةكانيش بَيت

حيزبةةةى سياسةةةي بريتيةةةة لةكؤمةةةةَلَيك ِرَيكخةةةراوى فةةةةرمى كةةةة ئةةةةركى     -: هةةةةروةها
هؤشةةياركردنةوةى كؤمةَلطايةةة بةةؤ ثةسةةةندكردنى سيسةةتةمةكة سةةةرةِراى سياسةةةتة   

يةكانى كةةة هةةانى تاكةةةكان دةدات بةةؤ وةرطرتنةةى ثؤسةةتة طشةةتيةكان، هةةةروةها   طشةةت
 .بريتية لةِرايةَلةى نَيوان جةماوةرو ناوةندى بِريارةكانى حكومةت

بةةةالم دةكرَيةةت بةشةةَيوةيةكى طشةةتى ثَيناسةةى حيزبةةى سياسةةي بكرَيةةت بةةةوةى كةةة       
ؤذيةة هاوبةشةةكان   كؤمةَلةة كةسةَيك بِروايةان بةئاماجنةة سياسةي  ئايدؤل     )) بريتية لة 

هةية و خؤيان ِرَيكدةخةن بةمةبةسةتى طةيشةة بةدةسةةالتى سياسةي  وةديهَينةانى      
 ((.  بةرنامةكانيان 
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 بنةماكانى حيزبى سياسيى  *   
- :بريتية

لةةةبوونى ئايةةدؤلؤذيا، واتةةة بريبةةاوةِرو بنةةةماى هاوبةةةش  سةةةرةتا كةةة لةِرَيطةةةى       1.
 .اواَلتيانبةرنامةوة دةطؤِرَيت  دةطةيةنرَيتة ه

 بوونى ِرَيكخستنَيك كة سيماى طش   بةردةوامبوونى تيادا بَيت، 2.

لةطةةةةةَل بةةةةوونى تةةةةؤِرَيكى ثةيوةنةةةةدى لةسةةةةةر ئاسةةةةتى نةةةةاوخؤيي  ناوضةةةةةيي      3.
نةتةةةةةوةيي، ئةةةةةم كؤمةالنةةةةةش تَيدةكؤشةةةةن بةةةةؤ طةيشةةةةة بةدةسةةةةةالتى سياسةةةةي      

 .هاوبةشيكردن تيايداو ثارَيزطاريكردنيش لَيى
 حيزبة سياسيةكان   ثؤلينكردنى 

طةةةةلَيك ثةةةؤلينكردنى جيةةةاواز هةيةةةة بةةةؤ حيزبةةةى سياسةةةي،  ئةةةةو ثؤلَينكردنانةةةةش       
دةطةِرَيتةوة بؤ جياوازى لةنَيوان ئةو حيزبانةةدا لةِروانطةةى ئايةدؤلؤذياو سروشةت      

هتةةد، جطةةة لةمانةةةش طةةؤِران  ثَيشةةكةوتنة  ... ثَيكهاتةةة و قةةةبارة و ئاماجنةكانيانةةدا  
بةسةةةةةر حيزبةةةةى سياسةةةةيدا دَيةةةةن هؤكةةةةارى تةةةةرن بةةةةؤ ئةةةةةو     بةردةوامةةةةةكانيش كةةةةة  

 .ثؤلَينكردنانة
مةةةةؤريس )) بةةةةةناوبانطترين ثؤلينكردنةةةةةكانيش لةةةةةو بةةةةوارةدا بريتيةةةةة لةةةةةوةى كةةةةة   

خسةتوويةتية ِروو وثَيشةةى وايةة كةةة طةشةةكردنى حيزبةةى سياسةى نةةوَى     (( دوفرضةية 
نةةةبوة كةةة   ضةةونكة ثةةَيش ئةةةو مَيةةذووة هةةي  والتَيةةك    , 1850دةطةِرَيتةةةوة بةةؤ سةةاَلى   

كةة بةةم   . حيزبى سياسى تيادابوبَيت جطةة لةة والتةة يةةكطرتوةكانى ئةةمريكا نةةبَيت      
- : ثؤلينى حيزبى سياسي دةكات شَيوةية 

كةةة لةِريزةكانيةةدا ضةةينة بؤرذوازيةةةكان لةةةخؤ دةطرَيةةت، ئةةةم       :حيزبةةة شةةكَليةكان  1.
حيزبى حيزبانةةةة لةسةةةةدةى نةةةؤزدةدا لةئةةةةوروثادا هةةةةبوون كةةةة لةةةةم سةةةةردةمةدا بةةةة  

ثارَيزطارةكان يان ئازادخيوازةكان دةناسرَين كة تةنها كةسةايةتية ناودارةكةان لةةخؤ    
دةطرَيةةةت  تَيكةَليةةةةكى جةةةةماوةرى بةةةةرباَلوى نيةةةة، ثةيوةنديةةةة ناوخؤيةةةةكانى زؤر     

 .الوازة
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زؤر تةةرين ذمةةارةى جةةةماوةرى هةيةةة، ثةيوةنديةةةكانى       -:حيزبةةة جةماوةريةةةكان 2.
لةثةيوةنديةةةكانى ئةندامةكانيةةدا لةطةةةَل سةةةركردايةتيدا   مسةةةنرِتاَليز لةسةةةر بنةةةماى

دروسةةتبووة، ئةنةةدامان ئابوونةةةى مانطانةةة دةدةن  بةشةةدارى لةضةةاالكية سياسةةي      
فكريةكاندا دةكةن، حيزبة مشوليةكان  كؤمةاَليةتيةكان يةان ئابووريةةكان   حيزبةة    

 .ذينطةيةكانيش دةضَيتة ئةم ضوار ضَيوةيةوة 

 سيستمى حيزبى: -
وشتى سيستمى سياسةي لةهةةر كؤمةَلطايةكةدا ِرةنطدةداتةةوة لةسةةر سيسةتةمة       سر

حيزبيةكةى كة هةية،  بةهةمان شَيوةش سروشتى سيستةمى حيةزبيش كاريطةةرى   
طةةةورةى ديةةارى هةيةةة لةسةةةر سروشةةتى سيسةةتةمى سياسةةي لةةةو كؤمةَلطايةةةدا،        

ة سياسةةيةكة و توانيةةوَيتى زؤر طةةؤِران  ثَيشةةكةوتن وةدةيبهَينَيةةت لةسةةةر سيسةةتةم   
دةكرَيت بووترَيةت كةة نةاوةِرؤكى    .كاريطةرى لةسةر سروشتة ياسايي  سياسيةكةى

ئةةةم ثؤلَينكردنانةةة دةوةسةةتَيتة سةةةر دابةشةةكردنى سيسةةتةمى حيزبةةى بةةؤ دوو جةةؤر  
- :سيستةم كة بريتية لة

و دةكرَيةت  ئةم جةؤرة لةسيسةتةمى حيزبةى ثةةيِرة     - :سيستةمى حيزبى ِركابةرى 1.
دا كةة بةاليةةنى كةمةةوة دوو حيزبةى تيادايةة كةة كَيِوكةَي دةكةةن لةةنَيوان          لةو والتانة

خؤياندا بؤ طرتنة دةستى دةسةالتى سياسى كة دةكرَيت دابةش بكةرَيتة سةةر دوو  
- :جؤر
- :سيستةمى دوو حيزبى* 

ئةم سيستةمة لةةو واَلتانةةدا هةيةة كةة تةةنها دوو حيةزب يةان النةى كةةم دوو حيزبةى           
ر هةية وةك لةئةمريكاو بةريتانيادا هةية، هةرضةةندة حيزبةى تةريش    طةورة و كاريطة

 .هةن
النى كةم لةم سيستةمةدا سَي حيةزب هةيةة كةة كَيِوكةَي      -:سيستةمى فرة حيزبى* 

دةكةةةن بةةؤ طرتنةةة دةسةةتى دةسةةةاَلت كةةة هةريةكةةةيان خةةاوةنى ذمارةيةةةك كورسةةى         
نَيت، هةر بؤية ثةةنا دةباتةة بةةر    ية، بةالم ناتوانَيت بةتةنها حكومةت ثَيكبهَيلةمانثةِر
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هاوثةةةةميانَيتى كةةةردن لةطةةةةَل حيزبةةةى تةةةردا، ئةةةةم سيسةةةتةمة لةةةةوالتانى ئةةةةَلمانيا     
 .هتد ثةيِرةو دةكرَيت.... فةِرةنسا  سويسراو 

- : سيتةمى حيزبى دوور لةِركابةرى 2.
لةم سيستةمةدا تةنها تاك حيزب هةية كة سةرتاثاطريية و دةسةالتى بةسةةر هةةموو   
اليةنة سةربازى  مةدةنيةكاندا هةيةةو هةي  حيزبَيكةى ِركابةةرى نيةة، ِرةنطةة حيزبةى        
تةر هةةبَيت، بةةاَلم لةةدةرةوةى شةةرعيةتداية و كاروضةاالكى بةةنهَينى ئةةجنام دةدات،         

 .هتد... وةك والتانى ضني  كوباو
نى لَيةةرةدا ثَيويسةةتة ئامةةاذة بةةدةين بةةةوةى كةةة لةهةنةةدَي والتةةدا ِرَيطةةة بةدروسةةتكرد     

م دةكةةات وةك والتةةى  كورَيةةت  لةسةةةر ِرةوتَيكةةى كالسةةيكى حةة    حيزبةةى سياسةةي ناد 
 .سعودية

- :ِرؤَلى حيزبى سياسى*
حيزبى سياسى ضاالكى هةمة جؤري هةية لةهةموو بوارةكانى سياسةي  ئةابوورى    

هتةةد، سةةةرةِراى ئةةةوةى  كةة هةةةموو هةةةوَل   تَيكؤشةةانَيكى حيزبةةى   ... كؤمةاَليةةتى  
طرتنةةةةة دةسةةةةتى دةسةةةةةالتى سياسةةةةى لةةةةةثَيناو وةديهَينةةةةانى      سياسةةةةي بريتيةةةةة لة 

ئاماجنةةةةكانيان، بةةةةالم ِرؤَل  كاريطةةةةةرى حيزبةةةى سياسةةةةي لةسةةةةر ئةندامةةةةةكانى      
كؤمةَلطاش ناكرَيت ِرةضاو نةكرَيت لةبارودؤخى ئاشةتى  تَيكضةوون جةنطدا ئةطةةر    

 .نةشيتوانى بطاتة دةسةالت
- :ةكةوَيتِرؤَلى حيزبى سياسي لةم بوارانةدا دةرد  

 .ضَيكردنى كارى سياسي  هاوبةشيكردن لةكارى سياسيدا1.

 .طةشكردنى سياسي  بةرزكردنةوةى ئاستى هؤشيارى سياسي 2.

 .منايندةكردنى بريوِراى جياوازو دةربِرينى 3.

ضةةاودَيري  لَيثرسةةينةوة لةسةةةر ئيشةةوكارةكانى حكومةةةت ئةطةةةر لةةةدةرةوة يةةان     4.
 .لةطةَل حكومةتدابَيت

 .  انى شةرعيةت بةسيستةمى سياسيثَيد 5.
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 .كؤكردنةوةى بةرذةوةندييةكان  داكؤكيكردن لَييان 6.

طةشةةةةثَيكردن  ضةسةةةثاندنى هةسةةةتى نيشةةةتمانى  نةتةةةةوةيي  هاوبةشةةةيكردن   7.
 .لةثرؤسةى ِرزطاركردنى نيشتمانيدا

 هةيكةليةتى حيزبى سياسى* 
ى نةةةاوخؤيي لةةةةنَيوان بريتيةةة لةكؤمةةةةَلَيك ياسةةاو سيسةةةتةم  ِرَينمةةايي كةةةة ثةيوةنةةد    

ئةةةم .  ئةندامةةةكان  دام  دةزطةةاو ئاسةةتة حيزبيةةةكان لةةةنَيوان خؤيانةةدا ِرَيةةك دةخةةات 
جةةؤرة ثَيكهاتةةة ِرَيكخراوةييةةة كاريطةةةرى دةبَيةةت لةسةةةر ثةيوةندييةةة دةرةكيةةةكانى       
حيزب، بةهةمان شَيوة ئايدؤلؤذياو بريوباوةِرى حيزب كاريطةرى دةبَيت لةسةةر ذَيةر   

وةيةةي حيزبةةى، هةةةر بؤيةةة بوونيةةادو ثَيكهاتةةةى حيزبةةى دةكرَيتةةة دوو    خةةانى ِرَيكخرا
 -:جؤرةوة

لةةةةو حيزبانةةةةدا ثةةةةيِرة و دةكرَيةةةت كةةةة    -:هةيكةةةة  ِرَيكخراوةيةةةي نةةةةرم  نيةةةان   1.
سيسةةةتةمى المةركةةةةزى ثةةةةيِرة و دةكةةةةن، لَيرةشةةةدا هةةةةموو ئاسةةةتةكان تاِرادةيةةةةك     

تاِرادةيةةةك دةسةةةالتةكانى   سةربةسةةتيان هةيةةة لةبِرياردانةةداو سةةةركردايةتى حيةةزب  
 .دياريكراوة لةبةرامبةر دةسةالتى فراوانرتدا بؤ دةزطاو لقة جياوازةكانى حيزب

 -(( : مةركةزى )) هةيكة  ِرَيكخراوةيي يةكطرتوو  2.

لةم جؤرة حيزبانةدا ثةيوةنديةكان لةةنَيوان هةةموو ئاسةت  دام  دةزطاكانةدا تونةدو      
لةدةسةةتى سةةةركردايةتى بةةاالى حيزبدايةةة، لَيرةشةةدا    تةةؤَلرتةو مةةافى بِريةةاردان تةةةنها 

- : دةكرَيت كة ثؤَلينى مةركةزيةت بكةينة  دوو جؤرةوة
كةةة ئةةةم جةةؤرة طوجنةةاوة لةطةةةَل حيزبةةة فاشةةيةكاندا،     -:مةركةزيةةةتى ئؤتؤكراسةةي* 

 .بةشَيوةيةك كة هةموو بِريارةكان لةدةستى سةركردايةتى باالى حيزبدا كؤبؤتةوة
دةوةسةةتَيتة سةةةر ثةيوةندييةةة تَيكضةةِرذاوةكانى دام    -:دميوكراسةةيمةركةزيةةةتى * 

دةزطاكةةةانى حيةةةزب، لَيرةشةةةدا بِريةةةاردان  دةسةةةةالت لةةةةالى سةةةةركردايةتى حيةةةزب    
 . دةبَيت، بةالم بةشَيوةى هةِرةمى فراوان 
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 بةشى دووةم
ى طةلةكةمانةةةةةوةو دواى  1991ئاشةةةكراية لةةةةةدواى ِراثةةةةِرينى بةةةةةهارى سةةةاَلى    * 

دا و دامةزرانةدنى حكومةةتى هةةرَيمى    19/5/1992بذاردنى يةكةم ثةِرلةةمان لةة   هةَل
بوونةة  (( يةةكَيتى  ثةارتى   ))دا، هةةردوو ثةارتى سياسةي     4/7/1992كوردستان لة 

دوو حيزبةةةى سياسةةةي طةةةةورةو كاريطةةةةر لةسةةةةر طؤِرةثةةةانى سياسةةةي كوردسةةةتان    
 .عَيراق  ناوضةكةش

هةةموو   50×  50وق ِرَيكةوتن لةسةةرى   افة ئةجنامى هةَلبذادرنةكة بةتةوهةرضةند
وةزارةت  ثؤسةةتة ئيدارييةةةكانى تريةةان لةةةنَيوان خؤيانةةدا دابةشةةكردو حيزبةةةكانى    

ؤسةةةةةى تريةةةةان لةةةةَي بَيبةشةةةةكرد، بةمةةةةةش ئةةةةةجنامى هةَلبذاردنةكةةةةة و تةنانةةةةةت ثرِ 
هةَلبذاردنةكةش لةكاتى خؤيدا جَيطةى ناِرةزايي زؤربةى حيزبةكان بةوو بةةثارتى    

شةةةوة، بةةةالم لةبةرئةةةوةى يةكةةةم ئةةةزموونى دميوكراسةةي بةةو  لةبةرضةةاوى       يةكَيتي
هةموو دونيادا نةدةكرا ِرةتبكرَيتةوة، هةر بؤية ئةجنامةةكان بةناضةارى  بةنابةةدَلى    

ؤسةةةيةكى دميوكراسةةي ثَيطةيشةةتوو و كامةةَل نةةةبوو   قبةةووَل كةةران، بةةةالم ضةةونكة ثرِ 
وخؤ هةاَليسةةا لةةةنَيوان ثةةارتى   شةةةِرى نةةا  دوو سةةاَل و نيةةو تةةةنها لةةةدواى نزيكةةةى  

ميوكراسةةةي  دةسةةةةالتى  ؤسةةةة و ئةةةةزموونى د يةكَيتيةةةدا  زةبةةةرى كوشةةةندةى لةثرِ 
((. ئةوةى لةسةةر هةلَتةة بنيةات بنرَيةت ئةجنامةكةشةى هةةر هةَلةة دةبَيةت         . ))كورديدا

ئيةةةدى دةسةةةةالتى ئةةةةم دوو حيزبةةةة ِرؤذ بةةةةِرؤذ دةضةسةةةثاو شةةةؤِر دةبةةةؤوة بةةةؤ نةةةاو    
 ثةاوانى  بةوارى ذيةانى كؤمةةَلطاى كةوردةوارى، بةةهؤي ئةةوةى كةة       بضووكرتين كايةو 

دةسةةةةةالتى سياسةةةةي  سةرضةةةةاوة ئةةةةابووري  بازرطانيةةةةةكانيان لةدةسةةةةتدا بةةةةوو،     
 .  لةبةرامبةريشدا هَيزة سياسيةكانى تر بضووكرتو دةثووكانةوة
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و دواى ِرووخانةدنى ِرذَيمةى بةعسةى سةةدامى لةسةاَلى       2005ئاشكراشةة تةا سةاَلي    
ؤسةةةى هةَلبةةذاردنى ئةجنومةةةنى ثارَيزطاكةةان  ثةِرلةةةمانى كوردسةةتان     ثِردا  2003

ئةجنام نةدرايةوة كة دةبوو دواى شةةش مةانو هةَلبةذاردنى ثةِرلةةمان بكرايةتةةوةو      
بةةةِرةييش بةةؤ سةةَي سةةاَل ثةِرلةةةمان هةَلبةةذَيردرابوو، بةةةالم بةةوة سةةيانزة سةةاَل، ئةةةم   

بةة زؤر طةرنو   ثَيويسةت بةوو،     ماوةيةش بؤ ضةسةثاندنى دةسةةالتى ئةةو دوو حيز   
ئاشكراشةة ئةةو دوو حيزبةةة هةةر لةسةةرةتاى دروسةةتبوونيانةوة لةةِرووى بةرنامةةة و      
ئايدؤلؤذيا و سلوك   كةسايةتى سةركردةكانيانةوة و ِرَيبازى خةباتيانةةوة طةةلَيك   
جياوازيان هةبووة و وةك دوو هَيزى ِركابةرو دووذمن بةيةةكرت مامةَلةةيان كةردووةو    

او تواندنةةةوةو بضةةووك كردنةةةوةى ئةةةوى تةةردا هةةةموو ِرَيطةةةو شةةَيوازَيكيان         لةةةثَين
طرتؤتةةةة بةةةةرو لةةةةثَيناو طرتنةةةة دةسةةةتى دةسةةةةالتى سياسةةةيدا حةةةةاَلَل   حةةةةراميان  
بةزانةةدووةو بازيانةةداوة بةسةةةر هةةةموو هَيَلةةة سةةوورة نيشةةتمانى  نةتةوايةتيةةةكانى   

لةةةناو كؤمةةةالنى خةَلكةةدا    كةةورد و كوردسةةتانداو هَينةةدةى ئينتيمةةاى حيزبايةةةتيان   
 .سةثاندووة نيو هَيندة ئينتيماى كوردايةتيان نةضةسثاندووة

سةةاَل دةسةةةالت  ضةةَيذ وةرطرتنيةةان لةهةةةموو ئيمتيةةازات     17لةئَيستاشةةداو دواى 
خؤشيةكان  كرانةوةى دةرطاى دونياى زياتر بةسةةريانداو هةةَلِرذانى دةسةكةوت     

ر عاشةةقى ئةةةو دةسةةةالتة بةةوون  ِرَيطةةةو بةةوار  داهةةاتى زيةةاتر بةسةةةرياندا هَينةةدةى تةة
بةةةهي  حيةةزب  هَيزَيكةةى سياسةةي تةةر نةةادةن ئةةةو دةسةةةالتةيان لةةَي وةربطريَيتةةةوةو   

لةةةدونياى ئَيسةةتاى سةةةردةمى بةةةجيهانى بةةوون  بةةازاِرى    . ئةةةوان كةةةنار طةةري بكةةةن  
رة ئازادو كؤمثانيا ئابوورية فرةنةتةوةييةكاندا كةة بازيانةداوة بةسةةر هةةموو سةنوو     

سياسي  نيشتمانى  نةتةوايةتيةكانةدا، دةسةةالَتتى سياسةي الى ئةةو هَيةزو اليةنةة       
دةبَيةةةةت كةةةةة لةةةةةِرووى ئابووريةةةةةوة بةةةةةهَيزة، ضةةةةونكة لةئَيسةةةةتادا داواكاريةةةةةكانى     
جةةةةةةةةةةةماوةريش هَينةةةةةةةةةةدةى بةئاِراسةةةةةةةةةةتةى خؤشةةةةةةةةةةطوزةرانى  دابينكردنةةةةةةةةةةى    

 .تةوةو نيشتمان نيةخزمةتطوزاريةكانى ِرؤذانةية نيو هَيندة بةئاِراستةى فكرو نة
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هةةةر بؤيةةة ثةةارتى  يةةةكَيتى بةهةةةموو شةةَيوزاَيك كةوتوونةتةةة خةةؤ بةةؤ قةةؤرخكردنى       
ئةةابوورى  بازرطةةةانى  بةةازاِرو كؤمثانياكةةةان لةةةناو كوردسةةةتان  دةرةوةشةةدا، هةةةةر     

لةهةةةةموو هَيةةةزة سياسةةةيةكانى سةةةةر طؤِرةثةةةانى    بِرسةةةتىئةمةةةةش وايكةةةردووة كةةةة  
ي سياسي لةطةَل ثارتى  يةكَيتى بكةن  بتةوانن  كوردستان بِريوةو ناتوانن ملمالنَي

ببنةةةةة هَيزَيكةةةةى ئؤثؤزسةةةةيؤنى ِراسةةةةتةقينة و ِرةسةةةةةن كةةةةة مناينةةةةدةى داخةةةةوازى   
ئةةةةو هَيزانةةةة  . داواكةةةارى  جَيطةةةةى متمانةةةةى كؤمةةةةالنى خةةةةَلكى كوردسةةةتان بةةةن    

(( ئيسةةالمى  شةيوعى  نةتةةةوةيي  )) دابةشةبوونةتة سةةةر ِرضةةو ِرَيبةةازى جيةاوازى    
خؤيانةةدا كةةؤك و تةةةبانني لةسةةةر بةرنامةةةى كةةارى هاوبةةةش  ثَيكةةةوةيي       كةةة لةةةناو 

تةنانةةةةت لةةةةناو ِرةوتةةةة ئيسةةةالميةكان  نةتةوةييةةةةكان  شةةةيوعيةكان خؤشةةةياندا        
جيةاواز و لَيةةك دوورن، هةةةر بؤيةةش هةريةكةةةيان كةوتوونةتةةة خولطةةى يةةةكَيك لةةةو    

َلى بةةةديهَينان  ةيان هةةةودوو حيزبةةة طةورةيةةة و نةةاتوانن لَييةةان دةربضةةن  هةريةكةة   
 .داهات  سةرضاوةى ذيانى زياترة لةو دوو حيزبة و دةسكةوت

ئاشكراشةة تةةا ئةةةو حاَلتةة نةةةطؤِردرَيت  ئةةةو حيزبانةةة ثشةت نةبةسةةتنة سةةةر هَيةةزى     
سياسي  جةماوةرى خؤيان  سةرضاوةى داهاتى جيا لةثارتى  يةكَيتى بةدةسةت  

دار لةئاينةةةدةدا بةةةؤ سةةةةةر   نةةةةهَينن نةةةاتوانن ببنةةةة هَيزَيكةةةى ِراسةةةتةقينةو مةترسةةةي      
دةسةةةاَلتى ئةةةو دوو حيزبةةة، بؤيةةة لةئَيسةةتاو ئايندةيةةةكى نزيكيشةةدا ئومَيةةد بةةةةو         

 .حيزبانة نية
      لَيرةدا ثرسيار ئةوةية ئةى ضارة ضية؟ دةبَيت ثةارتى  يةةكَيتى هةةتا دونيةا

دونيايةةة ببنةةة مَلةةؤزمى سةرشةةانى كؤمةةةالنى خةةةَلك؟ ئايةةا هةةي  هَيزَيكةةى سياسةةى    
دميوكراسةي ناتوانَيةت سةةرهةَلبدات  ببَيتةة جَيطةرةوةو مةترسةي بةؤ        جةماوةرى  

سةةةةةر دةسةةةةةالتى ئةةةةةو دوو حيزبةةةةة؟ ئايةةةةا لةبنضةةةةينةدا هةةةةي  هةةةةةوَلَيك هةيةةةةة بةةةةؤ   
جَيطرتنةوةى ئةو دوو حيزبة ؟ ئايا هةر هَيزَيكى تر لةئايندةدا لةةثارتى  يةةكَيتى   

ثرسةةي تةةر كةةة    دَلسةةؤزترو شةةةفاف تةةرو دميوكراسةةي تةةر دةبَيةةت ؟ ئةمةةةو دةيةةان      
 .دةكرَيت بووروذَينرَين
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ئاشكراشةةةةةة دونيةةةةةاى ئَيسةةةةةتا لةسةةةةةايةى ثَيشةةةةةكةوتنةكان لةةةةةةبوارى طةيانةةةةةدن      
ثةيوةنديكردنةةةدا دونيةةةاى هَينةةةدة بضةةةوك كردؤتةةةةوة كةةةة دةتوانرَيةةةت لةماوةيةةةةكى     
زةمةةةنى كةةةم  كورتةةدا طؤِرانكةةارى طةةةورةو سةرسةةوِرهَينةر وةديبهَينرَيةةت لةسةةةر        

طةةورةترين دةوَلةةت  دةسةةالتى سياسةي لةهةةر جَيطةيةةكى       هةموو ئاستةكاندا كة 
دونيةةةةادا بَيةةةةت ناتوانَيةةةةت تاسةةةةةر خةةةةؤِراطر بَيةةةةت لةبةردةميةةةةدا، هةربؤيةةةةة طةةةةؤِران    
لةدةسةالتى سياسي كوردستانيشدا كةارَيكى حةمتيةةو هةةر دةبَيةت ِرووبةدات، ِرؤذ      

زةمينةةة سةةاَل دةسةةةالتى دوو حيزبةةى لةكوردسةةتاندا هؤكةةارو     17بةةةِرؤذيش دواى 
- :سازى ئةو طؤِرانكاريانة دَيننةدى، ضونكة

ثةةةةارتى  يةةةةةكَيتى مايةةةةةى هةاَليسةةةةانى شةةةةةِرى نةةةةاوخؤو تَيكةةةةدانى ِريزةكةةةةانى    1.
 .كؤمةالنى خةَلك  لَيكرتازانى يةك  يةكطرتووى كوردو كوردايةتي بوون

لةدميوكراسةةيةوة  يانئةةةو دوو حيزبةةة سةةيماو ِرووخسةةارى دةسةةةالتى كوردسةةتان  2.
 .وة بةديكاتؤريةتى  قؤرخكردن  ضةوساندنةوةطؤِري

دزين  بةتاالنودن  دةستبةسةراطرتنى سةةروةت  سةامان  داهةات  ئةابوورى       3.
بةةازاِرى كوردسةةتان بةةؤ خؤيةةان  بَيبةشةةكردنى بةشةةى هةةةرة زؤرى كؤمةةةالنى خةةةَلك      

 .لَيي

َلى  ةلكاوى طةنةدة شَيواندن  الدانى دةسةالتى ئيدارى كوردى  نقومكردنى لةةز  4.
ى، ئةمةةش بؤتةة هةؤي ثَيشكةشةنةكردنى خزمةتطوزاريةة      يوبريؤكراسيةت  دواكةوت

 .ثَيويست  سةرةكيةكان بؤ كؤمةالنى خةَلك

بةرتةسةةةةةةككردنةوةى كايةةةةةةةى ئازادييةةةةةةةكان لةكؤمةةةةةةةالنى خةةةةةةةَلك  حيزبةةةةةةة       5.
سياسةيةكان  كؤمةَلةةةو ِرَيكخراوةكةةان  تةنانةةةت ئةنةةدامانى خؤشةةيان، بةشةةَيوةيةك  

يةةةكى ِراسةةتةقينةى ِرادةربةةِرين  خؤثيشةةاندان  نةةاِرةزايي  ميةةديا نيةةة       هةةي  ئازاد
 . لةكوردستاندا 
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طةةةةؤِرينى سةةةةيماى ِرووخسةةةةارى كؤمةةةةةَلطاى كةةةةوردةوارى لةكؤمةةةةةَلطاى تينةةةةوو       6.
بةةةةئازادى  دميوكراسةةةي بةةةؤ كؤمةَلطايةةةةكى حيزبةةةى ِرووت كةةةة تةةةةنها ذيةةةان بةنةةةدة    

 .بةحيزبايةتيةوة

ين   ريو حيزبةةة لةئَيستاشةةدا بؤتةةة دَيوةزمةةة و ناشةة  بةةةم شةةَيوةية دةسةةةالتى ئةةةو دو  
و ِرق لَيبةةةؤوة لةاليةةةةن بةشةةةَيكى هةةةةرة زؤري كؤمةةةةالنى خةَلكةةةةوة، هةةةةموان   وبَيةةةزرا

ئاواتة خوازن ِرؤذَيك زووتر طؤِرانكارى لةو دةسةالتةدا ِرووبةدات  طةةلَيكيش ئةاوات    
التى ئةةةو دوو بةسةةةردةمى حيزبةةى بةةةعس دةخوازنةةةوة، بؤيةةة بةدَلنياييةةةوة دةسةةة     

حيزبة درَيذةى نابَيت ئةطةر لةسةةر ئةةم ِرةوت  ِرَيبةازو ضةِركردنةوةى خؤثةرسةتى       
تةةاك دةسةةةالتى  خؤسةةةثاندنانةدا بةةةردةوام بةةن، ئاشكراشةةة حيزبةةة سياسةةيةكانى      

 .تريش تواناى ئةو طؤِرانةيان نية وةك ثَيشرت باسكرا
 ئةى ضارة ضية ؟ 

ةَلطايةةةةةةةةكى خةةةةةةةةباتطَيِرو تَيكؤشةةةةةةةةرو ئاشةةةةةةكراية كؤمةةةةةةةةَلطاى كةةةةةةةوردةوارى كؤم 
خؤنةويسةةةتةو دَلسةةةؤزو تينةةةوة بةةةؤ ذيةةةانَيكى بةةةاش  ئةةةارام   ئاشةةةتى  ئةةةازادى          
دميوكراسةي، هةةر بؤيةةش هيةواو ئةةاوات زؤرة كةة كؤمةَلطايةةكى ئاوهةا كةة هةميشةةة         
سةرضاوةى ذيان  بةرخؤدان  هةَلسانةوة و شةرعيةتدانيشة بةدةسةةالتى سياسةي،   

و ِرَيكخةةراوو نةوةيةةةكى نةةوَي لةهةناويةةدا لةةةدايك ببَيةةت جيةةاواز   بزووتنةةةوةو كؤمةَلةةة
 .لةبريكردنةوةو ِرَيبازو ِرضةى كاركردن  خةباتى ئةم دةسةالتة

هةةةر بؤيةةةش تاكةةة ئومَيةةدو هيةةواى طةةؤِران لةةةم دةسةةةالتدا، ضةةَيكردن  لةةةدايكبوونى   
دوور بزووتنةوةيةكى دميوكراسي  ِرؤشنبريى سةرتاسةةرية لةهةةموو كوردسةتاندا    

تةنهاوتةةةنها ثشةةت ئةسةةتوور بَيةةت بةةة بةةريو بةةاوةِرى  , لةهةةةموو ئينتيمايةةةكى حيزبةةى
ى ئازادييةةةةةةةةكان  كؤبوونةةةةةةةةوة نكوردانةةةةةةةى ِرةسةةةةةةةةن  دميوكراسةةةةةةةي  ثاراسةةةةةةةت 

لةضواردةورى سةركردايةتى  ِرابةرايةتيةكى نوَي لةعةقَل  جةستةو بريو فكةردا كةة   
شخسةةةةتنى كوردسةةةةتان    تةةةةةنها مةبةسةةةةتى خزمةةةةةتكردنى كؤمةةةةةالنى خةةةةةَلك  ثيَ    

ضةسةةثاندنى دميوكراسةةيةت  ئاشةةتى  خؤشةةطوزةرانى بَيةةت، دوور لةةةقؤرخكردنى     
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و بةةردةوام بةوون لةسةةر طةنةدةَلى      دةسةالت  بةحيزبكردنى كؤمةةَلطاى كةوردةوارى  
 .و مشةخؤرى

خؤشةةةبةختانةش سةةةةرةتاى ئةةةةو ثِرؤسةةةة دميوكراسةةةى و بزوتنةةةةوة ِراسةةةتكةرةوةية  
ِرةخنةةةطرتنى بوَيرانةةة لةدةسةةةالت  كةةاركردن بةةؤ ضةةَيكردنى  سةةةريهةَلداوة لةِرَيطةةةى 

هتةد، و ِراسةتكردنةوةى هةَلةةكان     .... ِريفؤرمى سياسةي  ئةابوورى  كؤمةاَليةةتى    
ودى ةكانى دةسةةاَلت، تةنانةةت لةةناو خة    دةرخسةتنى كةارة دزَيةوو طةنةدةَل  ناشةريين     

ة درَيةةذةدان بةةةم ئةةو دوو حيزبةةة خؤشةةيانداو لةةةناو ثةِرلةةةمان  حكومةتةةدا، هةةةر بؤيةة  
ِرةوتةةة ِريفؤرخمةةواز  دميوكراسةةي  ئازادييةةة طرةنتةةى سةةةركةوتن  طؤِرانةةة، ضةةونكة   
ئةةةةةةةو دوو حيزبةةةةةةةش بةةةةةةةهؤي شةةةةةةةقى زةمانةةةةةةةوةو بةرذةوةندييةةةةةةة سياسةةةةةةي        

شةارة  ميانى سةرتاتيذين، ئةطةةر فشةارو طو   ئابوورييةكانةوة بةِرووكةش ِرَيكن  هاوثة
بةدَلنيايي خؤِراناطرن  ملكة  دةكةةن بةؤ   جةماوةرى  دميوكراسيةكان زياتر بكرَين 

ئةةو بةةاهؤزى طؤِرانكةةارى و ِريفؤرخموازيةةةى كةةة دةسةةتى ثَيكةةردوة و سةةةريهةَلداوة و   
 .بؤتة تاكة ئومَيدى دميوكراسى خواز و ئازادخيواكانى طةلةكةمان
 --------------------------------------------

دا باَلوكراوةتةةةوة لةةة ((ِرؤذنامةةة)) و ِرؤذنامةةةى (( ى سةةبة)) ئةةةم بابةتةةةم لةةة سةةايتى ئةةةلكرتؤنى   *
 .دا26/5/2008و21و14

   نةتةوة  خَيَل
*..لةتةرازووى دةسةالتى سياسي كورديدا  

  ثَيناسة و ضةمكى خَيَل 

 باببريتية لةكؤمةَلة كةسَيك كة زؤر جار هةموويان دةضنةوة سةر يةك بةةرة  -:خَيَل
زؤر جةةار خَيَلَيةةك لةناوضةةةيةكى ديةةاريكراودا    يةةان ثَيكةةدَين لةضةةةند تريةيةةةكى تةةر،     

نيشةةةةتةجَيدةبن كةةةةة بةنيشةةةةتمانى خؤيةةةةانى دةزانةةةةن وة ديةةةةالَيكتَيكى جيةةةةاش دة      
ئاخاوتن، وة ِرؤشةنويةكى وةك يةةكيان هةيةة وة كةاركردنى ثَيكةةوةييان هةيةة دذى       

 .ِرةطةزى دةرةكى 
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بةدرَيةذايي مَيةذوو    لةهةموو كيشوةرةكانى دونيةادا باَلوبوونةتةةوة، هةنةدَيكيان    خَيَل
، وة هةنةةدَيكى تريةةان  جةرمانيةةةكان هةنةةدَي لةخَيَلةةة ئةوروثيةةةكان وةك ك نةةةماون وة

كان لةئةةةةةمريكاى بةةةةاكورو ةكانى هنديةةةةة سةةةةورةثةةةةةرش  باَلوبوونةتةةةةةوة وةك خَيَلةةةة
باشةةةوردا، وة هةنةةةدَيكيان تواونةتةةةةوة لةكؤمةةةةَلطا شارسةةةتانيةتةكاندا وةك هةنةةةدَي    

 ى ذيةان ازؤذئاواى ئاسيا، ئاشكراشةة كةة داب  نةةريت  شةَيو    ةكانى باشورى ِرلةخَيَل
 .خَياَلنةش لةيةكرتى جياوازنئةو و سيستةمى    هونةر

ة مةةرة بةؤ دروسةتبوونى هةةر كؤمةَلةيةةك      دةكةنة زانايانى كؤمةَلناسى دوو ِرةطةز *  
، ئةةو دوو مةرجةةش لةخَيَلةدا    يةة ش جَيطريى جَيطةةو سةؤزى ئةةو كؤمةَلةية   ئةواني كة

 .ة لةضةند تريةيةك ثَيك دَيت هةية ك
دياريكراويةةةان هةيةةةة بةةةؤ هاتوضةةةؤيان    سةةةنورَيكىنةةةد بَيةةةت ئةةةةوا   ةئةطةةةةر خَيةةةَل ِرةو 
دةطؤِرَيةةةت لةةةةكاتَيك بةةةؤ كةةةاتَيكى تةةةر، ئةطةةةةر ئةةةةو خَيَلةةةة     سةةةنوورةهةرضةةةةندة ئةةةةو 

دا يةةلةجَيطةيةكةةدا نيشةةتةجَيبوون ئةةةوا ثةيوةندييةةةكى تونةةدو تةةؤَلرت لةةةنَيوان تاكةكان 
 .زياتر تؤي دةكاتةوة نزيكايةتيانَيت كة دروست دةب

بةةةةثَيي ئةةةةم ضةةةةمكة كؤمةَلطايةةةةكى ناوضةةةةيية، لةطةةةةَل ئةوةشةةةى كةةةة هةنةةةدَي    خَيةةةَل
لةةةتريةكانى طةةةِرؤك  ِرةوةنةةديش بةةن و هةريةكةةة لةةةو تريانةةةش نةةاوى خؤيةةان هةيةةة،     
 بةةةالم لةةةنَيوان هةموانيانةةدا سةةؤزَيك هةيةةة كةةة تاكةةةكانى خَيةةَل بةيةكةةةوة طةةرَي دةدا      

كةة هةَلةدةقوَلَيت   (( دةمةارطريى خَيَلةةكى   )) برَيةت بةة  نةاو دة ئةويش بريتية لةوةى كة 
لةهةستكردن بةيةكَيتى كؤمةَلةكةيانةوة لةذيان  ثةيوةنةدى خزمايةةتيان لةسةةريةك    

 .زةوى 
 سيفات  داب  نةريتى خَيَل* 
 .بكات لةبوارى ذن هَيناندا ، ثَيويستة ك  تةنها لةناو خَيَلةكةى خؤيدا شوو 1. 
دَيةةةت،  و مةةةافى بِريةةةاردان      وةذن لةخَيَلةةةدا كةسةةةى دووةمةةةة  لةةةةدواى ثيةةةاوة      2. 

 .هتد نية.... هةَلبذاردنى هاوسةرو
 .ذن تةنها بؤ بةخَيوكردنى منداَل  خزمةتكردنى مَيردو ئيشوكارى ناو ماَلة 3. 
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وان ساَل كضان دةدرَين بةشةوو، كةوِرانيش لةةنيَ   (  12 – 10) لةتةمةنَيكى زوودا  4. 
 .ساَليدا ذن دةهَينن ( 20 – 15) 
  خَيةةةَل بةةةةناوبانطن لةةةةخؤرئاواو خؤرهةالتةةةدا بةخزمةةةةتكردنى ميةةةوان  دةسةةةت   5. 

 .و دَلسافى  ثياوةتىيى ن كراوةدةرو
 .ناوبانطى خَيَلةكةيانةوةو باثريان تريةو باو و  شانازيكردن بةخَيَل  6. 
يةةةةةةتى و ثاَلةةةةةةوانَيتى يةةةةةةكَيك ناونةةةةةانى خَيةةةةةل زؤر جةةةةةار دةطةِرَيتةةةةةةوة بةةةةةؤ ئازا 7. 

 .لةثياوةكانى خَيَلةكة
تةة هةؤي نانةةوةى    بؤيةك خَيَليشةدا   ى زؤر جار لةناو تريةكانىدةمارطريى خَيَلةك 8. 

َيكةةى تةةر ى لةبةرامبةةر خَيلَ بةةةالم هةميشةةة دةمةارطريى خَيَلةةةك و ثَيكةادان،  ِرشةةِرو شةةؤ 
 .مبةر خَيَلة دةرةكيةكاندا بوونةتة هؤى يةكطرتنى هةموو تريةكانى خَيَلةكة لةبةرا

نَيةك  َيوو جَيطةى شانازيشةة، بؤيةة هةي  خ    تؤَلة سةندنةوة لةخَيَلدا كارَيكى باوة 9. 
بةبَي بةرامبةر نابَيت يان بةكوشتنةوةى يةكَيك لةخَيَلى بةرامبةةر يةان بةثَيةدانى كة      

 .يان مةِرو ماالت يان ثارة حوكم دةكرَين
بةةذاردن دةبَيةةت لةةةنَيوان نوَينةةةرانى تريةكانةةداو     زؤر جةةار بةهةَل سةةةرؤكى خَيةةلَ  10.

كةسَيكى بةتةمةن  ذيرو دانا  بةئةزموون  شةارةزاو جَيطةةى    دةبَيت سةرؤكى خَيَل
متمانةى هةموان بَيت  خاوةن نفوز  سةةروةت  سةامانيش بَيةت، زؤر جةاريش ئةةم      

سةةةرؤكى .تدةمَينَيو باثريانةةةوة بةةؤ كوِرةكانيةةان بةجَيةة  سةةةرؤكايةتية مرياتيةةة لةةةباو  
و خةاوةن فةرمانةة    و ئاشةتى هةيةة   و توانةاى فةرمانةدانى بةشةةرِ    ةرى خَيَلةنوَين خَيَل

 .و ِرةوكردن  ئاشتيكردن لةنَيوان تريةكانى خَيَلةكةيدا بؤ طواستنةوة
الى زؤربةةةى خَيَلةةةكان دادطةةاى خَيَلةةةكى هةيةةة كةةة لةاليةةةن دادوةرى خَيَلةةةوة        11. 

و حوكمةةةكانيان  بِريةةاريةةةكان ى داب  نةريتةةة خَيَلةكبةةةِرَيوة دةضةةَيت  لةسةةةر بنةةةما 
 .دةردةكةن

  ضةمك و ثَيناسةى نةتةوة 
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 لةسةةةدةى نةةؤزدةدا سةةةرى هةَلةةدا لةئةةةورثادا لةاليةةةن ئيتةةاَلى       يى بةةريى نةتةةةوة * 
ةكانةةةوة، لةسةةةدةى بيستيشةةدا لةهةةةموو دنيةةادا بةةريى نةتةةةوةيي طةشةةةى     ئةَلمانياي

 .سةند
بزوتنةوةيةةةكى سياسةةي فكةةرى دةمةةارطري كةةة داواى بةةةرز  بةةريى نةتةةةوةيي بريتيةةة لة 

ِراطرتنةةةةى نةتةوةيةةةةةكى ديةةةةاريكراو دةكةةةةات لةِرَيطةةةةةى دامةزرانةةةةدنى دةوَلةةةةةتَيكى      
سةربةخؤي نةتةوةيي، لةسةر بنضينةى ثةيوةنةدى خةوَين  زمةان مَيةذوو نيشةتمان       

 .هؤكارى دين  َيطةىئازادى  داخوزاييةكان، لةج
كةة واى دةبينَيةت لةبنضةينةدا نةتةةوة      طةيلرت  يتيةة لةةوةى  باوترين ثَيناسى نةتةةوة بر 

بريو باوةِرَيكى سياسي كة دةوةستَيتة سةر جوتبةوون لةةنَيوان يةةكَيتى    )) بريتية لة 
 (( .سياسي  يةكَيتى نةتةوة 

        هؤكةةارى سةةةرهةَلدانى بةةريى نةتةةةوة لةئةةةورثادا دةطةِرَيتةةةوة بةةؤ شؤِرشةةى
اى تةاك بةؤ ثاشةاو خانةةوادة نةةجيبزادةكان      ميفةِرةنسى، ضونكة لةو شؤِرشةدا ئينت

 . طؤِرا بؤ ئينتيما بؤ يةك نيشتمان  يةك زمان  يةك نةتةوة

    طةشةةةكردنى فكةةرى نةتةةةوةيي ثةيوةسةةتة بةثرؤسةةةى بةدميوكراسةةيكردن
ثَيشةةةكةوتن  داهَينانةةةة نوَيكةةةان لةةةةبوارى طواسةةةتنةوةو ثةيوةنةةةديكردن  نوسةةةني     

ئةةةم ثَيشةةكةوتن  داهَينانةةة دةبَيتةةة هةةؤي      ضةةاثكردن  خوَيندةواريةةدا، لةبةرئةةةوةى  
هتةد   .... ةكى و بنةماَلةةيي   ماى ناوضةيي  خَيَلة يبضوك كردنةوة يان نةمانى ئينت

 .ما لةبوارَيكى طةورةتر  بةرفراوانرتى نةتةوةدايدروستبوونى ئينت

   طن بؤسةةركةوتن   ناهةة لةطةةَل عيلمانيةدا هاوئ  بةهةمان شَيوة فكرى نةتةةوة
نةريتةةة كةؤن  دواكةةةوتووةكان  دةسةتطرتن بةدينةةةوة، لةةةجياتى    لةةناوبردنى داب  

يةةةان بةثَيشةةةكةوتن  داهَينانةةةةكان هةيةةةة لةسةةةةر ئاسةةةتَيكى فةةةراوانرتو  ائةوانةةةةى بِرو
ماى بضةةةةةةوكى خَيَلةةةةةةةكى  يطةةةةةةةورةترى هةةةةةةةموو والت  كؤمةةةةةةةَلطا  دوور لةةةةةةةئينت

 .هةرَيمايةتى  بنةماَلةيي
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  لةسةةةرةتاداو الى مةةاركس دذ  اكاندةضةةين ىبةةريى نةتةةةوةيي لةطةةةَل ملمالنَيةة
بةيةك بوون، ئةو واى دةبينى كةة فكةرى نةتةةوةيي دذى بةرذةوةندييةة كةانى ضةينى       

ؤليتاريايةةةة، بةةةةالم دواتةةةرو لةيةةةةكَيتى سةةةؤظَيتى  لةسةةةةر دةسةةةتى       كرَيكةةةاران  ثِر
و طةةةالنى جياوازيةةان   و هةةانى نةتةةةوة  ثاشةةطةزبوونةوة سةةتاليندا لةةةو بةةريو بةةاوةِرة   

 .شؤِرش  ئازادبوون لةداطريكةرانى سةرمايةداريبؤ  لةدونيادا دةدا

  لَيرةدا دوو جؤر هةست و سؤزى نةتةوةيي لةجيهاندا هةية:- 

بةطةل  ِرةطةز يان كؤمةَلَيكى ِرةطةةزى يةان ِرؤشةنبريى    ئةوةى ثةيوةستى تةواوة  1.
 (  .نةتةوةكانى ئيتاَلى  ئةَلمانى )  وةك 

ةكسةةيك  ئةةةمريكاو كةنةةةداو م )) والتةةانى ك ةئةةةوةى ثةيوةسةةتة بةدةوَلةتةةةوة و   2. 
راس  كؤسةةةةتاريكا  ظةةةةةنزوَيالو ثؤلينيةةةةا  ضةةةةيلى    بةةةةةِرازيل  طواتيمةةةةاالو هنةةةةدؤ  

ئةةنطؤال  زامبيةةا   )) ا وةك والتةانى  يى ئةةفريق نو زؤربةةى والتةةا . هتةد  .. ئةرجةةنتني  
ةرةبى ، والتانى بنةماَلةة  خَيَلةةكى وةك والتةانى عة    ((هتد .. مؤزةمبي   زميبابؤي  

موانيان كةةة هةةة ((  سةةعوديةو كوَيةةت  ئيمةارات  عومةةان  قةتةةةرو بةةحرين  )) كةنةداو  
 . دامةزراون  دذى عيلمانيةتنو خَيَلةكى و بنةماَلةيى ي دين لةسةر بنضينة

      دواى ئةةةم ِرونكردنةةةوة و باسةةكردنةى خَيةةَل و نةتةةةوة لةهةةةموو دونيةةادا و
ئةةةو . ر بنضةةينةى خَيةةَل و نةتةةةوة  دابةشةةكردنى جةةؤرى دةسةةةالتةكانى والتةةان لةسةةة 

ثرسةيارة سةةةرهةَلدةدات كةة ئايةةا دةسةةةاَلتى سياسةى كةةورد ضةؤن دةِروانَيتةةة خَيةةَل و     
نةتةةوة ؟ ئايةةا بةةالى سةةةركردايةتى سياسةى  كةةورد و سيسةتةمة حوكمِرانيةكةيةةةوة     
خَيةةَل بةةاالتر و طةةرنطرتة يةةان نةتةةةوة ؟ ئايةةا بنضةةينةى دةسةةةالت و فكةةرى حكةةومِرانى   

بنضةينةيةكى تةسةك و بضةوكى خَيَلةكيةةة يةان بنضةينةيةكى فراوانةى ثةةانوثؤِرى        كةورد 
نةتةوةيية؟ئايا لة تةرازووى دةسةالتى سياسى كةورددا خَيةَل سةةنطينرتو قورسةرت و     

 .جَيطةى بايةخة يان نةتةوة ؟ و ئةمةو دةيان ثرسيارى تريش

ردوو ئَيسةةةتاى دةكرَيةةةت كةةةةمَيك ديقةةةةت لةةةة ِرابةةةوو   . بةةةؤ وةالمةةةى ئةةةةم ثرسةةةيارانة    
كؤمةةةةةَلطاى كةةةةوردةوارى بةةةةدةين و بةةةةةزانني كؤمةةةةةَلطاى كةةةةوردةوارى قؤناغةةةةةةكانى      
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طةشةةةكردنى مَيةةذوويى كؤمةةةَلطاى بةشةةَيوةيةكى سروشةةتى تَيثةِرانةةدوة و طةشةةةى     
مةشةةةاعيةت وكؤياليةةةةتى و دةرةبةطايةةةةتى و سةةةةرمايةدارى و     )) ئاسةةةايى كةةةردوة  
اسةةةةةةةةتبةندى و ِريزبةنةةةةةةةةدى و لةئَيسةةةةةةةةتادا لةةةةةةةةةكوَيى ئةةةةةةةةةو ئ((. سؤسةةةةةةةياليزمى  
 .طةشةكردنةداية

ئاشكراية كؤمةَلطاى كوردةوارى بةهؤى داطةريو دابةشةكردنى خةاك و نةتةوةكةيةةوة     
لةاليةةةةن داطريكةةةةران و دوذمنانيةةةةوة بةةةة كؤمةَلطايةةةةكى دواكةةةةوتوو طةشةةةةنةكردوو   
ناتةندروست و نةخوَيندةوار و هةذار ماوةتةوة كةة ئةمةة بؤتةة هةؤى ئةةوةى طةشةةى       

سياسةةةى و ئةةةابورى و  ))ة هةةةي  كةةةام لةةةةبوارةكانى ذيانةةةدا  ى خةةةؤى نةةةةكات لةةة ئاسةةةاي
و بةةةة كؤمةَلطايةةةةكى داخةةةراو و  (( . هتةةةد...كؤمةاَليةةةةتى و فةرهةةةةنطى و زانسةةةتى و  

خَيَلةةكى و ثارَيزطةةار لةةةدابو نةريتةةة باوةكةةانى بةاو بةةاثريانى ماوةتةةةوة و ئيةةدى خَيةةَل    
كؤمةةَلطا و شةانازيكردن بةةخَيَل     بؤتة سةرضاوة و ِروانطةى بةريو بؤضةونةكانى تةاكى   

و ترية و بنةماَلة و تايةفة بونةتة ضاوطى هةست و سةؤزيان و ئينتيمةا لةةاليان تةةنها     
بؤ خَيَلةكانيان بوة لةة ضوارضةَيوة و سةنورَيكى بةرتةسةك و ناوضةةيى و هةرَيمايةةتي       

ى و ئيدى لةدةرةوةى ئةو سةنورة خَيَلةكيةةدا هةةموو دةوروبةةرى خةؤ     . دياريكراودا 
بةةةة دوذمةةةن و ناحةةةةز و نادؤسةةةت زانيةةةوة و تابؤشةةةى كرابَيةةةت بةةةةرطرى لةةةةو سةةةنورة  
خَيَلةكيةةةى خةةؤى كةةردوة و ئيةةدى طةةوَيى نةداوةتةةة دةرودراوسةةَيكانى كةةة لةهةةةمان       
خوَين و زمان و ِرةطةةزن و مَيةذوو و جوطرافيايةةكى طةةورةتر و دَيةرينرت و خاكَيةك و       

ئةنةةدامانى خَيةةَل بةةةبَى   . طرَيةةدةداتنيشةةتيمانَيكى طةةةورةترى هاوبةةةش ثَيكيانةةةوة    
جياوازيةةةان لةةةة جوطرافيةةةاى هةرَيمايةةةةتيان هةةةةموانيان هاوبةشةةةن لةةةة دابةةةو نةريتةةةة     

سةتامشاندا و لةسةةدةى بيسةت و    كؤنةكان و ثارَيزطاريان لَيدةكةن لةم ِرؤذطةارةى ئيَ 
وكراسةةةى و ةدةى دمييةكةةدا و لةسةةةةردةمى دةسةةةالتى كةةةوردى خؤماَليشةةدا و لةسةةة   

تةكنةةلؤذيا و ذمارييةكانةدا كةة طةؤِرانى زؤر طةةورةيان لةهةةموو بوارةكةانى        داهَينانة 
بةداخةةةوة تائَيسةةتاش هَينةةدةى بةةريو سةةؤزى خَيةةَل و تايةفةةة و       .ذيانةةدا وةديهَينةةاوة 

بنةماَلة و هةرَيمايةتى طةورةتر و كاريطةرترة لةناو كؤمةَلطاو دةسةةالتى كورديشةدا   
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و نةتةةةوة نيةةة و بةةةَلكو بةثَيضةوانةشةةةوة   نيةةو هَينةةدة ئينتيمةةا بةةؤ طةةةل و نيشةةتيمان  
كةةةةدةبوو بةةةؤ ثَيةةةك هَينةةةانى دةوَلةةةةتَيكى سةةةةربةخؤى ئةةةازادى نةتةوةيةةةدا كةةةورد و       
دةسةالتةكةى  هةوَلى جديان بداية بةؤ بوذاندنةةوة و زيندوكردنةةوة و طةشةةثَيدانى     

ى ى  نةك زينةدوو كردنةةوةى طيةانى خَيَلةكايةةتى و بنةماَلةةي     يهةست و بريى نةتةوة
كةةةةورد هَينةةةةدةى بةدةسةةةةت ئةةةةةو هؤكارانةةةةةوة زيةةةةانى      . و هةرَيمايةةةةةتى و تايةةةةةفى 

ثَيطةيشةةةةتوة و بةةةةةَلكو هةةةةةر بةةةةةهؤى ئةةةةةو بةةةةرية تةسةةةةكةى خَيَلةكيانةةةةةوة بةةةةوة كةةةةة    
لَيةرةدا ِرَيةزم   . نةطةيشتؤتة ئامةانو و سةةركةوتن لةة مَيةذووى خةةباتى كوردايةتيةدا        

كةكانيشةةةةيان و هةةةةةوَل و  هةيةةةةة بةةةةؤ هةةةةةموو كةسةةةةايةتى و سةةةةةرؤك خَيَلةةةةةكان و تا  
بةةةالم ثَيويسةةتة  ئةةةوان  , خةباتيشةةيان لةةةناو بزوتنةةةوةى ِرزطةةارخيوازى طةةة  كةةوردا   

هةةةموو بةرذةوةنةةدى و بةةري و فكةةرى خَيَلةةةكى خؤيةةان خبةنةةة ذَيةةر ضةةةترة طةورةكةةةى    
كوردايةتيةةةةةوة و هةةةةةموو توانةةةةا و هَيةةةةز و ئينتيمايةةةةةكيان لةثَيشةةةةدا بةةةةؤ نةتةةةةةوة و  

منونةةةةى .  بةةةؤ خَيةةةَل وسةةةةرؤك خَيةةةَل و ناوضةةةةكانى  خؤيةةةان   نيشةةةتيمان بَيةةةت نةةةةك
شؤِرشة سةرنةكةوتوةكانى كورد بةدرَيةذايى مَيةذووى خةةباتى كوردايةةتى هةميشةة      
خاَلى الوازيان  بوونى دووبةرةكى و دوذمنايةتى و شةِرى نةاوخؤى خَيَلةةكان بةوة و    

طةرضةى هةرخؤشةيان   هةر ئةوانيش شكستيان بة شؤِرشةكان و ِراثةِرينةكان هَيناوة 
بةةالم بةةهؤى بةَى نيزامةى و بةةَى     . هةَلطيسةَينةرى ئةةو شةؤِرش و ِراثةِرينانةةش بةوون      

سةةةةركردةي و بةةةَى بةةةريى نيشةةةتيمانى و نةتةةةةوةيى وايةةةان كةةةردوة كةةةة هاوسةةةةنطى     
 . هَيزةكان بة زيانى كوردو شؤِرشةكانى بشكَيتةوة 

وحيزبةى دةسةةالتدارى   جَيطةى داخة كة لةئَيستادا و لةسةردةمى دةسةةالتى دو 
كورديةةدا ديةةاردةى زيندووكردنةةةوةى خَيةةَل و بنةماَلةةة و تايةفةةة و ديوةخانانةةة       
زيندوو دةكرَيتةةوة بةؤ بةرذةوةنةدى تةسةكرتى حيزبايةةتى و طةرةوى بردنةةوةى        

لةةةم ثَيناوةشةةدا كةوتونةتةةة  . هةَلبذاردنةةةكان و بردنةةةوةى زؤرترينةةى دةنطةةةكان  
بةناو ِرؤ شنبريى خَيَلةةكان و بةخشةينةوةى   كردنةوة و كؤكردنةوةى سةنتةرى 

خةةؤ ئةطةةر ئةةةو ثارانةة لةةة ثةةِرؤذة   . ثةارةو ثةةولَيكى ئَيجطةار زؤر بةةؤ ئةةو مةبةسةةتة    
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خزمةتطوزاريةكاندا خةرة بكراية ئةوا ئَيستا كوردوستان لة كاو  و بَيخزمةةتى  
بةةةهؤى ئةمةشةةةوة لةةة ئَيسةةتادا خَيَلةةةكان كةوتونةتةةة خةةؤ بةةؤ        . ِرزطةةارى دةبةةوو 

ندووكردنةةةةوةى دابةةةو نةريتةةةة خَيَلةكيةةةةكان و زيندووكردنةةةةوةى مةِراسةةةيمة    زي
خَيَلةكيةةةةةكان و دانةةةةانى وَينةةةةة و ثةيكةةةةةرى سةةةةةرؤك خَيَلةةةةةكان و هةَلدانةةةةةوةى  
الثةةةِرةى بةةةناو ثةةِر شةةانازى خَيَلةةةكانيان كةةة بريتيةةة لةةة مَيةةذووى ثةةِر خوَينةةاوى      

و دةسةةالتى خَيَلةةكيان    خَيَلةكان لةنَيوان خؤياندا و ديةاريكردنى سةنورى نفةوز   
ةن بةةةؤ ت و ثلةةةةو ثايةةةةى حيزبةةةى و حكةةةومى دةكةةة   و داواى ديةةةاريكردنى ثؤسةةة 

كة ئاشكراشةة هةةموو ئةةم هؤكارانةة دةبنةة هةؤى زيةاتر        . ئةندامانى خَيَلةكانيان 
دابةشةةةبوون و كةةةةرت و ثةةةةرت بةةةوونى هَيةةةز و توانةةةاى نةتةةةةوة و كوردايةةةةتى و   

ةوةنانى دةوَلةةةةةةةت و يةةةةةةةك  بضةةةةةةوكبونةوةى خواسةةةةةةت و ويسةةةةةةتةكان لةثَيكةةةةةة   
ويةةةكطرتوويى نةتةةةوةوة بةةؤ بةرذةوةنةةدى بضةةوكى خَيَلةةةكى كةةة ئةمةةةش تةةةنها       

 .دوذمنانى كورد سوودى لَيدةبينن
بةدرَيذايى مَيذووش ئةو ِراستية خؤى دووثاتكردؤتةوة كةة تةاكى خَيَلةةكى يةان     

ةكردن كؤمةَلطاى خَيَلةكى كؤمةَلطايةكى دوورة لة ثَيشكةوتن و داهَينان و طةشة 
ضةةةةونكة بةةةةري تةسةةةةك و ئينتيمةةةةا بضةةةةووكن و بةةةةري و مةةةةةوداى فكريةةةةان تةةةةةنها    , 

لةضوارضةةةَيوةى بازنةيةةةةكى بضةةةوكى خَيَلةكيةةةدا دةسةةةوِرَيتةوة و ناتوانَيةةةت بةةةاَل     
و هةميشةةة لةةةثَيناو بةرذةوةنديةةة بضةةوكةكانى   . بهاوَيةةت بةةؤ دوورتةةر و فةةراوانرت   

نى و هةميشةةة خَيَلةةةى ال  خَيَلةةدا بةةةرطرى دةكةةات نةةةك بةرذةوةنديةةة نةتةوةيةةةكا      
طرنطرت و سةنطينرتة و ئينتيماشى بؤ ئةو تونةد و تةؤَلرت ة  و لةةكاتى تةنطانةة و     
ناخؤشيةكانيشةةةدا هَينةةةدةى بةةةةرطرى لةةةة خَيَلةكةةةةى و ناوضةةةةكةى دةكةةةات نيةةةو   

لةوانةيةةة هةنةةدَى كةةةس هةةةبن   . هَينةةدة بةةةرطرى لةةة نيشةةتيمان و نةتةةةوة ناكةةات   
انى كةنةةةداو بهَيننةةةةوة كةةةة ضةةةةندة سةةةةركةوتوو  منونةةةة  بةةةة بنةماَلةةةة خَيَلةكيةةةةك 

بةةةالم ئَيمةةة دةَلةةَيني    . ثَيشةةكةوتوون و بةةةرطرى لةةةبوونى خَيةةَل و بنةماَلةةة بكةةةن      
سةركةوتن و ثَيشكةوتنةكانى ئةوان وةك بَلقةى سةةر ئةاو وان و بةة فويةةك لةةناو       
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دةضةةةن و منونةةةةمشان والتةةةى خَيَلةةةةكى و بنةماَلةةةةيى كوَيةةةت بةةةوون لةبةرامبةةةةر    
كاتةةذمَير خةةؤى  24ةشةة و ثةةةالمارةكانى ِرذَيمةةى بةعسةةدا كةنةةةيتوانى تةةةنها  هةِر

ِرابطرَيةةت و ئةةةوةش دةَلةةَيني كةةة خَيةةَل ئةطةةةر بةةؤ هةةةموو والتَيةةك سةةوودى هةةةبَيت  
 .ئةوا بةدَلنيايى بؤ ئَيستاو ئايندةى كورد و كوردايةتى زةرةرمةندة

دا دةِروانَيتةة طرنطةى   هةر بةم ثَيو دانةش دةسةالتى كورديش لة تةرازووى خؤية 
و سةةةنطينى خَيةةَل و كةةار بةةؤ بوذانةةةوةيان دةكةةات و بةمةةةش هةَلةيةةةكى طةةةورةو    
مَيذوويى شةؤِرش و سةةركردةكانى ِرابووردومةان دووثةات دةكاتةةوة و بةهةةمان       
شَيوةش مَيذووة تاَل و ِرةش و ثِرنةطبةتيةكامنان دووبارة دةبنةوة و  ئةوةشةى  

بؤية ثَيويستة و كارَيكى زةروريشة كةة  . ةرَيت  كة بةدةست هاتوة لةدةست دةد
هةةةةةموو هَيةةةةزة دميوكراسةةةةى و نوَيطةةةةةر و مةةةةةدةنيخواز و ئةةةةازادي خوازةكةةةةانى  
كوردايةةةةةتى هةيةةةةة ِرَيطةةةةة لةةةةةم كةةةةارو كردةوانةةةةة و هةَلوَيسةةةةتة دواكةةةةةوتووةى      
سةةةةةةركردايةتى كةةةةةورد بطةةةةةرن و ِرَيطةنةةةةةةدةن كؤمةةةةةةَلطاى كةةةةةوردةوارى و ئةةةةةةم  

طةشةةةةةكردن و ثَيشةةةةكةوتنانةى كةةةةة ئَيسةةةةتا هةةةةةن   دةسةةةةكةوت و سةةةةةركةوتن و
ثَيويسةةةتة لةسةةةةر . بطةِرَينرَينةةةوة بةةةؤ دواوة و بةةةؤ ِرؤذطةةةارة ِرةشةةةكانى مَيةةةذوو   

هةةةةةموان هةةةةةموو هَيةةةةز و توانةةةةا و بريكردنةةةةةوة و ئينتيمايةةةةةكمان بةةةةؤ كةةةةورد و    
كوردايةتى ِرةسةن و ِراسةتةقينة بَيةت و نةتةةوة و نيشةتيمانيش لةسةةروو خَيةَل       

ئةةةطينا بةثَيضةةةوانةوة  . َلةةة و تايةفةةة و ديةةن و ناوضةةةطةرَيتيةوة دابنةةَين    و بنةما
مَيذوو خؤى دووثات دةكاتةةوة بةةاَلم ئةةم جارةيةان خوَينةاوى تةرو ثةِر مةترسةى         

 .تر

 
 -------------------------------------------

 23/5لةةةة  دا باَلوكراوةتةةةةوة((نوَيثؤسةةةت و سةةةبةى  )) ئةةةةم بابةتةةةةم لةسةةةايتى ئةةةةلكرتؤنى   *
 .دا8/6/2008و
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*كات  –كةركوك  -كورد  
      ئةةةم سةةَى وشةةةية ثةيوةنديةةةكى تونةةدوتؤَل  ِراسةةتةوانةيان بةيةكةةةوة هةيةةة

ناتوانرَيةةةةت لةيةةةةةكرتى جيابكرَينةةةةةوةو هةريةكةةةةةيان كاريطةةةةةرى طةةةةةورةى لةسةةةةةر    
دؤِراو و بةةةةَى  و كةةةةوردو مةسةةةةةلةكةى بةةةةةبَى كةةةةةركوك ناتةةةةةواو    . ئةةةةةويرتيان هةيةةةةة 

ةبَى سوود وةرطرتنيش لةكات و زةمينةى طوجنا و بةهةمان شةَيوة كةةركوك   ب.ماناية
ئةةم ِراسةتيةى   . لةدةست دةضَيت و تاكةات درةنطةرت بَيةت كةورد زةرةرمةنةدتر دةبَيةت      

سةةةةةرةوة كةةةةورد بةدةسةةةةتيةوة ناالندويةةةةةتى لةسةةةةةردةمى هةةةةةموو حكومةتةةةةة يةةةةةك  
مى لةدوايةكةةةةةةةةةةكانى عَيراقيةةةةةةةةةدا و بةتايبةةةةةةةةةةتيش ِرذَيمةةةةةةةةةى بةعسةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةدا   

كةمةسةلةى كوردو كوردايةتى لةم بةشةى كوردوستاندا هةميشة لةسةةر  .لةطؤِرنراو
و  ةكةةةةةةةركوك نةطةيشةةةةةةتؤتة ئامةةةةةةانو و هةميشةةةةةةة كةةةةةةةركوك خةةةةةةاَلى جيابونةةةةةةةو       

كةةةركوك خةةاَلى   .لَيكدووركةوتنةةةوةى شؤِرشةةةكانى كةةوردو ِرذَيمةةةكانى عَيةةراق بةةوة      
, مةةةكانى عَيةةراق بةةوة   ثَيوانةةةى ِراسةةتطؤيى نيةةةت و كةةردار و خيتةةابى سياسةةى ِرذيَ      

وك كةةةةرك. ى سةةةةرهةَلدان و سةةةةرلةنوَى ملماَلنةةةَى و شؤِرشةةةةكان بةةةووةكةةةةركوك خةةةاَل
بةةةالى كةةةوردةوة مةسةةةلةيةكى ميسةةةوةرى و ناوةنةةةدى بةةوة و نةةةةتوانراوة ثشةةةتطوَى    

بةهةةةمان شةةَيوةى طرنطةةى كةةةركوك بةةةالى كةةوردةوة   . خبرَيةةت و ضةةاوى لَيبثؤشةةرَيت 
وطرافى و ئةةةةابورى هةةةةةبوة بةةةةةالى ِرذَيمةةةةةكانى  كةركةةةةةوك طرنطةةةةى مَيةةةةذوويى و جةةةة 

 . عَيراقيشةوة  و جَيطةى طرنطى ثَيدانيان بوة

      كةركوك الى كوردو شؤِرشةكانى بة دَل و قودسةى كوردوسةتان ناسةراوة بةة
و مانايةةةةى كوردوسةةةتان بةةةَى دَل و بةةةةبَى كةةةةركوك ذيةةةان و مةةةانى لةمةترسةةةيداية و    
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يش بةةةةةالى فةلةسةةةةتينيةكانةوة   ناتةةةةةواوة  و بةهَينةةةةدةى ثةةةةريؤزى شةةةةارى قودسةةةة    
جاهةةةةروةك ضةةةؤن ياسةةةر عةةةةرةفات سةةةةرؤكى  .كةةةةركوكيش ثةةةريؤزة بةةةةالى كةةةوردةوة

دةسةةةالتى فةلةسةةتينى بةدرَيةةذايى خةةةباتى خةةؤى و تةةا دواِرؤذةكةةانى ذيانيشةةى كةةة    
كةةةوتبوة ذَيةةر فشةةار و طوشةةارةكانى ئةةةمريكاو ئيسةةِرائيلةوة دةسةةبةردارى بسةةتَيك      

جاثَيويسةةةةةتة كةةةةةورد و  .ةخيانةةةةةةتى دةزانةةةةةى لةشةةةةةارى قةةةةةودس نةةةةةةبوو ضةةةةةونكة ب  
سةركردايةتيةكةشةةى هةميشةةة كةةةركوك و ضارةنوسةةى وةك قةةودس سةةةير بكةةةن و       
تالةةةذيان و دةسةةةالتدا مةةاون بةةؤ ضةةركةيةكيش بةةري لةةة دةسةةتدانى بسةةتَيكى كةةةركوك   

خةةةةباتى كوردايةةةةتى  . نةكةنةةةةوة و ئةةةةو ئةةةةرك و لَيثرسةةةراوَيتية مَيذوييةةةة بثةةةارَيزن   
مةةى بةعسةةدا كةةة خةةةباتَيكى ضةةةكدارى و شةةؤِرش و خوَينةةاوى بةةوو    لةسةةةردةمى ِرذَي

ساَلةى تةمةةنى حةوكمى بةعسةيان سةةرةِراى كيميابةاران و ئةةنفال و        35بةدرَيذايى 
راتطواسةةة و تةةةعريب و تةةةبعيس و بةجينؤسةةايدكردنى كةةوردو كوردوسةةتان بةةةالم      

بةةةةناو  ى بةةةعس و لةسةةةةردةمى مةةةهَيشةةتا لةةةة ضةةاو خةةةةباتى دميوكراسةةي دواى ِرذيَ   
ضةةونكة ئةةةوَى  , دميوكراسةةى و دةسةةةالتى طةةةل و ثةِرلةةةمان سةةانا و سةةاكارتر بةةوو     

دةمةةةَى  يةةةةك دوذمنةةةى ئاشةةةكرا و يةةةةك سةةةةنطةر لةبةرامبةةةةردا هةةةةبوو دةتناسةةةى و     
 .دةيناسيت و هةموو شَيوازَيكى خةبات حةاَلَل بوو

         ةميانى و بةاَلم لة ئَيسةتادا و لةة ذَيةر قوبةةى ثةِرلةمانةدا و لةةذَير نةاوى هاوثة
دةيةةان دوذمةةن و ناحةةةز و  .دؤسةةتايةتى و دميوكراسةةيةت و دةنطةةدان و هةَلبذاردنةةدا 

دةيةةان سةةةنطةرى نةةاوخؤيى و ناوضةةةيى و دةرةكةةى بةةؤ كةةوردو مةسةةةلةكةى و مافةةة    
 .ِرةواكانى دروست بووة

جارَيكى تريش خاَلى وةرضةةرخان و لَيكتةؤران و ثَيكنةطيشةتنى كةوردو ئةةو هَيةز و       
ةى نةةاو دةسةةةالتى عَيراقةةى بةهةةةمان شةةَيوة شةةارى كةركوكةةة و ئةةةم      اليانةةة ناحةزانةة 

دةسةةةةالتدارة نوَييانةةةةى بةسةةةيما دميوكراسةةةى خةةةوازو هاوثةةةةميان و لةناوةِرؤكةةةدا     
ت خةوازو قةوميانةةى سةةردةمى    ةشؤظَينى و ِرةطةزثةرست و عةقَل دؤطماو مةركةزية 

َيوازَيكى تةةر شةسةةت و حةةةفتاكانى سةةةدةى ِرابةةووردوو و دةيانةةةوَيت بةةةجؤر و شةة     
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كةةورد و كةةةةركوك بضةةوك بكةنةةةةوة و سياسةةةةتى تةةةعريب و تةةةةهجري و داطريكردنةةةى    
بةةةةةعس دووبةةةةارة و بكةنةةةةةوة و درَيةةةةذةى ثَيبةةةةدةن بةةةةة سةةةةوود وةرطةةةةرتن لةةةةةكات و  

 .بةفرِيؤدانى

ئةوةتا لة يةكةم كابينةى حكومةةتى عةةالوى و جةعفةةرى و مةالكى ئَيستاشةدا و بةؤ       
دةسةةتى بةةةكورد دةكةةةن و كةةات بةسةةةر دةبةةةن و     سةةاَلة دةسةةتى 3مةةاوةى زيةةاتر لةةة  

 . ى دةستور جَيبةجَيناكةن و ِرَيطريشى بؤ دروست دةكةن 140و  58مادةى 
لةمةشدا نابَيت تةنها طلةيى و طازندة لةو بةةناو دؤسةتانةى كةوورد بكةةين لةة هَيةزة       

نةة  ضةونكة هةريةةك لةةو هَيزا   . هتةد ..سياسيةكانى ناو عَيراق و ئةمريكاو بةريتانياو 
لةبةرذةوةنةةةةدى حيزبةةةةى و تايةةةةةفى و مةزهةةةةةبى و قةةةةةومى خؤيةةةةة بةةةةؤ مةسةةةةةلةكان  
دةرِلوانَيةةةت و كةةةار بةةةؤ دةسةةةكةوتى تايبةةةةتى خةةةؤى دةكةةةات نةةةةك بةةةؤ بةرذةوةنةةةدى و  

ضةةونكة , خواسةتةكانى كةورد و لةمةشةدا كةات لةةة بةرذةوةنةدى ئةوانةة و دذى كةوردة       
ة ِرؤذ بةةةةهَيز دةبةةةن و بةتَيثةةةةِربوونى كةةةات شةةةيعة و سةةةونة و ئةةةةوانى تةةةريش ِرؤذ بةةة 

خؤِرَيكدةخةنةةةوةو ثَيطةةةى خؤيةةان قةةاميرت دةكةةةن لةةةناو دةسةةةالتى عَيراقةةدا و بةةةالم   
كةورديش بةة ثَيضةةوانةوة ِرؤذ بةةِرؤذ ثاشةكشةة دةكةات و بةةرةو بَيهَيةزى و الوازى و         
بَى ثشت ثةةنايى و بةَى هاوثةةميانى و دؤسةتايةتى ِراسةتةقينة دةضةَيت هةرئةمةةش        

ردو مافةةةةةةِرةواكانى لةةةةةة عَيراقةةةةةى بةةةةةةناو فيدِراَلةةةةةدا لةثاشةكشةةةةةةى وايكةةةةةردوة كةةةةةو
ئةمةش دةطةِرَيتةوة بؤ هةَلةة كوشةندةكانى سةةركردايةتى سياسةى     . بةردةوامدابَيت

كةةةةةورد و خةةةةةؤش بةةةةةاوةِرى و هةَلفريوانةةةةةديان بةدؤسةةةةةت و هاوثةميانةةةةةة فشةةةةةةَل و   
 . درؤزنانةكانى شيعة و سونة و تةنانةت ئةمريكاو بةريتانياش

لةةةناو ثةِرلةةةمانى عَيراقيةةدا و لةةة طفتوطةةؤى ياسةةاى        22/7/2008ا لةةةِرؤذى ئةةةوةت
هةَلبةةذاردنى ثارَيزطاكانةةدا و لةاليةةةن سةةةرؤكى ثةِرلةةةمانى عةةةرةبى سةةونةوة حممةةود   
مةشةةةهةدانيةوة  دوور لةهةةةةموو ياسةةةاو ِرَيسةةةا و ثةةةةيِرةوةى نةةةاوخؤى ثةِرلةةةةمان و     

و تَيدةثةةِرَينرَيت  ضةونكة دذى    ى ياساكة دةدرَيةت 24بةنهَينى دةنو لةسةر بةندى 
لةثَيشةةةةةرتيش و .دةسةةةةةتور و دذى بةرذةوةنةةةةةدى كةةةةةوردو كةركوكةةةةةة   140مةةةةةادةى 
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(( شةهرسةةتانى  حسةةَين)) تائَيسةةتاش كةةوردو بةرذةوةنديةةةكانى و كةةةركوك لةاليةةةن  
ئةمةةةة سةةةونة  و شةةةيعةى . زيةةةرى نةةةةوتى عَيراقيةةةةوة دذايةةةةتى دةكرَيةةةت شةةةيعةى وة

كة ئةةم هةَلوَيسةتانة ِرووى ِراسةتةقينةى ئةةو اليةنانةة       .هاوثةميان و دؤستةكامنانن 
دةردةخةن و دووفةاقى و دووِروويةى و شةؤظيةنيةتى عةةرةبى دةردةخةةن لةبةرامبةةر       
كورد و كةركوكدا و ثَيويستة  سةركردايةتى سياسى كورد ضاو بةةو هاوثةةميانى و   
ى دؤسةةةةتايةتياندا خبشةةةةَينَيتةوة و سياسةةةةةت وسةةةةرتاتيذو خيتةةةةابى سياسةةةةى خةةةةؤ 

 .بطؤِرَيت و دابِرَيذَيتةوة بةئاشكراو ِروونى
وة هةميشةةةة لةسةةةةنطةرى بةةةةرطريى  2005سةةةةركردايةتى سياسةةةى كةةةورد لةسةةةاَلى  

ئَيسةتا كةةاتى ئةةوةهاتوة بضةَيتة سةةنطةرى هَيةةرش و     . وشةةرمنى و ترسةنؤكيدا بةوة    
ِراشةةكاوى و جورئةتةةةوة  بةةؤ داواكردنةةى مافةةةكانى  و ثَيويسةةتة خيتةةاب و ثَيطةةةى      

ئةمةش تةةنها بةطةِرانةةوة دةبَيةت    . 2003ةهَيز بكاتةوة وةك سةرةتاى ساَلى خؤى ب
بؤالى جةماوةرى طة  كورد لة كوردوستان و ثاراسةتنى يةةك ِريةزى و يةةك طوتةارى      
و يةةةك هةةة َلوَيسةةتى و يةةةك حكومةةةتى و يةةةك ئريادةيةةى هةةةموو ثارتةةة سياسةةيةكان      

ثَيويسةتة  . بةة جةةماوةرى طةةل   بةتايبةتيش ثارتى و يةكَيتى دةبَيت ثشت ئةستوور 
ى والت بةةةة ثَيشكةشةةةكردنى  يكةةةارى جةةةدى بكةةةةن بةةةؤ ثتةةةةوكردنى بةةةةرةى نةةةاوخؤ     

خزمةةةةةةتطوزارى زيةةةةةاتر و ثةةةةةِرؤذةى سةةةةةرتاتيذى و ضةةةةةوون بةةةةةةدةم داواكاريةةةةةةكانى  
ة و نةهَيشةةةتنى كةموكوِريةةةةكان و طةندةَليةةةةكان بؤئةةةةوةى  حكومةةةةت و  وجةةةةماوةرة

كةى  خؤيان خؤشةويست و ِرَيزلَيطرياو بةن  و  دةسةالت و سةركردايةتى لةالى طةلة
نةةةك بَيةةزراو , خؤيةةان بةةةخت بكةةةن بةةؤ بةةةرطرى لةةة كةةورد و كةةةركوك و كوردوسةةتان    

وناخؤشةويسةةةت بةةةن و ببنةةةة هةةةؤى سةةةاردكردنةوة و مرانةةةدنى طيةةةانى كوردايةةةةتى     
 .لةاليان

بؤية ضيدى سةركردايةتى سياسى كورد نابَيت زؤرينةةى زؤرى جةةماوةر ثشةتطوَي    
بؤيةةةة . ت لةةة ثَينةةاو ثاراسةةةتنى بةرذةوةنةةدى كةمينةةةى هةةةةرة كةةةمى جةةةماوةر       خبةةا 

طةورةترين و ِراسطؤترين ثشت و ثةناى كورد و سةركردايةتيةكةى تةةنها جةةماوةر   
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و شةةةةاخةكانى كوردوسةةةةتانة دوور لةةةةةة بةةةةةناو دؤسةةةةةت و هاوثةميانةةةةة عةةةةةةرةبى و     
ردو كةةةكوك وكةةات  بؤيةةة دةكرَيةةت بةةةو ثشةةتيوانيةى جةةةماوةر كةةو   . نَيودةوَلةتيةةةكان

بطوجنَينني و بة قازاجنى مةسةلةكةى كوردايةةتى وةطةةِريان خبةةين و سةةركةوتوش     
جةةاران بطؤِرينةةةوة بةةة تاجةةة طوَلينةةةى خَيةةرو     ىكافةةة نةفرةتيةةة  3بةةني و ئيةةدى ئةةةو  

 .بةرةكةت بؤ ئاينةدةمان
 -------------------------------------------

 .دا2/8/2008دا باَلوكراوةتةوة لة ((هةواَل )) ئةم بابةتةم لة ِرؤذنامةى  *
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 بةشى سيَيةم

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .....لةثةراوَيزى هةَلبذاردنةكانى ناو ِرَيكخستنةكاندا
 ثَيشنيازَيكى كراوة  بؤ هةموو هةظاالنى يةكَيتى نيشتيمانى كوردوستان

 بةرةو ثَيكهَينانى ِرَيطاى سَييةم
 *...كوردوستاندا لةناو يةكَيتيى نيشتيمانى

 
 ر لةسةةرةتاى دامةزراندنيةةوة   ئاشكراية يةكَيتى نيشتيمانى كوردوستان هة

وة لةضةةةند بةةالَ و ئاِراسةةتةو ئايةةدياو ِرَيبةةازى جيةةاواز لةيةةةكرت ثَيةةك      1975ى اَللةسةة
هةةةاتوة و هةةةةموانيان لةةةةذَير ضةةةةترى ئةةةةودا   درَيةةةذةو بةةةةردةواميان بةخةةةةبات داوة    
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بةةالم هةي  كاتَيةك    ,ياو ِرَيبةاز و دروشةم و ئاماجنةةكانيان    سةرةِراى جياوازى لةة ئايةد  
لةةةةةزةمانى شةةةةاخدا هَينةةةةدةى ئةةةةةم سةةةةةردةمةى ئَيسةةةةتا نةةةةاكؤكى و جياوازيةةةةةكان      
نةطةيشةةةتونةتة ئةةةةم ِرادةيةةةة كةةةة لةةةة خةةةاَلَيكى زؤر هةسةةةتيار و مةترسةةةيدارداية كةةةة     

ى نةاو يةةكَيتى   هةِرةشة و مةترسى لَيكرتازانى ِريزةكانى يةكَيتى لَيدةكرَيت و يةةكَيت 
 .دةخاتة بةر دواِرؤذَيكى ناديارةوة

     سةاَلة بةةةالم بةدرَيةذايى ئةةةم سةى سةةاَلة     31يةةكَيتى كةة لةةة ئَيسةتادا تةمةةةنى
كؤنطرةى طشتى بةستوة كة دةبوو بةاليةنى كةمةةوة هةةر دوو سةاَل جارَيةك      2تةنها 

ى لةةةدواى حلكردنةةى باَلةكانيةةةوة لةةةكؤنطرةى يةكةةةم     ,كةةؤنطرةى طشةةتى سةةازبداية  
وة كةةةة تةةةةنها يةةةةكَيتى نيشةةةتيمانى كوردوسةةةتان وةك ِرَيكخراوَيكةةةى      1991سةةةاَلى 

بةةةالم هةةةرجارةى بةبيانويةكةةةوة دواخةةراوة و كةةؤنطرة     , مايةةةوة طةةةورةو كاريطةةةر 
جارَيةةك بةةةبيانوى هةسةةتيارى قؤناغةكةةةوة و جةةارَيكى تةةريش  بةةةبيانوى     ,نةةةطرياوة 

يانوى  شةِرى ناوخؤ لةطةةَل ثةارتى   ملمالنَيكانى ناو يةكَيتى و جارى سَييةميش بةب
هتةد و جةارَيكى كةةش بةةبيانوى مةانى ِرذَيمةى بةةعس لةة         ..و اليةنة ئيسةالميةكان و  

 .بةغدادا و طةلَيك بيانوى تريش

كة هةموو ئةم هؤكارانة وايان كردوة كة طةؤِرانَيكى زؤر كةةم ِرووبةدات لةةدةم و ضةاو      
ةر لةةةةةةةخوارةوةى بنكةةةةةةةى و توانةةةةةةا و خةةةةةةوَين و عةقَلةةةةةةةكانى نةةةةةةاو يةكَيتيةةةةةةدا هةةةةةة 

, ِرَيكخستنةكانةوة تا سةةركردايةتى و مةكتةةبى سياسةى بةسةكرتَيرى طشتيشةةوة      
كةئةمةةةةش بةةةوة هةةةؤى  دروسةةةتبوونى جةةةؤرة خاوبونةوةيةةةةك لةةةة داهَينةةةان و بةةةةرةو    
ثَيشودنى يةكَيتى و بةهَيزكردنى ِريزةكةانى و هؤشةياركردنةوةى ِرَيكخسةتنةكان و    

بةهةةةةةمان شةةةةَيوة جةةةةؤرة تةةةةاك ِرةوى و    , ةكَيتيشكةةةةةى يةةةة  ةرةثَيشةةةةمةرطة و جةماو
ثاوانكردنى دةسةالت و دياردةى طةندةَلى ئيدارى و دارايى و مشةخؤرى و ديةاردة  
دزَيوةكانى طروثضَيتى و خَيَل زيندووكردنةوة و بنةماَلة ثةرسةة و ناوضةةطةرَيتى و   

و هةةي   مةحسةةوبيةت و مةنسةةوبيةت و دَلِرازيكةةردن بةةوة كةةارَيكى بةةاو   سةةةرهةَلدانى 
كةةةةةةةس و ئةنةةةةةةدامَيك ناتوانَيةةةةةةت ثؤسةةةةةةت و ثلةةةةةةةو ثايةةةةةةةى حيزبةةةةةةى و حكةةةةةةومى  
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وةدةستبهَينَيت ئةطةر يةكَيك لةو سةركردانة ثاَلثشت و ثشةتيوانى نةكةةن و ئةمانةة    
كاريطةريةةةةكى طةةةةورة و خراثيةةةان كردةسةةةةر ذيةةةانى حيزبايةةةةتى لةةةةناو يةكَيتيةةةداو   

وة .ؤزتر و تَيكضةةةووتر دةبةةةردهَينةةةدةى تةةةر ئيشةةةوكارةكانى نةةةاو يةةةةكَيتى بةةةةرةو ئةةةالَ 
ثِرنسةةةةيثةكانى حيزبايةةةةةتى كةةةةاَل دةبونةةةةةوة لةبةامبةةةةةر تؤخبونةةةةةوةى ئاِراسةةةةتةى    

ةكتةةةةب سياسةةةى  و  ثياوثياوَينةةةة و وةال نوَيكردنةةةةوة بةةةؤ ئةةةةو سةةةةركردة و ئةةةةو م    
بةشةةةَيوةيةك ئيشةةةوكارةكان  .سةةةكرتَيرى طشةةةتى   هةمووشةةةيانةوة جةةةةنابى  لةسةةةةرو

, لةةدوورةوة هةيبةةت و جةوانى و بريقةةدارى مةابؤوة      تَيكضووبوو كة يةةكَيتى تةةنها   
بةتايبةةةةتيش دواى  . بةةةةالم بةداخةةةةوة لةناوةِرؤكةةةدا بةةةةرةو كرمةةةؤَل بةةةوون دةضةةةوو      

ِرزطاركردنى عَيراق و ِرووخانى ِرذَيمى بةعس  هَيندةى تر سنوور و نةخشةى كةارو  
يةةةكَيتى  دةسةةكةوت و ئيمتيازاتةةةكان و دةسةةةالتةكان طةةةورةتر و فةةراوانرت بةةوون كةةة 

سةةةةاَلى 5ى  بةةةةةم عةةةةةقَل و توانةةةةا دةق بةسةةةةتوة  بةةةةةم سةةةةةركردايةتيةى ئَيسةةةةتاى و  
نةيةةةدةتوانى كةلةئاسةةةت كةةةؤنرِتؤَلكردنى  2003دواكةةةؤنطرةى دووةمةةةى وةتاسةةةاَلى  

 .بارودؤخةكانى ناوةوةو دةرةوةى يةكَيتيدا بَيت كة لةبنضينةدا لةطرَيذةنة ضووبوو

  رى طشةتى بةةكاروبارى عَيراقةةوة لةة     سةكرتيَ  هةروةها سةرقاَل بوونى بةةِرَيز
زةمةانى مةجليسةى حوكمةةوة تةا هةَلبذارندنةةوةى بةسةةرؤك كؤمةار بةؤ يةكةةم جةارو           
دووةجمارى و سةرقاَلبوونى ذمارةيةك ئةنةدام مةكتةةب سياسةيش بةة وةزارةتةةكانى      
بةغةةةداو و سةةةةرقاَلبوونى نيوةكةةةةى تريشةةةى بةةةة كاروبارةكةةةانى كوردوسةةةةتانةوة و       

يةكطرتنةةةةوةى مةةةاَلى كةةةوردى بةةةؤ خؤئامةةةادةكردن بةةةؤ بارودؤخةةةة     ِرَيكخسةةةتنةوة و 
هَينةةدةى تةةر بةةارودؤخى نةةاوخؤى يةةةكَيتى  .نوَيكةةةى دواى ِرووخةةانى ِرذَيمةةى بةةةعس 

و بِريةةةةاردان و   بةةةةةرةو خةةةةراثرت بردتاكارطةيشةةةةتة ئةةةةةوةى ذيةةةةانى حيزبايةةةةةتى     
ئيشوكارةكان تووشى جؤرة سستى و شةلةلَيك ببةون بةةهؤى ئةةوةى كةة بةؤ هةةموو       

يارَيك دةبواية بطةِرانايةوة بؤ الى جةنابي سكرتَيرى طشتى كة ئةم كةارةش سةانا   بِر
ئةمةة و  , نةبوو بؤ ِرَيكخراوَيكى سياسى و زيندوو طةورة و كاريطةرى وةك يةةكَيتى  

كؤمةَل طةةلَيك كةةموكوِرى و هةَلةةى تةر كةة لةة ئةةجنامى ثةاوانكردن و قةتيسةكردنى          
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سةةكرتَيرى طشةةتى وايكةةرد كةةة ضةةيدى مةكتةةةبى     زؤربةةةى دةسةةةالتةكان الى بةةةِرَيز   
سياسى بةزؤرينةةى دةنةو و ِراوبؤضةوون  ياداشةتَيك بدةنةة بةِرَيزسةكرتَيرى طشةتى         

خاَل و ثاشكؤيةك ثَيك هاتبوو بؤ ئةم مةبةستةش زؤرَيةك   7دا وكة لة2005لةساَلى 
او لةةة ئيمةةزاى كةةادرانى ِرَيكخسةةتنةكان و ثَيشةةمةرطة كؤكرايةةةوة و و تيايةةدا بةةريو رِ      

بةةم كةارةش بةؤ يةكةةم جةةار     , ِرةخنةةكانيان ئاِراسةتةى بةةِرَيز سةكرتَيرى طشةتى كةةرد     
سةةةةرةتايةكى ِراضةةةَلةكَينةر دةسةةةتى ثَيكةةةرد لةةةةناو يةةةةكَيتى و هةةةةموانى  بةةةة بةةةةِرَيز    
سكرتَيرى طشتيشةوة لةخةو و خةياَل و خاوبونةوةو حساب بؤنةةكردنى يةةكرتى و   

نةةةدةَلى ئيةةةدارى و دارايةةةى لةةةةحيزب و   ثةةةاوانكردنى دةسةةةةالت  و دروسةةةتبوونى طة 
حكومةتدا ِراضَلةكاند و بةمةش دوو ئاِراستةى جيةاواز جةارَيكى تةر لةةناو يةكَيتيةدا      

 .سةريهةَلدايةوة 

    ئاِراسةةتةيةك اليةةةةنطرى بةةةةِرَيز سةةةكرتَيرى طشةةتى بةةةوون و لةةةةدواى نةةةةرمى
ونةكانيان نواندنَيكى كةمةوة سووربوون لةسةر بريوِراو ئاِراستةى كارو ِرةوتةى بؤضة  

لةسةةةر مؤدَيلةةة كؤنةكةةةى ثَيشةةووترو نةياندةويسةةت بةةة سةةانايى دةسةةت هةةةَلبطرن       
هتةةةةد  ..لةةةةةتاكِرةوى و ثةةةةاوانكردنى دةسةةةةةالت و دارايةةةةى  و ضاوسةةةةووركردنةوة و    

كةلةئَيستادا بةةم ِرةوت و ئاِراسةتةية لةةناو جةةماوةر و ِرَيكخسةة و ثَيشمةرطةشةدا       ,
هؤى ئةوةى كة كةسةانَيكى خةاوةن فةايلى ِرةش و    دةوترَيت كؤنة ثارَيز و طةندةَل بة

 .ِرابووردووى طةندةَل لة حيزب و حكومةتداتيايدا كؤبونةوتةوة 

    هةرضى ئاِراستةى دووةميشة كة اليةنطرانى مةكتةبى سياسةني و درومشةى
ضاكسةةازى و ِريفؤرميةةان بةرزكردؤتةةةوة لةةةناو حيةةزب و حكومةتةةدا داوادةكةةةن كةةة       

يةةةكَيتى بطةِرَيتةةةوة بةةؤ سةةةرةتا شؤِرشةةطَيِريةكةى و      ذيةةانى حيزبايةةةتى  نةةاوخؤى  
كاربكرَيت بةثةيِرةوى نةاوخؤو و دةسةت هةةَلبطريَيت لةة طةنةدةَلى و ِرؤتةني و ضةيدى        

دةسةةةتة جةةةةمعى بةةةن و ذيةةةانى   مةكتةةةةبى سياسةةةى ثةةةةراوَيز نةةةةخرَيت و بِريارةكةةةان  
ةِرةشةةة و سةى  ببوذَينرَيتةةةوة و واز لةةة ئريهةابى فكةةرو ضاوسةةوركردنةوة و ه  دميوكرا
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طوِرةشة بهَينرَيت بؤيةة لةناوجةةماوةر و ِرَيكخسةة و ثَيشمةرطةشةدا بةةم ئاِراسةتةية       
 .دةوترَيت  ئاِراستةو ِرةوتى ِريفؤرخموازان 

        لةئَيسةةةتادا و دواى بِريةةةاردان لةسةةةةر ضةةةَى كردنةةةى هةَلبذاردنةةةةكان لةةةةناو
ركةةةةةوتنى ِرَيكخسةةةةتنةكاندا و دةركةةةةةوتنى ئةةةةةجنامى كؤميتةةةةةو مةَلبةنةةةةدةكان و دة 

ئةجنامةكان بةة بةرذةوةنةدى  اليةةنطرانى بةةِرَيز سةكرتَيرى طشةتى كةة هةي  كةةس و          
كة ئةمةش هؤكارى خةؤى هةيةة و ثَيدةضةَيت ثةارة و     , اليةنَيك ضاوةِروانيان نةدةكرد

 .هتد ِرؤَليان بينيبَيت..ئينراكردن و ترسى نانِوين و ضاوسووركردنةوةو 

     دةبةةةن و هةةةي  اليةكيشةةةيان نةةةةرمى و    ئيةةةدى لَيةةةرةوة ملمالنَيكةةةان تونةةةدتر
خاوبونةةةوة لةةة هةَلوَيسةةت و طوتاريانةةدا نابينرَيةةت و هةريةكةشةةيان سةةوورن لةسةةةر     

كة بةجؤرَيكة طةيشتؤتة خةاَلى ثاشةطةز   .ِرةوتى ئايدياو بؤضوون و بةرنامةى خؤيان
نةبوونةةوة  و ئةةو طومةةان ودوودَليةة سةةةرهةَلدةدا لةةداهاتووى يةةةكَيتى كةة بةيةةةك و      

 .تووى مبَينَيتةوة لةكارو ئايدياو بةرنامةدايةكطر

    ئةةةالَيرةوة مةةةن وةك كةةةادرَيكى خةةةةخمؤر و بةثةةةةرؤش بةةةؤ ئَيسةةةتاو ئاينةةةدة و
مَيذوة ثِر لةسةروةريةكةى يةكَيتى وةك سةةدان و هةةزاران كةادرى ِرَيكخسةتنةكان و     

ِرَيطةةةى   )) ثَيشةةمةرطة و جةةةماوةرة دَلسةةؤزةكةى يةكَيتيشةةةوة  ثَيشةةنيازدةكةم كةةة       
دروسةةت بكرَيةةت  وةك ِرةوت وئاِراسةةتةيةكى ميةةانِرةو لةةة   ((  َييةم لةةةناو يةكَيتيةةداسةة

ذَيةر ضةةةترى يةكَيتيةدا و بةِرابةرايةةةتى جةةنابى مةةام جةةالل وةك طروثَيكةةى فشةار بةةؤ      
 -:ئاماجنيش لةم كارة,  بَى اليةنيشوةك ضاودَيرَيكى ,سةر هةردوو ِرةوتةكةى دى

 .ثاراستنى يةكِريزى يةكَيتى بَيت1.

 .هةوَلى زيندووكردنةوةى سةرةتا شؤِرشطَيِريةكان بَيت  2.

هةةةوَلى هؤشةةياركردنةوةى جةةةماوةرو ِرَيكخسةةة و ثَيشةةمةرطة بَيةةت بةةؤ ئةركةةة        3.
 .طرنطةكانى ئةم قؤناغة

كاربكات بؤ نةهَيشة و بنةبِركردنى طةندةَلى ئيدارى و دارايى و سياسةى لةةناو   4.
 .حيزب و حكومةتدا
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 .طة طرتن لة تاك ِرةوى و ثاوانكردن و ئريهابى فكركاربكات بؤ ِرَي5.

كاربكةةات بةةؤ ئةةاكتينكردنى بنةةةما دميوكراسةةيةكان لةةةناو يةكَيتيةةدا لةةة ِرةخنةةةو     6.
 .ِرادةربِرين بة ئازادانة

كاربكرَيةةت بةةؤ ثةةةيِرةكردنى شةةةفافيةت لةةة بِريةةارو ئيشةةوكارةكان و خةةةرجى و        7.
 .داهاتةكانى يةكَيتيدا

جةمعى و ثَيكةةوة ذيةانى و تةةوافوق بكةات لةةنَيوان ِرةوت و      داواى كارى دةستة 8.
زان مةكتةةةبى ئاِراسةةتةو بةةالَ و مينبةةةرة جياوازةكانةةدا و بةتايبةةةتيش لةةةنَيوان بةةةِريَ 

 .شتيداسياسى و سكرتَيرى ط

      من وةك كادرَيك هةست دةكةم كةلةةناو يةكَيتيةدا و لةةناو جةماوةرةكةشةيدا
م باودؤخةةة بارطةويةةة و ئةةةم ملمالنةةَي نةةةبِراوةو      بَيزاريةةةكى زؤر هةيةةة لةبةرامبةرئةةة  

بةردةوامةةةى ئةةةم دووباَلةةةدا و هةةةر ئةةةمانيش ثةرؤشةةن و بةتةنطةةةوةن بةةؤ ثاراسةةتنى  
ئةم كؤمةَلة  لةم ملمالنَييةدا هةَلوَيسةتَيكى ذيرانةة   , مَيذوو ئَيستاو ئايندةى يةكَيتى 

ئةةةمانيش السةةةنطى اليةنانةةةيان هةَلبةةذاردووة كةةة ذمارةشةةيان كةةةم نيةةةو هةر   و بةةَى
ى اليةةنى سةَييةم بؤتةة    دروست دةكةةن و بةارى الريةش ِراسةت دةكةنةةوة  بؤيةة بةوون       

 .ثَيويستيةك

    جةةةةالَيرةوة ثَيشةةةةنيازدةكةم بةةةةؤ كؤبونةةةةةوة و طفتوطةةةةؤكردن و ِرادةربِرينةةةةى
بوَيرانةةةة و يةةةةكطرتنى هةةةةموو ئةةةةو دةنطةةةة ناِرازيانةةةةى لةةةةم بارودؤخةةةةى ئَيسةةةتاى     

ِرَيطةةةةاى سةةةةَييةم لةةةةةناو  ئاِراسةةةةتةيةكى نوَيةةةةدا بةةةةةناوى  يةةةةةكَيتى و لةضوارضةةةةَيوةى 
  .يةكَيتيدا

        لةكؤتاييةةدا ئةةةو ِراسةةتية دووثاتدةكةمةةةةوة كةةة ئةطةةةر هةةةردوو ئاِراسةةةتةكة
ثةرؤشى ئَيستاو ئايندةو مَيذوة ثةِر لةسةةروةريةكةى يةةكَيتى نةةبن ئةةوا زؤر نزيكةة       

تةةوة وةك ضةؤن لةة    مَيذوو بة مةترسةيدارترين و خةراثرتين شةَيوة خةؤى دووثةات بكا     
شةستةكانى سةدةى ِرابووردوودا لةناو ثارتى دميوكراتى كوردوسةتانى ئةوكاتةةدا   
ِروويةةدا و ملمالنَيةةى نَيةةوان بةةارزانى و بةةاَلى مةكتةةةبى سياسةةى سةةةريهةَلداو درَيةةذةى  
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كَيشةةاو بةةوة هؤكةةارى دووكةةةرت بةةوونى ئةةرِيادةى  كةةوردى و تائَيسةةتاش كاريطةريةةة    
لةةةةة ئةجناميشةةةةدا جيابونةةةةةوة و دامةزرانةةةةدنى يةةةةةكَيتى    خراثةةةةةكانى ماونةتةةةةةوة و

كةة ئةةم كةارو    . نيشتيمانى كوردوستانى لَي سةوز بوو وةك حيزبَيكى سياسةى نةوىَ  
ِرووداوة لة ئَيستادا بة الثةِرةيةكى ِرةش لة خةباتى كوردايةتيةدا دادةنرَيةت ضةونكة    

د بةةووة و  هؤكةةارى سةةةرةكى هةةةموو شةةةِرة براكةةوذى و خوَينِرشةةتنةكانى نةةاو كةةور       
لةئَيستاشةةةةدا ثَيدةضةةةةَيت ئةةةةةجنامى ئةةةةةم ملمالنَييةةةةة بةهةةةةةمان شةةةةَيوة و ئاِراسةةةةتة      
بشةةكَيتةوة كةةة هةةةمووان تيايةةدا زةرةرمةنةةد دةبةةن و جةةارَيكى تةةريش دةبَيتةةة هةةؤى       
دووكةرت بوونى ِريزةكان و ئرِيادةى جةماوةرو طةة  كةورديش و بةاَليش دةكَيشةَيتة     

هاتوومشان و ئةوكاتةش هةةموان بةةر نةةفرةتى    سةر ئايندةى نةوةكان و مَيذووى دا
نةوةى نوَى و مَيةذوو دةكةةوين و هةي  كةسةيش بةَى تةاوان دةرناضةَيت و ئةةوةى كةة          

 . هةمشانة لةكيسمان دةضَيت 

          سةيرة مَيةذووى كةورد هةةروا بةوة لةبةرامبةةر دوذمنانةدا سازشةكارو نةةرم و
َين و هةةةاو خةباتةةةةكانى دَل سةةةاف و ثةةةاكني بةةةةالم لةبةرامبةةةةر يةةةةكرت و بةةةراو هةةةاوخو 
ين كةةة ئةمةةة كارةسةةاترين   خؤمانةةدا تونةةدو دَل ِرةق و لَينةةةبوردوو ضاوسةةووركةرةوة  

 .ِرووداوة 

        بةةةةةهيواى ئةةةةةوةى هةةةةةمووان لةةةةةنيازى ثاكمةةةةان تَيبطةةةةةن و بةةةةةهي  بةةةةارو
ئاِراسةةتةيةكى جيةةاخوازى و بضةةوك بونةةةوةى يةةةكَيتى تَينةطةةةن ضةةونكة هةةةموامنان     

ة و بةةةهَيزو سةةةربةرزين و دوور لةيةةةكَيتيش هةةةمووان    بةيةكَيتيةةةوة جةةوان و طةةةور  
الواز و ثةةةةراوَيزخراوين ئةطةةةةر لةكؤميتةيةةةةك يةةةان ضةةةةند مةَلبةنَيكيشةةةدا   و دؤِراو

 ......طرةوى هةَلبذادمنان بردبَيتةوة 

..قول  شهيدا  مى ماهللاو  

 
 ------------------------------------------

دا باَلوكراوةتةوة لة ((وخؤ و كوردوستان نَيت وكوردوستان ثؤستنا)) ئةم بابةتةم لة سايتى  *
 .دا5/11/2006و 2
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 كؤنطرةى سَييةمى يةكَيتى نيشتيمانى كوردوستان

 * كؤنطرةيةكى مةترسيدار و ضارةنوسساز
 

هَيزَيكةةةى سياسةةةي طةةةةورةو كاريطةةةةر  طرنطةةةى سةةةةر      (ي ن ك )وةك ئاشةةةكراية *   
شة  لة سةرةتاى دامةزراندنيةوة تاكو ئَيسةتا  طؤِرةثانى سياسي كوردستان  عرياقي

سةةاَلة، ِرؤَل  كاريطةةةرى طةةةورةو بةرضةةاوى هةةةبوة لةةة بةةةةرةوثَيش         32كةةة تةمةةةنى   
ى خيتةةاب و هةَلوَيسةةتى يبردنةةى خةةةباتى كوردايةةةتى  ثاراسةةتنى يةةةك   يةةةكطرتوو 

لةةةمان  حكومةتةداو دواتةةريش  سياسةي كةةوردو يةةك خسةةتنةوةى مةاَلى كةةورد لةة ثةرِ    
مةزنى بينيوة لة ِروخانى ِرذَيمى بةعسةي صةةدامى  وةدةسةت هَينةانى طةةلَيك      ِرؤلي 

دةسةةكةوتى مةةةزن لةةة ئَيسةةتاى دةوَلةةةتى عرياقةةى نوَيةةدا، هةربؤيةةة هةةةر ِروداوَيكةةى          
ضةةاوةِرواننةكراو كةةة ئةطةةةر ِرووبةةدات لةةة نةةاو ِريزةكةةانى يةكَيتيةةدا لةةة جيابونةةةوة          

طةةةرى طةةةورةى دةبَيةةت لةسةةةر ِرةوشةةى     لَيكرتازانةةدنى ِريزةكانيةةدا، ِراسةةتةوخؤ كاري  
 .راقيش بةطشتى كوردستان بةتايبةتى   عَي

بؤية بةستنى كؤنطرةى سَي كارَيكى لةاليةةك زَيةدة طةرنو  ذيةارى  ضارةنوسسةاز       
لةاليةكى تريشةوة كارَيكى طةلَيك مةترسيدارة  زةمحةتة،ضونكة ضارةنوسسةازة بةؤ   

لةسةةةةرةوة بةةةؤ ( ي ن ك ) طانةةةةكانى خةةةؤ نوَيكردندنةةةةوةو ِراضةةةَلةكاندنى هةةةةموو ئؤر 
خةةةةوارةوةو خةةةةؤ ِرزطاركردنةةةةة لةةةةة خةةةةةوش  طةنةةةةدةَلى  خاوبونةةةةةوةو ثتةةةةةوكردنى   

 .هتد ...ِريزةكان  نةهَيشتنى كةموكوِري   ِرةخنة  ملمالنَي ناشةرعيةكان 
لةةة ئَيسةةتادا  لةةة نةةاوخؤي   ( ي ن ك ) كةةارَيكى زةمحةةةت  مةترسيداريشةةة، ضةةونكة   

سسةةةت بةةةون  مشةةةةخؤري  زؤر ديةةةاردةى قَيزةونةةةى   خؤيةةةدا تووشةةةى خاوبونةةةةوةو
ناشةةةةةةةرعى لةةةةةةة مالمالنةةةةةةَي  تةكةتولضةةةةةةَي   ناوضةةةةةةةطةرَي   مةحسةةةةةةوبيةت       
مةنسةةةةوبيةت  دَل راتزيكةةةةردن لةسةةةةةر حسةةةةابى ديسةةةةثلينى حزبةةةةي  دَلسةةةةؤزى        
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بؤيةة بةسةتنى كةؤنطرة مةترسةي ئةةوةى      .ى  لَيوةشاوةيي  ِرابةردوو ثةاكى   يَلَيهاتوو
لةسةةةر يةةةك ثةةةيِرةو   ( ي ن ك ) َل  طةةروث  كؤمةالنةةةى نةةاو  لَيةةدةكرَيت كةةة ئةةةو بةةا  

ثرؤطرام  ئاماجنى سياسي  ئابورى ِرَيكنةكةون  لة ئةجناميشدا بةةرةو لةَيكرتازان    
بضةَيت، كةة ئةةم حاَلةة زؤر طةرنو       ( ي ن ك ) جيابونةوةو بضوك بونةةوةى ِريزةكةانى   

ةى ِرَيكخستنةكانةوة تةا  هةستيارة  ثِر مةترسية كة ثَيويست دةكات هةموان لة بنك
ستةى لةسةر بكةةن  ِرَيطةة   جدى  بةديقةت  دَلسؤزيةوة هةَلوَيسةركردايةتى زؤر بة

نةدةن كةة بةرذةوةنديةة شةخصةي  ناوضةةيي  عةشةريةتى  خزمايةتي ئابوريةةكان       
ويي  خةةةبات  مَيةةذووى ثِرشةةانازى بضةنة سةةةرو بةرذةوةنةةدى بةةاالى يةةةك  يةةةكطرتو 

 .وة ( ي ن ك )
ي ن ) و   بةةردةم كةؤنطرةى سةَيي    دةخةينةة بةرضةا   ستة، هةندَي ِراوبؤضونبةو مةبة

 .بةهيواى سوود لَيوةرطرتن  ِرةضاوكردنيان ( ك
 :دةربارةى هةيكة  ِرَيكخراوةيي 1.

ئاشكراية ئةةم شةَيوة هةيكةلةةى ئَيسةتا هةمانةة هةيكةة  ِرَيكخسةتنة لةسةةردةمى             
كةةى شؤِرشةةطَيِرية كةلةةةقؤناغى خةةةباتى  نهةةَيين  شةةاخدا هةةي حزبَيةةك يةةان ِرَيكخراويَ  

شاي  نهَيين  ضةكداريدا ثةيِرةويكردوة بؤثاراستنى نهَينيةةكان  و طيةانى هةةظاالن    
ثةارتى دةسةةالتدارة و بةئاشةكرا    (  ى ن ك ) ، بةالم بةؤ ئةةم سةةردةمةى ئَيسةتاى كةة      

بى كاردةكةةات  جةةةماوةرَيكى ثةةان  ثةةؤِري شةةارو دَيهةةاتى هةيةةةو لةنةتةةةوةو مةزهةةة     
جيةةةاواز ثَيكهةةةاتووة وئايةةةدياى سؤسةةةيال دميةةةوكراتى هةةةةَلطرتووة كةةةة ئةةةةم جةةةؤرة      
هةيكةلةةة ِرَيكخراوةييةةة طوجنةةاو وتةبانيةةة لةطةةةَل ئةةةم قؤناغةةةدا، بؤيةةة ثَيويسةةتة بةةري     
لةشَيوازَيكى زياتر طوجنةاوتر بكرَيتةةوة و بةؤ ئةمةةش  دةكرَيةت سةوود لةئةةزموونى        

وةربطريَيةةةت بةِرةضةةةاوكردنى بةةةارودؤخى ثارتةةةة سؤسةةةيال دميوكراتةةةةكانى ئةةةةوروثا 
بؤ زياتر ِرَيكخستنةوة و نةهَيشةتنى هةةر جةؤرة تةاك ِرةو و خؤسةةثاندن      . كوردستان

و زيةةةادةِرؤيى و نةهَيشةةةتنى ديةةةاردةى قةةةؤرخكردنى دةسةةةةالت و ئيمتيةةةازات و ثلةةةة   
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وثؤسةةةتةكان و بةطوِروضةةةاالككردنةوةى يةةةةكَيتى ئةةةةم ضةةةةند ثَيشةةةنيازة دةكةةةةم  بةةةؤ   
 -:كؤنطرة 

 .سكرتَيري طشتى ِراستةوخؤ لة كؤنطرةى طشتيدا هةَلببذَيرَيت . 1
 .ببةسرتَيت  جارَيك كؤنطرةى طشتى هةر ضوار ساَل2.

 هةَلبذاردنةةدا خةةؤي كانديةةد   سةةكرتَيرى طشةةتى تةةةنها بةةؤي هةةةبَيت لةةة دوو خةةو      3.
 .بكات

 ئيةدارى و )) جَيطةر بةؤ سةكرتَيرى طشةتى دياريبكرَيةت و دةسةةالتةكانى       3-2   4.
سةكرتَير و جَيطرةكةانى و مةكتةةب سياسةيةكان و     (( هتةد ...دارايى وِرَيكخراوةيى و 

 .سةركردايةتيةكان دياريبكرَيت بةِروونى و بة ئاشكرا

و بةةةري و خةةةةوَينى نةةةةوَى و طةةةةةنو بةةةةؤ   نةةةةوَي توانةةةةاى ىلةةةةثَيناو هاتنةةةةة ثَيشةةةةةوة  5.
 سةةةةةركردايةتى يةةةةةكَيتى ثَيشةةةةنياز دةكةةةةةم كةةةةة ئةنةةةةدامانى مةكتةةةةةبى سياسةةةةي       

 .سةركردايةتى بؤ يةك خو  هةَلبذاردن خؤيان كانديد بكةن 

ضةةونةتةوة يةةان  ةى  سةةةركردايةتيانةى كةةة دةرن بةةؤ ئةةةو هةةةظاَلى مةكتةةةبى سياسةة  6.
خؤيةةةةان هةَلنةبذاردؤتةةةةةوة  ئةجنومةةةةةنَيكى ِراوَيةةةةذكارى دامبةةةةةزرَيت  بضةةةةنة ئةةةةةو      

دواى ,ةباتيان ئةجنومةنةةةة  ِراوَيةةةذى سياسةةةيان ثةةةَي بكرَيةةةت وةك ِرَيزلَينانَيةةةك بؤخةةة   
هةةةةموو بةسةةةتنى كؤنطرةيةةةةك كةةةارى ئةةةةوانيش لةةةةو ئةجنومةنةةةةدا تةةةةواو دةبَيةةةت و   

 .                         كةسانى تر دةضنة ئةو ئةجنومةنةوة

سيسةةتةمى خانةنشةةينى حزبةةى دروسةةتبكرَيت، هةةةر ئةنةةدامَيك تةمةةةنى لةةةكارى       7.
 .ي بذىحزبى تَيثةِر ببَيت خانةنشني بكرَيت بةموضةيةك كة ثَي

بةرزبكرَيتةةوة بةرامبةةر   (   هواامةن ايةن لةك    ) هةق واية لةةم كؤنطرةيةةدا درومشةى    8.
ئةو كةسانةى كة خؤيان هةَلدةبذَيرن بةؤ سةةركردايةتى و ئاشةكراكردنى سةةروةت      
سةةامانيان بكرَيتةةة مةةةرجَيك بةةؤ خةةؤ كانديةةد كةةردن بةةؤ ئةةةوةى كةسةةانى طةنةةدةَل و          

 .و ئيمتيازات نةضنة سةركردايةتيةوة مشةخؤر و دواكةوتةى سةروةت و سامان 

 .شانةى ِرَيكخسة نةمَينَيت، ضونكة بةفعلى لة ئَيستادا كار ناكات 9.
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لةبةر ئةوةى ملمالنَي  تةكةتولبازى هؤكارى سةرةكيان دةسةةالت  ئيمتيةازاتى   10.
كةةةة ضةةةاوَيك  -:بةةةؤ ِرَيطةةةرتن لةةةةو دياردانةةةة ثَيشةةةنياز دةكةةةةم   , مةةةادى  دةسةةةكةوتة 

وة بة مووضةى هةموو ئاست و ئؤرطانةكاندا بةشَيوةيةك كةة ناعةدالةةتى   خبشَينرَيتة
تيةةادا نةةةمَينَيت و تاِرادةيةةةكيش نزيةةك بةةن لةيةكرتيةةةوة بةةؤ ئةةةوةى كةةةس هةَلثةةةى        

ضةةةونكة لةئَيسةةةتادا بةداخةةةةوة هَينةةةدةى بةةةؤ     . ثؤسةةةت و ثلةةةةو ئيمتيةةةازات نةةةةكات    
كردن و طةشةةةةة و ئيمتيازاتةةةةةكان هةَلثةةةةةدةكرَيت نيةةةةو هَينةةةةدة بةةةةؤ خةةةةةبات و كةةةةار     

 . ثَيشكةوتنى يةكَيتى هةَلثةناكرَيت

ثلةةةة حزبيةةةةكان كةةةةم بكرَيتةةةةوة لةطةةةةَل ئيمتيازاتةكانةةةدا، ضةةةونكة ئةمةةةة دةبَيتةةةة  11.
 .ثؤستانةثلةوى ئةو نكةمبونةوةى ملمالنَيى ناشةرعى بؤ بةدةستهَينا

بةةؤ كةمكردنةةةوةى خةةةرجى يةةةكَيتى هةقوايةةة بنكةةةو بارةطةةاى ناثَيويسةةت كةةةم       12.
تةةةوةو ضةةيدى بارةطةةاى تةةر نةكاتةةةوة، لةاليةةةك لةةة هةيبةةةتى ئةةةو بارةطايانةةة كةةةم     بكا

دةكاتةوةو لةاليةةكى تةريش كةادر فَيةرى كةارى مةكتةةبى ناكةات  مةةجبورى دةكةات          
 .بضَيتة ناو جةماوةرةوة 

ثَيويستة شَيوازى كاركردنى مةكتةبى بطؤِرَيت بؤ شةَيوزاى ضةونة نةاو جةةماوةر     13.
ِرؤك  بةةةزؤك لةةةةناو شةةةارو دَيهاتةكانةةةدا بةمةةةةرجَي  خةةةةرجى  لةةةة ِرَيطةةةةى كةةةادرى طةةةة 

 .ثَيويستيان بؤ دابني بكرَيت نةك جةماوةر ِروبكاتة بارةطاكان 

 
 :مةسةلةى فكر 2.
دا  فكةةةرو ئايةةةديا  ِرَيبةةةازَيكى دياروئاشةةةكرانية كةةةة     (ى ن ك) لةئَيسةةةتاداو  لةةةةناو   

ى ) يةة هَيَلةي فكةرى    هةموانى لةسةر كؤك   وةحدةيةكى فكرى كؤيةان بكاتةةوة، بؤ  
جياناكرَيتةةةوة و ناتوانرَيةةت دياريبكرَيةةت، كةةة ئايةةا فكرَيكةةى نةتةةةوةيي يةةان       ( ن ك 

لةئَيستاشةةةدا لةةةةناو . هتةةةد ..... ئيسةةةالمى يةةةان سؤسياليسةةةتى يةةةان ليَبةةةِراَل و يةةةان  
يةكَيتيدا هَيندةى ملمالنَيى ثؤسةت و دةسةكةوت و ثلةة و ثايةة دةكرَيةت نيةو هَينةدة        

ناكرَيةت و ئةةةو ديةاردة دزَيوانةةةى وةك تةكةتولضةَيتى و طروثضةةَيتى و    ملمالنَيةى فكةةر  
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مةحسوبيةت و مةنسوبيةت و خزمايةتى و دَلِرازيكردنة زؤرربةى هةةرة زؤرى تةةنها   
ِرووى فكةر  بؤ دةسكةوتى مادى و مةعنةوية نةك بؤ طةشة و ثَيشكةوتنى يةكَيتى لةة 

 .و ِرَيباز و ئايدياوة
كرَيكةةةةةى ئاشةةةةةكراو ِروون بةةةةةؤ خةةةةةؤي دياريبكةةةةةات   ف( ى ن ك ) بؤيةةةةةة ثَيويسةةةةةتة  

ى ن ) اتةةةةةوة بةةةةؤ نةةةةاوخؤو دةرةوةى   هؤشةةةةيارى  ِرؤشةةةةنبرييش دةربةةةةارةى باَلوبك  
هةَلبذاردنى فكر  ِرَيبازَيكى دياريكراويش هةةروا ئاسةانية، بةةَلكو بةلَيكدانةةوةو     (.ك

هةَلسةنطاندنى بارودؤخةكانى كوردستان  ناوضةكةو دونيةاش ئةةو كةارة دةكرَيةت،     
ضةةةةةونكة ناكرَيةةةةةت فكرَيةةةةةك هةَلببةةةةةذَيردرَيت كةجَيطةةةةةةى ِرةزامةنةةةةةدى ناوضةةةةةةكةو      
دةوروبةرنةةةةةبَيت  شةةةةازو نةةةةةطوجناو بَيةةةةت، وةك فكرَيكةةةةى نةتةةةةةوةيي يةةةةان  دينةةةةى  

هةنةةدَي مةةةرة    SIبةةةبونى بةئةنةةدام لةةةِرَيكخراوى  ( ى ن ك ) ئاشكراشةةة  .تونةةدِرةو
فكرَيكةى   SIوانةى بةرنامةةى  ناتوانَيةت ثَيضةة   بةستةيى بؤ دروست بوة، لةبةرئةوةوا

 .جياواز  ناتةبا هةَلببذَيرَيت 
 :بارودؤي  هةل  مةرجى نَيونةتةوةيى و ناوضةكة 3.

لةئَيسةةتادا بةةارودؤخى دونيةةا بةطشةةتى  ناوضةةةكة بةتايبةةةتى زؤرطةةةرم  ثِركَيشةةة      
ملمالنَيى سياسي  ئابورى  سةربازى  زانستية، كةهةموو ئةم ملمالنةَى سياسةيانة   

 .ة سةر بارودؤخةكةكاردةكةن
        كَيشةةةةةةى تةةةةةريؤر كَيشةةةةةةيةكى نَيودةوَلةتيةةةةةةو دونيةةةةةاى سةةةةةةرقاَلكردوة

 .مةترسيةكى جدى  طةورةشة
  ئيسرائيل –كَيشةى عةرةب. 

  سوريا _كَيشةى لوبنان. 

  كَيشةى ئةتؤمى ئَيران. 

 راق  ناديارى ضارةنوسى تَيكضونى بارودؤخى عَي. 

  كَيشةى ئةفنانستان. 

 ىدةرةكيةكانويي خؤوتوركيا  كَيشة نا . 
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 كَيشةى سةرهةَلدانةوةى جةنطى سارد لةنَيوان ِروسيا  ئةمريكادا. 

هةَلسةةةةنطاندن  خوَيندنةةةةوةى ِراسةةةت   ( ى ن ك ) هةةةةموو ئةةةةم كَيشةةةانة ثَيويسةةةتة  
دروسةةةة  بؤيةةةةان هةةةةةبَيت  سياسةةةةةت  بةرنامةةةةةى خةةةةؤي لةةةةةتَيِروانينى خؤيةةةةةوة    

رطةةةرتن بةةةؤ ثَيشةةةكةوتن    بةشةةةَيوةيةك هةةةي  هةةةةلَيك لةدةسةةةت نةةةةدات بؤسةةةوود وة     
 .وةدةستهَينانى دةستكةوتى زياتر 

 :مةسةلةى نيشتمان 4.
راق  نةضةسةةثاندنى   تائَيسةةتا سةةةرنةكةوتنى ئةةةمريكا   تَيكضةةوونى بةةارودؤخى عَيةة 

راقةةةدا  هةِرةشةةةةى شةةةةِرى تايةةةةفى  ملمالنَيةةةي نَيةةةوان دةوَلةةةةتانى ناوضةةةةكةو     لةعَي
راق  ناوضةةةةةكة نادياربَيةةةةت  هتةةةةد، كةةةةة وايكةةةةردوة ثاشةةةةةِرؤذى عَيةةةة .. ئةةةةةمريكا و 

لةةةكؤنرِتؤَل دةرضةةووة، هةربؤيةةة تَيطةيشةةة لةةةماناو مةةةغزاى نيشةةتمان بةةؤ كةةورد لةةةم   
قؤناغة زؤر هةستيارو ناسكةدا زةمحةتة بتوانرَيت جوطرافياو سةنورو ثَيناسةةيةكى   

و بتوانرَيةةت ناوضةةةكانى دةرةوةى سةةةنورى   .ِراسةةت  دروسةةتى بةةؤ ديةةارى بكرَيةةت      
انى ئَيستا بةِروونى و بة ئاشكرا داوا بكرَيتةوة و خبرَيتةةوة سةةر   هةرَيمى كوردوست

ى دةسةةتور كةةة شةةةرعيةتى  ياسةةايى و   140ئةةةوةتا مةةادةى , هةةةرَيمى كوردوسةةتان 
دةسةةتورى و جةماوةريشةةى هةيةةة بةةةو شةةَيوةية جَيبةجَيةةدةكرَيت كةةة هةةةموان دذيةةن     

 تةنةو دابةشةةكراوةمانى كةةورد كوردسةةتابةةةالم ئاشةةكراية نيشةةت .تةةةنها كةةورد نةةةبَيت  
مليةةؤن كةسةةةوخاوةنى   40ي ةتى ناوضةةةكةو ذمةةارةى كةةورد نزيكةةة سةةةر ضةةوار دةوَلةة 

داب  نةريت  ِرةسةنايةتى  مَيذو   كةةلتورو زمةان وخةاكى تايبةةت و ديةاريكراوى      
و سةندنةوة و طةِرانةوةى هةةموو ئةة   و ثَيويستة درَيذة بةخةبات بدرَيت بؤ.خؤيةتى 

 .رةوةى سنوورى هةرَيمدانناوضانةى كة ئَيستا لةدة
 

 :مةسةلةى طةجنان   ذنان 5.
سةةاَلة واتةةة  ثةةارتَيكى طةجنةةة،   32بؤخةةؤي تةمةةةنى ( ى ن ك ) مةسةةةلةيةكى طرنطةةة، 

هةربؤيةش دةبَيةت لةبةرنامةةو ثةالن  بريكردنةةوةو هةَلسوكةوتيشةدا طةجنانةة بَيةت،        
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ةوت  بريكردنةةوةى  طةنو بةو مانايةة نةا تةمةةنى كةةم بَيةت، بةةَلكو عةةقَل  هةَلسةةوك        
سةةةةةاَل بؤهةةةةةةموو كةةةةةةس هةيةةةةةة      30طوجناوبَيةةةةةت، بةةةةةةثَيي ياسةةةةةاش لةتةمةةةةةةنى     
لةةةةةمان  هتةةةةد وةربطرَيةةةةت لةثةرِ .....هةرثؤسةةةةت ثلةيةكى سياسةةةةى  سةةةةةربازى    

 .هتد ...وةزارةت 
بؤية لةحزبيشدا نابَيت هَيندة ثَيداطريي بكرَيت لةسةر تةمةةن هةةر ئةنةدامَيك توانةاو     

تيادابوو باهةرثؤست  ثلةيةك بيةوَيت خؤي بؤ كانديةدبكات،  ى يكةفائةت  لَيهاتوو
ثَيويسةةتة مةكتةةةبى سياسةةي  سةةةركردايةتى بةهةةةمان شةةَيوة طةةؤِرانى تيادابكرَيةةت      

                               بكرَيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت                                                                                             زيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد وعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقَل تواناى طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجنانى تيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادا  
وبتوانرَيةةةت داواكةةةارى  ثَيشةةةنياز  ِرةخنةةةةكانى طةةةةنو جَيبةةةةجَيبكرَيت  طوَييةةةان       

نةةخرَيت    اسيشةى ثَيبكرَيةت، ثشةتطويَ   يؤسةةى س لَيبطريَيت  هاوبةشى بِريةارو ثرِ 
ثةةةةةةةراوَيز نةةةةةةةخرَيت لةةةةةةةِرووى خوَينةةةةةةدن  ناردنةةةةةةةدةرةوةى والت  دابينكردنةةةةةةى  

 .هتد ... َيداويستيةكانى ترةوةى طةجنان و سةرضاوةى ذيان  ث
دا ثَيويسةةت SI وةك هَيزَيكةةى ئةنةةدام لةةة  ( ى ن ك ) بةهةةةمان شةةَيوةش بةةؤ ذنةةان،     

ى ذنةةان ثشةةت طوَينةةةخات  بةشةةداريةكى جةةديان ثَيبكةةات   يدةكةةات  توانةةاو لَيهةةاتوو 
لةدةسةةةالت  حكومةةةت  حزبيشةةدا، ناكرَيةةت لةسةةةركردايةتى  مةكتةةةبى سياسةةيدا  

نةةةبَيت، بةةةالم دةبَيةةت ذنانَيةةك بَينةةة ثَيشةةةوة كةمةةةرجى توانةةاو لَيهةةاتوويي         ذنَيةةك 
ازيكردن  تةكةتولضةةةةةةةَي   زيرةكةةةةةةةى  ِرابردووثةةةةةةةاكى تيادابَيةةةةةةةت، دوور لةةةةةةةةدَلرِ  

 .هتد... َيتى ناوضةطةر

 ( :ي ن ك ) بةدامةزراوةيكردنى  6.
او   ضةسةثاو  بكرَيتةة موئةسةسةةيةكى دامةةزر   ( ى ن ك ) طرنطرتين خاَلة، كة ئةطةةر  

- :دةتوانرَيت زؤر طؤِرانكارى بكرَيت  دةتوانرَيت
    تةكةةةةةةةتول  زاَلبَيةةةةةةت بةسةةةةةةةر دياردةكةةةةةةانى طةنةةةةةةدةَلي  مةحسةةةةةةوبيةت

 .هتد.....َي   مةحسوبيةت ودَلِرازيكردن  ناوضةطةر
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   ئةطةةةر هةَلسةةةنطاندن تةةةنيا لةسةةةر توانةةاو لَيوةشايي دَلسةةؤزى بَيةةت، مةةاف
امَينَيةةت  بةخشةةينةوةى ثةةارةو سةةةروةت  سةةامان       ثَيشةةَيلكردن و ناعةدالةةةتى ن  

 .ثؤست نامَينَيت 

  ت  كةةةةةةةس دا دةسةةةةةةةالتةكان دياريةةةةةةدةكريَ ( ك ى ن ) لةبةةةةةةةدةزطايكردنى
ناتوانَيةةت سةرثَيضةةيان لَيبكةةات، بِريةةار بِريةةارى تاكةكةةةس نابَيةةت، بةةةَلكو بِريةةارى       

جى بَيةةةت نةةةةك لةسةةةةر مةةةةةزا   دةسةةةتةجةمعى دةبَيةةةت  بةةةةثَيي ثةةةالن  بةرنامةةةة دة     
 .كةسةكان 

      ثَيويسةةةةتة زؤر بةةةةةِروونى و ئاشةةةةكرا دةسةةةةةالتةكانى سةةةةكرتَيرى طشةةةةتى
 .ئاستةكانى خوارةوةش دياريبكرَيتمةكتةبى سياسي  سةركردايةتى  

   ان بةسةةةةةةر  طةةةةةؤرِ  دا  بةةةةةةطؤِرانى كةسةةةةةةكان  (ى ن ك ) لةبةةةةةةدةزطايكردنى
 .دا نايةت ( ى ن ك ) رنامةى  سياسةت  بة

   دا دةبَيةةةةت سةرضةةةةاوةى داهةةةةات  ضةةةةؤنَيتى  ( ك ى ن ) لةبةةةةةدةزطايكردنى
خةرجيةكان دياريبكرَيت، دةسةالتى دارايي  لَيثرسةينةوةو داداطةايكردنى حزبةي    

لَيةةرةدا ثَيشةةنياز دةكةةةم كةةة بةةانكَيكى تايبةةةت   . ثَيويسةةتة دابنرَيةةت  دياريبكرَيةةت  
 هةةبَيت بةةةداهات و خةةةرجى يةةةكَيتى و حسةاباتى سةةاالنةى دياريبَيةةت و بتوانرَيةةت  
لةاليةةةن دةسةةتةى ضةةاودَيرى دارايةةى يةكَيتيةةةوة لَيثَيضةةينةوة و بةدواداضةةوونى بةةؤ    

و خةةرجى   بكرَيت و هةموو ئؤرطانَيكى يةكَيتى حسةابَيكى تيةادا بكاتةةوةو داهةات    
نةةك وةك ئَيسةتا كةةس    , ابكَيشةَيت بةةثَيى ئصةوَلى حسةابى    خؤى تيادا دابنَيةت و رِ 

ارةى يةةةكَيتى لةةةالى كَييةةة و ضةةؤن   نازانَيةةت داهةةات و خةةةرجى ضةةؤن دةكرَيةةت و ثةة   
, بَيةت   ضؤنى مامةَلة و كاسبى ثَيوةدةكرَيت و حسابةكانى بةناوى كةسانى تةرةوة 

دؤخةكةةة طةةؤِرانى بةسةةةرداهات هةةةموو ئةةةو داهةةات و    كةئةطةةةر خوانةخواسةةتة بارو
ضةةونكة . ثةةارة و كؤمثانيةةاو بينةةاو كةلوثةالنةةةى يةةةكَيتى كةةةس نازانَيةةت الى كَييةةة   

ةلةةةكاتى يةةةكَيتى مةةوَلكى شةخصةةى هةةي  كةسةةَيك نيةةة بةةةَلكو تةةةنها و  هةةةموو مومت
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ئةةةم خاَلةةة زؤر طرنطةةة ثَيويسةةت بةهةَلوَيسةةتةكردنى زيةةاتر   .تةةةنها مةةوَلكى يةكَيتيةةة  
 .دةكات  دةبَيت كؤنطرة بةجدى طفتوطؤو لَيكؤَلينةوةى لةسةربكات 

    لةكؤتايةةةةةةدا  هيةةةةةةواى ئةوثةةةةةةةِرى سةةةةةةةركةوتن بةةةةةةؤ كةةةةةةؤنطرةى سةةةةةةَييةمى
ةكةةةةمان دةخةةةوازم و خوازيةةةارم كةةةة يةكَيتيةكةةةةمان هةميشةةةة سةةةةركةوتوو       يةكَيتي

سةرفراز بَيت و بتوانَيت سةركةوتوو بَيت بةسةر كَيشة و ملمالنةَى ناوخؤيةكانيةدا   
ن و كةةادر و سةةةةركردة زويةةر و دوركةةةةوتوةكان و دَل ئَيشةةةاوةكان   و هةةةموو هةةةةظاالَ 

و بتوانَيةةت لةطةةةَل ِرؤحةةى   بطَيِرَيتةةةوة ذَيةةر ضةةةترة طةةةورةو ثةةِر شةةانازيةكةى خةةؤى   
سةةةردةم و قؤنةةاغ و طؤِرانكاريةةةكانى ئةةةم سةةةردةمة نوَييةةةدا خةةؤى بطوجنَينَيةةت و     
بةهيمةت و تواناو عةقَلَيكى نوَيوة بةرنامة و كارو خةباتى خؤى درَيذة ثَيبةدات بةؤ   
. هَينانة دى هةموو خواست و ئاوات و مافة ِرةواكانى طةلةكةمان لة عَيراقةى نوَيةدا  

ش تةةةةةنها بةةةة ثِرؤسةةةةةيةكى طشةةةتطري و وورد و هَيمنةةةةى بةسةرداضةةةةونةوة و   ئةةةةوة 
ى نئاشكراكردن دةبَيت لةهةةموو بوارةكانةدا و كةاركردنى جةدى دةبَيةت بةؤ ضةَيكرد       

ثِرؤسةةةةةى ضاكسةةةةازيكردن و سةةةةةرلةنوَى داِرشةةةةتنةوةى هةةةةةموو بةةةةري بؤضةةةةوون و    
 .سياسةت و ديسثلينة حيزبيةكان 

 --------------------------------------------
 .دا19/9/2007دا باَلوكراوةتةوة لة ((ِرؤذنامة)) ئةم بابةتةم لة ِرؤذنامةى  *

 
 ئةجمارة 

 *من يةكَيتيانة و سلَيمانيانة بريدةكةمةوة 
 

هةميشة بةندة اليةنطرى زيندوكردنةوةو طةشةانةوةو ضةسةثاندنى هةسةت و بةريى     
َل و مَيشةةك و كةةردارى هةةةموو  نةتةوةييانةةة و كوردانةةةى ِراسةةتةقينة بوومةةة لةةةناو د 

وبةةةهَيزى وونى هةسةةت و بريَيكةةى قةةوَل و ثتةةةو    ضةةونكة بةةةبَى بةة  .كةةوردداتةةاكَيكى 
و يةكطرتوويى زمةان و خةاك و    مةحاَلة نةتةوةى كورد يةك.نةتةوةييانةى كورددانة



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 228 

 

سةةةروةرى خةةؤى بةدةسةةت بهَينَيةةت و ببَيتةةة خةةاوةنى دةوَلةةةتى نةتةةةوةيى و ئةةاالى   
شةش اليةنطرى برايةتى و تةبايى و ثاراسةتنى يةةك ِريةزى    هةمي.سةربةخؤى خؤى

لةةةثَيناو خزمةةةتكردن بةمةسةةةلة   .طةةةل و نيشةةتيمان و ثارتةةة سياسةةيةكان بوومةةة     
طةورةكةى طةلةكةمان و تَيثةِرانةدنى ئةةم قؤناغةة ناسةكةى طةلةكةةمان و ثاراسةتنى       
 هةةةموو ئةةةو دةسةةكةوتانةى كةةة تائَيسةةتا بةدةسةةت هةةاتوون و زؤرى تةةريش مةةاون      

هةميشةة كةةورد   لةةة خةةباتى ضةةةكدارى و شةؤِرش و   لةةة خةةةباتى    . بةدةسةت بةةَين 
سياسى خؤيدا دذى دوذمنان و داطريكةةران هةةركاتَى طوتةار و كردارةكةانى يةةك و      

هةميشةةة بةةراوةو سةةةركةوتوو بةةوةو بةثَيضةوانةشةةةوة دؤِراو و     .يةةةكطرتوو بوبَيةةت 
 .تَيكشكاو بووة

دا طرنطةةى ئةةةم برايةةةتي و تةةةبايى و طيةةانى    هةربؤيةةة ئةطةةةر لةقؤناغةةةكانى ثَيشةةرت  
ئةةةوا لةةةم قؤناغةةةدا  بؤتةةة   . لةخؤبوردةييةةة دةرنةكةةةوتبَيت و هةسةةتى ثَينةةةكرابَيت  

ضةةونكة خةةةباتى طةلةكةةةمان نزيةةك بؤتةةةوة لةةة  .زةرورةتَيكةةى ذيةةارى و ضارةنوسسةةاز
بؤيةةة دوذمنةةان بةهةةةموو شةةَيوة و شةةَيوازَيك طةرةكيانةةة ئةةةم دةسةةكةوت  ,سةةةركةوتن

ةوتن و دةسةةةالتة و قورسةةاييةى كةةورد كةةة لةةة عَيراقةةى نةةوَى و ناوضةةةكة و     وسةةةرك
بةداخيشةةةوة دةَلةةَيم كةةورد هةةي  كاتَيةةك    ,دونياشةةدا بةدةسةةتى هَينةةاوة لةةةناو ببةةةن   

ةر و شةةةةةاخة  دؤسةةةةةت و ثشةةةةةتيوانى ِراسةةةةةتةقينةى نةةةةةةبووة جطةةةةةة لةةةةةة جةةةةةةماو       
انةةدا ئةمةةةش لةهةةةموو ِرؤذة تةنطانةك .ردوسةةتان نةةةبَيت سةركةشةةةكانى كةةوردو كو 

بؤيةةةةةةة هةميشةةةةةةة لةمةسةةةةةةةلة .تيةةةةةةدادةركةةةةةةةوتووة لةةةةةةةكاروانى خةةةةةةةباتى كورداية
ايةتيةكان و كوردايةتيةكاندا عةقَل و هؤش و بريكردنةةوةى تةا سةةر ئَيسةقان     نةتةو

بةةةالم لةةة مةسةةةلةى حيزبايةةةتى  .كوردانةةة بةةوة  لةبةرامبةةةر دوذمنةةان و داطريكةرانةةدا 
ئةةةةةم جةةةةارة زؤر حيزبيانةةةةة و   سةةةةلَيمانى,ومافةةةةةكانى ناوضةةةةةكةمدا و شةةةةارةكةمدا 

سةةلَيمانيانة بريدةكةمةةةوة لةطةةةَل هةةةموو ِرَيةةزَيكم بةةؤ حيزبةةةكان و شةةارةكانى تةةرى    
لةئَيسةةتاداو دواى .كوردوسةةتان كةةة هةةةموويان ثةةريؤزى و خؤشةويسةةتيان الم هةيةةة 

ساَل بةسةر وادةى سةرؤكايةتى حكومةتى  هةةرَيمى كوردوسةتاندا    2تَيثةِربوونى 
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لةةكؤتايى  , يةةكى دووقةؤَلى ثةارتى و يةةكَيتى    ةمبةثَيى ِرَيكةوتنا.ى ثارتى بووةكةال
ئةم مانطةدا ثَيويستة ثؤستى سةرؤكى حكومةت بدرَيتة يةكَيتى و جَيطرةكةةى بةؤ   

 .ثارتى و لة ثةِرلةمانيشدا بة ثَيضةوانةوة
لةم سةرو بةندةشدا شةيكردنةوةو بؤضةوون و ثَيشةنياز و قسةوباسةى زؤر دةكةرَين      

طوايةةةة يةةةةكَيتى بةةةةهؤى ملمالنَيكةةةانى  , طؤظارةكانةةةدا لةةةةو بارةيةةةةوة لةةةة ِرؤذنامةةةة و
ناوخؤيةوة هي  ئةندام مةكتةب سياسةيةكى نةةثااَلوتوة بةؤ ئةةو ثؤسةتة يةان طوايةة        
لةةةدةرةوةى يةةةكَيتى و مةكتةةةب سياسةةى كةسةةانى تةةر دةثةةاَلَيون يةةان لةةة حاَلةةةتى        

زانى مبَينَيتةةةوة لةةةو دا يةةةكَيتى ثَيةةى باشةةة كةةاك نَيضةةريظان بةةار(( اضوف  ايماووا ))
ثؤسةةتةدا بةةة بيةةانووى بَيبةةةهاى وةك ئةةةوةى ئةةةم كةةارة بةةؤ قوَلرتكردنةةةوة و زيةةاتر       
ضةسةةةةثاندنى برايةةةةةتى و تةةةةةبايى نَيةةةةوان ثةةةةارتى و يةةةةةكَيتى لةةةةةم قؤناغةةةةةدا زؤر     

يةةان بؤئةةةوةى كةةاك نَيضةةري بةرنامةةة و ثالنةةةكانى خةةؤى تةةةواو بكةةات كةةة      .بةسةةوودة
هَينانَيكى نوَيى يةكَيتيةة بةؤ ئَيسةتا وئاينةدة لةة ذيةانى       بةَلَينى دابوو يان ئةمةش دا

يان هةندَى واى بؤ دةضةن كةة بةةم    .سياسى و ئاَلوطؤِركردنى ئاشتيانةى دةسةالتدا
كةارة يةةكَيتى دةيةةوَيت درز خباتةة نةاو ِريزةكةانى ثةارتى و بنةماَلةةى بارزانيةةةوة و         

رورى كةوِرى و بةمةةش   كاك نَيضري دةكاتة دوذمنى هَيَلى كاك مةسةعود و كةاك مةسة   
ثةةارتى بَيهَيةةز دةبَيةةت و دةبَيتةةة سةةةرةتاى سةةةرهةَلدانى ملمالنةةَى لةةةناو بنةماَلةةة و       

كة ئةمةةش مةترسةى جديةة بةؤ سةةر دةسةةاَلت و مانةةوةو بةةردةوامبوونى         .ثارتيدا
 .بنةماَلةى بارزانى بةيةك و يةكطرتوويى و لة دةسةالتدا

تى  هي  كاتَيك ِرازى نيم كة يةةكَيتى لةةمافى   بؤية بةندة لَيرةدا وةك كادرَيكى يةكَي
خؤى دةست بةربدات لةو ثؤستة طرنو و كاراو كاريطةةرةى حكومةةت و دةسةةالت    

كةئةةةم بؤضةةونةى .بداتةةة كةسةةَيكى دةرةوةى يةةةكَيتى يةةان كةةاك نَيضةةريظان بهَيَلَيتةةةوة 
بةنةةةدةش زؤرَيةةةةك لةةةةة كةةةةادر و ئةنةةةدامانى يةةةةةكَيتى و جةماوةرةكةشةةةةى هةةةةةراليان   

- :لةوانة, ضونكة ئةم كارة ضةندين دةالالتى هةية.واية
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لةمةكتةةبى سياسةى و سةةركردايةتى يةكَيتيةدا كةسةايةتيةكى بةةتواناو بةةهَيز و         1.
كارامة و شارةزاى ئيدارة و حكومةةتى تيةادا نيةة بةؤ وةرطرتنةى ئةةو ثؤسةتة كةة ئةةم          

تنةكانيدا ضةونكة يةةكَيتى لةسةةركردايةتى و بنكةةى ِرَيكخسة     ,بؤضونةش زؤر هةَلةية
بةسةةةةدان و هةةةةزاران كةةةادرى تةةةةكنؤكرات و خةةةاوةن بِروانامةةةة و شةةةارةزاو كارامةةةةى  

 .هتد…تياداية لةبوارى ئيدارة و سياسةت و ديثلؤماسيةت و زمان و
رت و بةقةةبارة بضةوكرت و بةةهَيزى دووةم دادةنَيةت     مماناى واية يةكَيتى خؤى بةكة 2.

ي  كةةةةةةادر و ئةنةةةةةةدامَيك و  كةئةمةةةةةةةش هةةةةةة .لةكوردوسةةةةةةتاندا لةةةةةةةدواى ثارتيةةةةةةةوة  
نى ئةةةم ئةةةم طوتةيةةةمشان لةهةَلبذاردنةةةكا  جةماوةرةكةشةةى قبةةوَلى ناكةةةن و ِراسةةتى  

 .دواييةدا دةركةوت كة يةكَيتى لة ثارتى دةنطى زياترى هَينابوو
ئةطةريش وابزانرَيت بةمانةوةى كاك نَيضريظان ئةو بؤضونانةى سةرةوة دَينةة دى   3.

ضةونكة كةاك نَيضةريظان    , ئةوةش ِراسةت دةرناضةَيت  ,رزانيدالةناو ثارتى و بنةماَلةى با
ى و بنةماَلةيةة و توانةاو دةسةةالت    تضونةكان كةسايةتى دووةمى ناو ثةار بةهةموو بؤ

و هَيةةز و اليةةةنطرى طةورةشةةى لةةة هةردوكيانةةدا هةيةةة و ئاشةةكراية هةةةر ئةنةةدامَيكى      
بؤيةةة . خؤيةةان هةيةةة بنةماَلةةش بةةةبَى جياوازيةةان ئينتيمةةاو دَلسةةؤزييان بةةؤ بنةماَلةةةى 

ضةونكة  هَينةدةى تةرو    , يةكَيتى بةهةَلةدا دةضَيت كة ئةطةر كاك نَيضةريظان بهَيَلَيتةةوة  
بةدةسةةتى خةةؤى يةةةكَيتى بضةةةوك دةكاتةةةوة و دةسةةةالتى ثةةارتيش لةكوردوسةةةتاندا       

بؤيةةة مةةافى مةكتةةةبى سياسةةى نيةةة كةةة تةةةنازول لةةةو مافانةةةى   . زيةةاتر دةضةسةةثَينَيت
كردايةتى و خوارةوةش بكةات بةبَيطةِرانةةوة و حسةابكردن بةؤ     هةظاالنى خؤى و سةر

ِراوبؤضةةةةةةةون و دةنطةةةةةةةى ئةنةةةةةةةدامان و اليةةةةةةةةنطران و بنكةةةةةةةةى ِرَيكخسةةةةةةةتنةكان و     
 .بؤية لةم مةسةلةيةدا زؤر حيزبيانة  بريدةكةمةوة, جةماوةرةكةشى

بةهةةةمان شةةَيوةش زؤر سةةلَيمانيانة بريدةكةمةةةوة و داوادةكةةةم كةةة لةةةناو مةكتةةةبى        
و سةةةةركردايةتيدا هةةةةظاَلَيكى خةةةةَلكى شةةةارى سةةةلَيمانى بثةةةاَلَيون بةةةؤ ئةةةةو  سياسةةةى 
هةرضةةةند لَيةةرةدا كةسةةانَيك بةةة دةمةةارطري بةةؤ سةةلَيمانى و بةةة سلَيمانضةةَيتى    )) ثؤسةةتة

بةالم هةموويم قبوَلة لةبةةر خةاترى سةلَيمانى  بةؤ ئةةوةى ضةيدى       , ((ِرةخنةم لَيدةطرن



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 231 

 

الى . لةثؤسةتة حكوميةةكان و نةبنةة ثاشةكؤ    سلَيمانى و هاوالتيةانى بَيبةةش نةةكرَين    
هةةةةموانيش ئاشةةةكراية شةةةارى سةةةلَيمانى لةةةةو كاتةةةةوة لةاليةةةةن ثاشةةةاكانى بابانةةةةوة   

طرنطةةةى و كاريطةةةةرى طةةةةورةى هةةةةبووة لةسةةةةر هةةةةموو بزوتنةةةةوةو      .دروسةةةتكراوة
شؤِرشةةةةكانى كةةةورد لةةةةم بةشةةةةى كوردوسةةةتاندا و هةميشةةةة ِرؤَلةةةى ِرابةرايةةةةتى و        

بةةةةالم بةداخةةةةوة لةبةةةةر ملمالنةةةَى لةاليةةةةك و لةبةةةةر    .طَيةةةِراوة ثَيشةةةةنو و ثايتةةةةختى 
شةةارى سةةلَيمانى .دَلِرازيكردنةةى ثةةارتى و يةةةكَيتى لةةةنَيوان خؤيانةةدا لةاليةةةكى تةةرةوة 

بؤيةةة مةةن ثَيشةةنياز دةكةةةم كةةة يةةةكَيتى لةةةم    .بضةةوك كراوةتةةةوة و ثشةةتطوَيش خةةراوة 
كةةةة مةَلبةنةةةدى  مةسةةةةلةيةدا تةةةةنازل لةةةةمافى خةةةؤى نةةةةكات  و شةةةارى سةةةلَيمانيش   

شؤِرشطَيِرى و ِرؤشنبريى و قةالى سياسى يةةكَيتى بةوةو لةة ئَيسةتاو لةة ئايندةشةدا       
 .لةبري نةكات, هةروا دةمَينَيتةوة

 ---------------------------------------------
 .دا31/12/2007دا باَلوكراوةتةوة لة ((ئاوَينة)) ئةم بابةتةم لة ِرؤذنامةى  *
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َيكى بوَيرانةزضةند ِراو ثَيشنيا  
* بؤ بةردةم كؤنطرةى سَيي يةكَيتى نيشتمانى كوردستان   

 

وةك ِرَيكخراوَيكى شؤِرشطَيِرى ثَيشكةوتنخوازى دامةةزراو لةسةاَلى   (( ي ن ك * ))   
ساَلة كةتةمةنى الوَيتيةو لةوثةِري هَيزو داهَينةان   33وة كة تائَيستا تةمةنى  1975

هةةر بؤيةةش   .تيدايةة و نةبؤتةة ِرَيكخراوَيكةى ثةريو ثةكةوتةةو بَيهَيةزو الواز         ِرابةراية
ثَيويستة بةباشرتين شَيواز لةطةَل ئةم قؤناغةى ذيانيدا مامةَلة بكةات  هةةموو هَيةزو    
تواناكةةةانى خةةةؤى وةطةةةةِر خبةةةات بةةةؤ زيةةةاتر ضةسةةةثاندن  ِرةط داكوتةةةانى زيةةةاترى       

خةؤى لةةناو ئةنةدامان  اليةةنطرانى خؤيةدا      بريوباوةِرو ِرَيبازو بةرنامةةو ميتؤدةكةانى   
 .لةاليةك  لةاليةكى تريشةوة لةناو جةماوةرى ثان  ثؤِري طةلةكةماندا 

سةةةةةاَليداو  16وةك ئاشةةةةةكراية لةتةمةةةةةةنَيكى كةةةةةةمى طةجنَيتيةةةةةداو لةةةةةة  (( ى ن ك )) 
وة تةةوانى بطاتةةة دةسةةةالت    1991لةئةةةجنامى ِراثةِرينةةة مةزنةكةةةى بةةةهارى سةةاَلى  

نى نيةةوةى دةنطةةةكانى جةةةماوةرو شةةةرعيةتى سياسةةي  جةةةماوةرى       ببَيتةةة خةةاوة 
ياسايي بةدةست بهَينَيت كة كةةم حيةزب  ِرَيكخةراوى سياسةي هةةبووة لةةو تةمةنةة        
كةمةةةةدا بطةنةةةة دةسةةةةاَلت، لةئَيسةةةتادا بةهَينةةةدةى تةمةةةةنى دامةزرانةةةدنى لةةةةحوكم و  

ةوَلةةةت شةةارةزابووة،   دةسةةةالتداية و تاِرادةيةةةك ئةةةزموونى بةِرَيوةبةةةردنى والت و د   
ثَيويسةةةتى بةةةةزياتر خةةةؤجَيطريكردن  داهَينةةةان هةيةةةة لةهةةةةموو      ((ى ن ك ))ئيةةةدى 

بوارةكاندا بؤ ئةوةى وةك ِرَيكخراوَيكى قةتيس  دؤطماو ضةةق بةسةتوو نةمَينَيتةةوة    
و ببَيتةةة ِرَيكخراوَيكةةى سةةةرجةم نةةةوةكان، هةةةروةك خةةؤى كردؤتةةة ِرَيكخةةراوى ثةةان   

توَيةةةةةذةكان بةثةسةةةةةةنكردنى ِرَيبةةةةةازى سؤشياليسةةةةةت    ثةةةةةؤِري سةةةةةةرجةم ضةةةةةني    
 .دميوكراتى
و مَيذووةكةةةى بةطةشةةاوةيي مبَينَيتةةةوة، ثَيويسةةتة هةميشةةة  (( ى ن ك )) بةةؤ ئةةةوةى 

ئاَلوطؤِر  تازةطةرى   ئارايشتى ثَيويست  طوجنةاو لةسةيماو ِروخسةارو نةاوةِرؤك       
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ثَيضةةةوانةوة دةبَيتةةة  دروشةةم   ئامةةانو   بةرنامةةة و سةةةركردايةتى خؤيةةدا بكةةات، بة   
مةؤدَيلَيكى كةؤن   بةسةرضةةوو كةة ِرؤذ بةةِرؤذ ئةنةةدامان  اليةةنطران   جةماوةريشةةى      
لةةَي ئةتةكَيتةةةوة، ضةةونكة مةةرؤظ بةسروشةةتى خةةؤي هةميشةةة حةةةزى لةةةطؤِرانكارى       
جوَلةة و نةوَي بوونةةةوة هةيةة، بؤيةةة كةارى حيزبةةى سياسةي طةةةلَيك  طةران   سةةةختة،       

او جةماوةر و لةنزيكةوةى بَيةت بةؤ ئةةوةى لةةداواكارى و     ضونكة دةبَيت هةميشة لةن
خواسةةةت  خةونةةةةةكانيان تَيبطةةةات   هةةةةةوَليش بةةةدات بةةةةؤ وةديهَينانيةةةان لةةةةةثَيناو     
ن مانةوةى زياترين كات لةدةسةةالتدا، ضةونك سةةرةكيرتين   طةةورةترين   طةرنطرتي     

و كاتةةة يةةة لةطرتنةة دةسةتى دةسةةةاَلت، ضةونكة ئةة    ئامةاجنى ِرَيكخةراوى سياسةي بريت   
.. ِرَيكخةةةةراوى سياسةةةةي دةتوانَيةةةةت بةرنامةةةةة سياسةةةةي  ئةةةةابورى  كؤمةاَليةةةةةتى      

 .خؤي جَيبةجَيى بكات.هتد
سةةةةةاَلةى دةسةةةةةةالتيدا تاِرادةيةةةةةةكى ديةةةةةاريكراو     17لةةةةةةماوةى ئةةةةةةم  ((  ى ن ك )) 

توانيويةتى بةشةَيك لةبةرنامةة سياسةيةكةى خةؤي جَيبةةجَي بكةات، ضةونكة لةاليةةك         
تاكةةةة ثةةةةارتى دةسةةةةالتدار نةةةةةبووة لةكوردسةةةةتانداو   ((  ك  ى ن)) بةةةةهؤي ئةةةةةوةى   

لةاليةكى تريشةوة بةهؤي نالةبارى و نائةارامى بةارودؤخى سياسةي لةة كوردسةتاندا      
بةةةهؤي بةةوون   مانةةةوةى ِرذَيمةةى بةعسةةى سةةةدامى  ئابَلوقةةة ئابووريةةةكان   شةةةِرو   

جَيبةةةجَيكردنى  ملمالنةَي ناوخؤييةةكانى كوردسةتان، بوونةتةة ِرَيطةر لةبةردةميةدا بةؤ       
 .سةرتاثاى بةرنامةكانى خؤي

اليةنةةةكانى ملمالنَيكةةانى نةةاو  بةنةةدة وةك كةةادرَيكى بَياليةةةنى هةةةموو طةةروث و بةةاَل و
و وةك كةادرَيكى خةةاوةن هةَلوَيسةةت و قسةةة و نوسةةينى خةةؤم لةسةةةر ئةةةو   (( ى ن ك ))

و ثةرؤشةةيم  و لةِروانطةةى دَلسةؤزى  (( ى ن ك ))  ملمالنَييانةة و بةاَل و طروثانةةى نةةاو   
و دوور لةهةموو موجامةلةيةك و دَلِراطرتن و  (( ى ن ك )) بؤ  ئايندة و بةرذةوةندى  

دوور لةةترس و نةانِوين و  زؤر بوَيرانةة و ضاونةترسةانة و ِراشةكاوانة ئةةم ضةةند ِراو        
بةمةبةسةتى  (( .ى ن ك )) ثَيشنيازانة دةخةمة بةردةم ئةنةدامانى كةؤنطرةى سةَييةمى   

انيش ِراشةةكاوانةتر و ثةرؤشةةانةتر دةسةةت خبةنةةة سةةةر هةةةموو خاَلةةة  ئةةةوةى كةةة ئةةةو
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ناكؤك و  جياوازيةكان و ضارةسةريان بكةن و ضيدى ِرَيطةة بةةهي  كةةس و طةروث و     
 .دةدةن (( ى ن ك )) اليةنَيك نةدةن كة هةوَلى الوازكردن و ثةرتوباَلوى 

مةة  و دوورو درَيةذ   ئةم ثَيشنيازانةى بةندة دوورة لةة ثَيشكةشةكردنى ثةِرؤذةى ناعة   
ضونكة كَيشة لةة بةون   , (( ى ن ك )) و خةيااَلوى   لةسةر ثةيِرةوى ناوخؤو بةرنامةى

و نةةبونى ثةِرؤذةدا نيةةة و بةضةةندين ثةةِرؤذةى هةمةةجؤر و بةكةةةَلك لةاليةةن كةةادران و      
. وة لةةةماوةى ئةةةم دووسةةاَلةى ِرابةةووردوودا ثَيشكةشةةكراون    (( ى ن ك )) هةةةظاالنى 
ضيان نةبونةتة بةرنامةةى كةار و نةضةونةتة بةوارى كارثَيكردنةةوة و تةةنها بةة        بةالم هي

هةربؤية بةندة خؤم بةدوور طرتوة لةةو ثَيشةنياز و   . مةرةكبى سةر كاغةز ماونةتةوة 
ثِرؤذانةةةة و بةةةةبِرواى خةةةؤم دةسةةةتم خسةةةتؤتة سةةةةر خاَلةةةة جةوهةريةةةةكانى مايةةةةى        

كان ديةاري نةةكرَين ناتوانرَيةت    ضونكة تةا بةتةةواوى بةرين و نةخؤشةية    , ناكؤكيةكان 
ئاشكراشة هةةموو كَيشةةكانيش بةشةى    .ضارةسةرى طوجناويش دةستنيشان بكرَيت

زؤرى لةاليةةةةن سةةةةركردايةتيةوة دروسةةةت بةةةوة و دواتةةةريش شةةةؤِر بؤتةةةةوة بةةةؤ نةةةاو    
بؤيةةة  . ِريزةكةةانى ِرَيكخسةةة و هَيةةزى ثَيشةةمةرطة و دام و دةزطاكةةانى حكومةةةتيش      

ن سةةةةةركردايةتى و مةكتةةةةةبى سياسةةةةى و سةةةةكرتَيرى  ضارةسةةةةةريش تةةةةةنها لةاليةةةةة
طشةةتيةوة دةبَيةةت ضةةونكة هةةةربؤخؤيان دروسةةتيان كةةردوة و زؤرينةةةى هةةةرة زؤرى      
بنكةةةةكانى ِرَيكخسةةةة و هةةةةموو ئؤرطانةةةةكانى تريشةةةةوة نةةةاِرازين لةةةةو بارودؤخةةةة و   

كةةة , داواى ضارةسةةر دةكةةةن بةةةبَى جياوازيةان كةسةةةر بةةةكام طةروث و بةةاَل و اليةةةكن   
ش مايةى خؤشساَلى و ماناى بونى نيةتَيكى ِراستةقينةية بؤ ضارةسةةركردن و  ئةمة

 .لةو قةيرانة(( ى ن ك )) دةربازكردنى 
   لةدةسةالت   ((  ى ن ك )) جا بةمةبةتسى زياتر بةهَيزكردن   مانةوةى

 -: هةوَلبدات كة (( ى ن ك )) ثتةوى   جَيطريى لةناو جةماوةردا، ثَيويستة 

بةِراستطؤيي دةست بطرَيت بة زيندووكردنةوةى سةرةتاكانى طيةانى   بةتوندى   1.
شؤِرشةطَيِرى   دوور بكةوَيتةةةوة لةةةطيانى تةةاك ِرةوى   خؤسةةةثاندن   قةةؤرخكردنى  

 .دةسةالت
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و (( ى ن ك )) زيندوكردنةوةى طيةانى هةظاالنةة و لَيبةووردةيي و خؤشةويسةتى       2.
ي   ِرق كينةةةة و خؤشةويسةةةتى  كوردوسةةتان لةةةةجياتى طيةةةانى ملمالنةةةَي   خؤخةةةؤر 

 .سةروةت و سامان و موَلك و ثلة و ثاية و ثؤست و ئيمتيازاتةكان
ضاكسةةةةةازى   ) ضةةةةَي كردنةةةةى ثِرؤسةةةةةةيةكى ووردو لةسةةةةةرخؤ   ِراسةةةةتةقينةى     3.

 (.ثاكسازى   ِراستكردنةوةى الدانةكان 
و ضةسثاندن   ثيادةكردنى عةدالةت لةثَيدان   بةخشينى ثؤسةت   ثلةة و ثايةة     4.

و (( ى ن ك )) ئيمتيةةةةازات بةكةسةةةةانى دَلسةةةةؤزو ِرابةةةةوردوو ثةةةةاك لةةةةةناو ئةنةةةةدامانى  
ووان لةسةر بنضينةى هةَلسةةطاندنَيكى زانسةتيانة و حيزبيانةة بةؤ هةةم     . دةرةوةشيدا

 .حيزبيةكاندوور لة بنةما نازانستى و 
ثَيويستة هةَلسةنطاندن لةناوخؤي حيزبةدا لةسةةر بنضةينةى دَلسةؤزى   ضةاالكى       5.
لَيهةةةاتووى و شةةةارةزايي   بِروانامةةةة و زمةةةانزانى بَيةةةت، نةةةةك لةسةةةةر بنضةةةينةى           

تةكةةةةةةتول   طةةةةةروث   ملكةضةةةةةبوون   بنةماَلةةةةةة و خزمايةةةةةةتى   عةشةةةةةايةرَيتى    
 .ناوضةطةرَيتى  مةنسوبيةت   مةحسوبيةت   دَل ِرازيكردن بَيت

ندة وةك نةبؤتةةةةة ِرَيكخراوَيكةةةةى موئةسةسةةةةاتى، هةرضةةةةة (( ى ن ك  )) تائَيسةةةةتا   6.
قةبارة و ناو و ناونيشان موئةسةسةاتى جةؤر بةةجؤري هةيةة، بةةالم بةسيسةتةمَيك         
ياسايةك ِرَيكنةخراون   كةارو دةسةةالتيان ديةاري نةةكراوة و بةةطؤِرانى لَيثرسةراوى       
ئةو دةزطايانة سةرتاثاى ئيش  كارةكان   بةرنامةةكان دةطةؤِرَين، كةئةمةةش مانةاى     

 .موئةسةساتى ناطةيةنَيت
(( ى ن ك ))  يةكَيك لةهؤكارة سةرةكيةكانى كَيشة و ملمالنَي   ناكؤكيةةكانى نةاو  7.

هةةةر بؤيةةة .نةةةبوونى شةةةفافيةتة لةسةرضةةاوةى داهاتةةةكان   ضةةؤنَيتى خةةةرجكردنى  
ثَيويسةتة ضةةؤن لةحكومةتةةدا دةسةةةالتة ئيةةدارى   داراييةةةكانى سةةةرؤكى دةوَلةةةت     

ئاسةةتةكانى خةةوارةوة ديةةاريكراون،  سةةةرؤكى ئةجنومةةةنى وةزيةةران   وةزيرةكةةان     
يشةةدا ، ئةةةو دةسةةةالتانة زؤر بةةةِروونى ديةةاريبكرَين       (( ى ن ك )) هةةةرواش لةةةناو  

ى )) كةس زيادةِرؤيي   سةرثَيضيان لَي نةةكات   كةةس بةةثارة و سةامان   مةوَلكى      
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وة ثياوةتى نةكات   بةبَي بنةما نةيبةخشَيتةوة بؤ بةرذةوةنةدى تاكةة كةسةى    (( ن ك
 .لكةضكردن   كِرينى دةنو   بردنةوةى هةَلبذاردنةكان  م
دانةةةانى دةزطايةةةةكى ضةةةاودَيري بةةةةهَيز لةكةسةةةانى ثسةةةثؤِر و شةةةارةزا لةةةةبوارى        8.

بةؤ لَيثَيضةينةوة   ( دةستةى نةزاهة) ذمَيريارى   دارايي   ووردبينيدا وةك لةشَيوةى 
انى زيةادةِرؤ  و بةدواداضوون   ووردبينى كردنى هةموو خةرة   داهاتةةكان   كةسة  

 .و سةرثَيضيكار بةثَيي ياسا سزا و لَيكؤَلينةوة و لَيثرسينةوةيان لةطةَلدا بكرَيت
بةةانكَيكى ديةةاريكراو   ئاشةةكرا دامبةةةزرَينَيت كةةة هةةةموو      (( ى ن ك )) ثَيويسةةتة 9.

ى تيةةادا كؤبكرَيتةةةوة و بةةةناوى هةةي  كةسةةَيكةوة نةةةبَيت،     (( ى ن ك )) داهاتةةةكانى 
بَيةةت، هةةةر دةزطةةاو ئؤرطةةانَيكيش ذمةةارة حسةةابى    (( ى ن ك )) اوى بةةةَلكو تةةةنها بةةةن 

خؤي هةبَيت بةةناوى ئؤرطانةكانةةوة نةةك بةةناوى لَيثرسةراوةكانيةوة، هةةروةك دام        
 ى ن)) دةزطةاى ضةاودَيري    دةزطاكانى حكومةت لةذَير ضاودَيري دةستةى نةزاهة و

 .دا بَيت(( ك
زيةةةاتر هةةةةوَلى ضةسةةةثاندن    (( ى ن ك )) لةسةةةةر ئاسةةةتى سياسةةةي ثَيويسةةةتة    10.

شةةؤِركردنةوةى بنةةةماو بةةري و باوةِرةكةةانى دميوكراسةةي   ئازاديةةةكانى بةةدات لةةةناو     
ئيةةةةديعاى (( ى ن ك  )) خةةةةؤي خؤيةةةةدا و لةةةةةدةرةوةى خؤشةةةةيدا، ضةةةةونكة ناكرَيةةةةت   

 SIثةيِرةوكردنى ِرَيبازى سؤشةيال دميةوكرات بكةات   ئةنةدامى كةاراى ِرَيكخةراوى       
راسةةي   ئةةازادى   ثَيكةةةوةكاركردن   يةكسةةانى ثةةةيِرةو نةةةكات،  بَيةةت، بةةةالم دميوك

ضةةونكة ئةةةم درومشانةةة كؤَلةكةةة و ثايةةةى بنضةةينةيى   سةةةرةكى ِرَيبةةازى سؤشةةيال      
 .دميوكراتةكانن

ثَيويستة لةم كؤنطرةيةةدا بةةوردي   بةسةةليقةيةكى تةةواوةوة بةسةةر سةةرجةم       11.
دا بضةَيتةوة و طؤِرانكةارى   (( ى ن ك )) خاَل   بِرطةكانى ثةيِرةوى ناوخؤو بةرنامةى 

ثَيويسةت   طوجنةاو لةطةةَل سةةردةم   قؤنةةاغى نوَيةدا ضةَي بكرَيةت هةةر لةثَيناسةةة           
دروشةةةةم   ئامةةةةانو   بةةةةوونى ئؤرطانةةةةةكان   ئةةةةةرك   دةسةةةةةالتةكانيان   بةرنامةةةةة   

 .سياسي   ئابوورى   كؤمةاَليةتيةكانيدا 
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طى بداتة ِرؤَلةى طةةجنان   ذنةان نةةك     ثَيويستة كؤنطرة بةجدى   ِراستطؤيي طرن12.
تةةةةنها بةدروشةةةم   دةق   نووسةةةني، بةةةةَلكو بةعةمةةةة ، ئةةةةويش لةسةةةةر بنضةةةينةي       
هةَلسةةةةةةنطاندنَيكى زانسةةةةةتى  حيزبةةةةةى دوور لةةةةةةدياردة دزَيوةكةةةةةانى تةكةةةةةةتول      

 .خزمايةتى   عةشايةرى   ناوضةطةري   مةنسوبيةت   مةحسوبيةت
 .اردنى سةركردايةتيةخاَلى طرنو لةكؤنطرةكةدا هةَلبذ13.

ثَيويسةةةةتة ئةةةةةم كؤنطرةيةةةةة ببَيتةةةةة كؤنطرةيةةةةةكى ضارةنوسسةةةةاز و طةةةةرنو   خةةةةاَلى  
وةرضةةةرخان   يةكالكةةةرةوةى سةةةرجةم كَيشةةةو طرفةةت   ناكؤكيةةةكان   ملمالنةةَي        
ناِرةواكان، ئةويش بة هةَلبذاردنى سةركردايةتيةكى نةوَي بةةماناى وشةة، واتةة نةوَي      

لةبريكردنةةةوة و عةقَليةتةةدا، نةةوَي لةةةتوانا و تةمةةةن      لةِرووخسةةار و سةةيمادا، نةةوَي   
لةةم  (( ى ن ك )) ناكرَيةت  . هةَلسوِراوى   ضاالكيدا، نوَي لةةخوَين   بةري و جةسةتةدا   

كؤمةَلةة  , قؤناغة زؤر هةستيار و طةرنو   سةةخت   تةمةةنى طةةجنى  بةهَيزييةيةدا      
نةدةَل سةةركردايةتى   كةسانَيكى بَي توانةاو الواز  عةةقَل دؤطمةاو نةةخؤش  ثةري و طة     

  ِرابةرايةةةتى بكةةةن، كةةة ئةةةو جةةؤرة كةسةةانة ئةطةةةر كةةةميش بةةن لةسةةةركرديةتيدا         
بؤيةة دةبَيةت   ((. ى ن ك )) كاريطةرى طةورةى خراثيان دةبَيت لةسةر نةاو وناوبةانطى  

  ثَيويستيشة كة ئةندامانى كؤنطرة زؤر بوَيرانةة و ضاونةترسةانة و ِراشةكاوانة ئةةو     
َيكى سةةاناو بةةَي طرفةةت  بةةَي بةةةرطريكردن نابَيةةت، بةةةالم لةةةثَيناو  كةارة بكةةةن، كةةة كةةار 

دا ئةةةو كةةارة بكةةةن و بيكةنةةة يةةةكَيك لةةة كةةارة  (( ى ن ك ))  بةرذةوةنةةدى   داهةةاتووى
يش، لةطةةَل ِرَيةزو حورمةةت    (( ى ن ك )) سةركردايةتى ئَيستاى .هةرة ثَيويستةكان 

 15بردؤتةةة سةةةر و زؤربةةةيان لةةة  بؤيةةان هةةةموانيان تةمةةةنَيكى باشةةيان لةدةسةةةالتدا  
ساَل كةةمرت نيةة لةثؤسةتى مةكتةةبى سياسةي  سةةركردايةتيدان، كةة وةك دةوترَيةت         

ضةةةةَيذو تاميةةةةان لةةةةةئيمتيازات   ثلةةةةة و ثايةةةةة و ثؤسةةةةت    " درَيةةةةذي  ثةةةةانى " بةةةةة 
 .دةسةالتةكانيان وةرطرتووة

بكةةن بةؤ    بؤية هةقة كة بؤ خؤشيان و بةويست   ئريادةى خؤيان ئةو ثؤستانة ضؤَل
كةسانى ترو نةوةى نوَى، بةمةش بةدَلنيايي مَيذوويةكى ثِر سةروةرى   نةةمرى بةؤ   
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خؤيةةةان تؤمةةةار دةكةةةةن   دةشةةةيكةنة نةةةةريتَيكى شؤِرشةةةطَيِرانة بةةةؤ دواى خؤشةةةيان،  
ئةطةر وانةكةن ئةوا بةهةةمان شةَيوةى حيزبةة شةيوعيةكان   ثارتةة بنةماَلةييةةكان         

انكاريان تيادا بكرَيةت لةِرَيطةةى كودةتةا و زةبةر و     سيستةمة ثاشاييةكان دةبَيت طؤِر
و سةةركردايةتيةكةى  (( ى ن ك)) كة ئةةم كةارةش بةؤ    .هتد... زةنو و توندوتيذيةوة 

بةةةةةةالم دةسةةةةةتطرتن . ناثةسةةةةةةندة و و مَيةةةةةذووة ثةةةةةِر لةسةةةةةةروةريةكةى نةةةةةةطوجناو  
كى كةمةةوة  بةدةسةالت و ثلة و ثاية و ئيمتيازاتةكانيشدا لةاليةن تةنها ضةند كةسةيَ 

 .ن لةالى زؤرَيكى تر دروست دةكاتبةدَلنيايى هةستى ناِرازى و بةرةنطارى و طؤِري
ثَيويسةةتة كةةؤنطرة سةةةركردايةتيةكى بةةةذمارة كةةةم   بةةةتوانا هةَلبةةذَيرَيت، كةةة        14.

لةئاسةةةت ِرابةرايةةةةتيكردن   ِراثةِرانةةةدنى ئةركةكانةةةدا بَيةةةت نةةةةك سةةةةركردايةتيةكى    
تةةةنها مووضةةة و ئيمتيازاتةةةكان وةردةطةةرن   هةةي  كةةارو     بةةةذمارة زؤر كةةة زؤربةةةيان 

مةهامَيكى ِرةييان نية، وةك ئَيستا كة بةوون   نةةبوونيان لةسةةركردايةتيدا تةةنها     
و بكرَيتة مةةرجيش  ((. ى ن ك )) قورسايي دارايي زياتريان خستؤتة سةر ئةستؤي 

ؤ ثؤسةةتى كةةة هةةي  كةسةةَيك بةةؤى نةةةبَيت لةةة دوو مةةاوةى كةةؤنطرةدا زيةةاتر خةةؤى بةة        
سةةاَل زيةةاتر   4سةةةركردايةتى هةَلببةةذَيرَيت بةمةةةرجَيكيش مةةاوةى  دوو كةةؤنطرة لةةة    

سةةاَل   10هةريةكةةةيان نزيكةةةى  (( ى ن ك ))  تَيثةةةِر نةةةكات نةةةك وةك كؤنطرةكةةانى    
بؤئةةةوةى  هةةي  كةةةس هةةةوَلى نةةاِرةواو نةشةةياو نةةةدات بةةؤ   . ماوةيةةان لةنَيوانةةدا بةةووة

ركردايةتى بؤ ئيشكردن و وةك وةزيفة بَيةت كةة   مانةوةى لةو ثؤستةدا و ثؤستى سة
 .نةك ببَيتة تاثؤ و موَلك و بؤ هةتاهةتايى بَيت. سةرةتاو كؤتاى هةبَيت 

تؤخنةكردنةةةةةوة و نةضةسةةةةثاندنى ئةةةةةو بريوِرايةةةةةى كةةةةة ثَيةةةةى وايةةةةة ِرابةةةةةر و       15.
سةةةركردةكان قودسةةيةتَيكى طةةةورة و فةةوق العادةيةةان هةيةةة و دةبَيةةت هةميشةةة وةك    

كةئةمةةة بؤخةةؤى  . ر و كةسةةانى ثةةريؤز و بَيطونةةا  و بةةَى هةَلةةة سةةةيربكرَين      ثةيامبةةة
ضةةةونكة هةةةي   . سةةةةرةتايةك دةبَيةةةت بةةةؤ دروسةةةتبوونى تةةةاكِرةوى و ديكتاتؤريةةةةت     
هةةي  كةةاتَيكيش  . مرؤظَيةةك بةةَى هةَلةةة و كةةةموكوِرى نيةةة تةةةنها ثةةةردوةردطار نةةةبَيت      

ترين و سةةةركةوتوترين  كةةاروانى خةةةباتى طةةةالن بةنةةةمان يةةان لةناوضةةوونى بةةةهَيز      
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بةةةةةةةَلكو باشةةةةةةرت و . سةةةةةةةركردة و ِرابةةةةةةةريش نةوةسةةةةةةتاوة و نةطةِراوةتةةةةةةةوة دواوة 
و ئاينةدة و كةاروانى   (( ى ن ك )) بؤية  . بةهَيزتريش هةنطاوةكان بؤ ثَيشةوة نراون 

خةباتةكةشى دةبَيت خةؤ نةبةسةتَيتةوة بةة هةي  سةةركردة و ِرابةرَيكةةوة و ئةةزمونى        
ةلةكةةةةمشان ئةةةةو ِراسةةةتيةيان سةةةةكاندوة و ضةةةةندين ِرابةةةةرى   شةةةؤِرش و خةةةةباتى ط

طةلةكةمشان لةناوضوون ونةةماون بةةالم كوردايةةتيش هةةر لةطةشةة و ثةرةسةةندن و       
 . ثَيشكةوتندا بوة

تةةنها بةةِرةنو   دةنطةة جياوازةكانيةةوة جةوان        (( ى ن ك : )) لةكؤتايدا دةَلةَيني *  
، كةةةة ذيةةةانى دميوكراسةةةي   ئةةةازادى    طةشةةةاوة و سةةةةربةرز و سةةةةركةوتوو دةبَيةةةت

هَيةزة جياوازةكةةانى تيةادا بةِراسةةتطؤيي بةرجةسةتة ببَيةةت، نةةك بةيةةةك      شةةفافيةت   
ِرةنطةةةى   يةةةةك دةنطةةةى كةةةة مانةةةاى ديكتاتؤريةةةةت   خؤسةةةةثاندن   قةةةؤرخكردنى      
دةسةةالت دةطةيةةةنَيت كةةة لةئَيستاشةةدا بةةاو و مةؤدَيلى ئةةةو جةةؤرة حيزبةةة سياسةةيانة    

ئةةةةةم كؤنطرةيةةةةة كةةةةؤنطرةى سةةةةةرجةم اليةةةةةن   بةةةةاَل   مينبةةةةةر و   دةبَيةةةةت .نةةةةةماوة
بَيةت، دةبَيةت طيةانى لةةخؤ بةووردةيي   هةظاالنةة و       (( ى ن ك )) ِراجياوازةكانى نةاو  

شؤِرشطَيِرانة   ثَيكةوةكاركردن تيايدا زاَل بَيت، نةةك طيةانى تؤَلةة كردنةةوة و ِرق       
دن   دةرثةِرانةةةةةةةدن    كينةةةةةةةة   زاَلكردنةةةةةةةى ملمالنةةةةةةةَي   سةةةةةةةةركةوتن   دؤِرانةةةةةةة    

كة ئةطةةةر وانةةةكرَيت زؤر نزيكةةة  كةنارطريخسةةتنى بةةاَل   اليةةةن   ِراي جيةةاواز، ضةةون 
تووشةةةى لَيكجيابوونةةةة و لَيكرتازانةةةدنى ِريزةكةةةان ببَيتةةةةوة كةةةة ئةمةةةةش    (( ى ن ك ))

لةةةةةةةةةةةقازاجنى هةةةةةةةةةةي  كةةةةةةةةةةةس   طةةةةةةةةةةروث   بةةةةةةةةةةاَل   بريوِرايةكةةةةةةةةةةدا نابَيةةةةةةةةةةت    
تة لةسةةةر هةةةمووان ئةةةو ِراسةةتية بكةنةةة   هةةةر بؤيةةة ثَيويسةة .بةسةركةوتووةكانيشةةةوة

ضةةةاوط   سةرضةةةاوةى هةةةةموو كةةةارو هةةةةوَلَيكيان و بةتونةةةدى دةسةةةتبطرنة ئةَلقةةةةى    
دوذمةن   ناحةةزى زؤرة و سةةردةمةكةش    (( ى ن ك))يةكَيتيةوة و بيثارَيزن، ضةونكة  

طةةةلَيك جيةةاوازة و ضةةاوةكانى دونيةةا و ناوضةةةكة و عَيةةراقيش لةنزيكةةةوة ضةةاودَيري      
كة دةكةن و وةك ِرابردوو نةماوة كة كةس لةكَيشة   ملمالنَيكان تَينةةطات  بارودؤخة

تةةةنها (( ى ن ك )) بةةةالم سةةةركةوتنى طةةةورة و كؤتةةايي بةةؤ .  دةسةةتى تَيةةوةر نةةةدات
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بةطةِراندنةةةةةةةةةوة دةبَيةةةةةةةةت بةةةةةةةةؤ الى جةماوةرةكةةةةةةةةةى خةةةةةةةةؤي  ثَيشكةشةةةةةةةةكردنى   
بةةهيواى  .فةا  بؤيةان  خزمةتطوزاريةكان   دابينكردنى ذيانَيكى خؤش طةوزةران   ِرة 

سةةةركةوتنى كةةؤنطرةو وةديهَينةةانى ئاماجنةةةكانى   دةرخسةةتنةوةى ِرووى طةةةش     
 ((.  ى ن ك )) مَيذووة ثِر سةروةريةكةى 

 ----------------------------------------------
و  6/4دا باَلوكراوةتةةةوة لةةة   ((بةةةرةو كةةؤنطرة و سةةبةى    )) ئةةةم بابةتةةةم لةةة سةةايتى ئةةةلكرتؤنى      *
 .دا4/5/2008
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

بوونى ازئايا نةمان، بضوك بوونةوة، الو  

*؟ قازاجنى كَي داية لةيةكَيتى نيشتيمانى كوردوستان   

 
      سةةةرةتا نوسةةينى ئةةةم بابةتةةة  بةةةنيازى كوالنةةةوةى برينةةةكان و هانةةدان بةةؤ

 ةهةاَليسةةةانى شةةةةِرى نةةةاوخؤ و تؤخكردنةةةةوةى دذايةتيةةةةكان و  هةَلدانةةةةوةى الثةةةةرِ 
 33بةةَلكو لةة يةادى    , شةرمةزاريةكانى نَيوان ثارتة سياسةيةكان نةنوسةراوة   ِرةش و 
دامةزرانةةةدنى يةةةةكَيتى نيشةةةتيمانى كوردوسةةةتاندا نوسةةةراوة بةمةبةسةةةتى       سةةةاَلةى
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وةكةةةةان ِراسةةةةتكردنةوةى هةَلةةةةةكان و تةكانةةةةدنى يةةةةةكَيتى لةطةنةةةةدةَلى و ديةةةةادة دزيَ 
ةوتنةةةةوةى يةةةةكَيتى  لةةةة  كةبونةتةةةة هةةةؤى بَيهَيةةةزى و الوازى و بضةةةوكبونةوة و دورك  

يةوة نوسةةراوة كةةة يةةةكَيتى بضةةَيتةوة بةسةةةر   زجةماوةرةكةةةى  و لةثةرؤشةةى و دَلسةةؤ 
كةةار و كةةردار و هةَلوَيَسةةت و بةرنامةةةكانى خؤيةةدا و  بؤئةةةوةى بتوانَيةةت لةةة ملمالنةةَى   
سياسةةى و ئةةابورى و ئيداريةكانةةدا تَيةةك نةشةةكَيت و بةنةةدةش هةميشةةة اليةةةنطرى        

و بةتايبةةتيش نَيةوانى ثارتةة سياسةيةكان      يزةكةانى طةلةكةةماة  تى و تةةبايى رِ براية
بةةةةةالم دةرخسةةةةة و بريخسةةةةةتنةوةى   . لةةةةةناوخؤى خؤيانةةةةداو لةطةةةةةَل يةكديشةةةةدا     

 . ِراستيةكانيش كارَيكى حةرام نية
   ( ى ن ك )    ِرةوضةةةةةةةةةةةث  وةك ِرَيكخراوَيكةةةةةةةةةةى سياسةةةةةةةةةةي عيلمةةةةةةةةةةانى   

و تاريةك   َيك سةةخت  دذوار خواز لةةِرؤذطارَيكى طةةل    دميواكراسي ثَيشكةوتنخواز
ِرؤذطةةةةةارة دواى شكسةةةةةت   ، ئةةةةةةو  1/6/1975تونةةةةةدا هاتةةةةةة دامةزرانةةةةةدن، لةةةةةة   

سةةاَلةى ئةةةيلول بةةوو، ِرؤذطةةارى ِرووخةةانى ورةو ضةةةك   14خامؤشةةبوونى شؤِرشةةى 
ِرؤذطةةةارى ئةةةاوارةبوون   .دامةةةاَلني  زةليلةةةى  بةةةَي توانةةةايي  الوازى كةةةوردان بةةةوو   

جةةا ِرؤذطةةارَيكى ئاوهةةةا    ,بوونةةةةوة بةةوو  نةةةفيكردن  طةةرتن  ِراوةدونةةان  تةسةةليم    
يةةدؤلؤذيا  ثَيويسةةتى بةةةِرَيكخراوَيكى سياسةةي طةةةورة  ثتةةةو لةةةبريو بؤضةةوون  ئا  

و  طةرةكةة كةة بةهَينةدةى دذوارى بارودؤخةكةة طةةورةو ثتةة       ِرضةو ِرَيبازى خةباتدا
 .خؤِراطر بَيت

  بةطةةةةةةورةيي  بةةةةةةهَيزى لةةةةةةدايك بةةةةةوو، بةشةةةةةَيواز  سةةةةةيما   ( ى ن ك ) هةربؤيةةةةةة 
( ى ن ك ) اسةةةةةيةكانى ثةةةةةَيش خةةةةةؤي، نةةةةةاوةِرؤكَيكى جيةةةةةا لةشةةةةةؤِرش  ثارتةةةةةة سي 

يةةةك بةةريو ِراو و ِرةوى كضةشةكَينى تةةاك حزبةةى  حزبةةى بنةماَلةةةيي  كؤنةةةخواز  تةةا ِر
 .يةك دةق بوو لةوَي ِرؤذَيدا 

زةرورةتةى قؤنةاغ  زمةنةكةةش لةاليةةكى     و ادةى طةل لةاليةةك  ويست  ئرِي( ى ن ك ) 
نةةةةةةة بةةةةةةوون، هةةةةةةةر بؤيةةةةةةة ِرةط  ِريشةةةةةةةى لةةةةةةةقواَليي هةةةةةةةناوى  تةةةةةةرةوة هَينابوويا

جةماوةروخاكى كوردستانةوة داكوتا  هةةر ئةمةةش وايكةرد كةة لةماوةيةةكى كةةمى       
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ساَلةى خةباتيدا بتوانَيةت بطاتةة دةسةةاَلت لةةم بةشةةى كوردسةتاندا، سةةرةِراى         16
انى و مةترسةةيدارةكى  جيابوونةةةوةو ثيالنةةة لةةةناو بةةةر   هةةةموو كارةسةةات  براكةةوذ  

لةةةِرؤذة يةكةمةةةكانى دامةزراندنيةةةوة ِرووبةةةِرووى   ( ى ن ك .) دوذمنةةانى كوردايةةةتى 
ثيالنى لةناوبردن  تاساندن بووةوة، ئةةم دذايةتيةشةى لةةو كاتةةوة تةا ئةةم سةاتةش        

 .ى خؤشيداةبةردةوامة لةناوخؤي خؤي  لةدةرةو
 ثرسيار لَيرةدا ئةوةية ئةم دذايةتية بؤ ضى  لةثاى ضي؟

وةك هَيزَيكةةى نةةوَي لةِرضةةةو ِرَيبةةازو ئايةةدؤلؤذيا  عةقَليةتةةةوة     ( ى ن ك  )ئاشةةكراية 
بةةاو  سةةواو كؤنةةة   ردايةتيةةةوةو دذايةةةتى هةةةموو نةريتةةة  هاتةةة مةيةةدانى خةةةباتى كو 

ثارَيزةكانى ثَيش خؤي دةكرد لةخةةباتى شؤِرشةطَيِري  سياسةي خؤيةدا، هةةر بؤيةة       
و ثةكةوتةةكانى ئةةو سةةردةمةوة    و ثةري ثارَيزتاوة لةاليةن هَيزة سياسية كؤنة ةلةسةر

و كؤنةةة ثةةارَيزدا،   ضةسةةثاو لةةةنَيوان نةةوَي خةةواز    ثِرةنسةةيثَيكى دذايةةةتى دةكةةرا وةك 
و هةةةوَلى  ئاشةةكراية هَيةةزة كؤنةةة ثارَيزةكةةان هةميشةةة دةسةةت دةطةةرن بةةةوةى كةهةيةةة 

داهَينةةان  نةةوَي بوونةةةوةو نوَيخةةوازى نةةادةن، هةةةر بؤيةةة دذايةةةتى هةةةموو هةةةوَلَيكى     
تى بةسةةةةةي دةدةن  تةةةةةابتوانن بةةةةةةرةنطارى  ِرووبةةةةةةرووى دةبنةةةةةةوة بةمة  نوَيطةةةةةةرا

 ى)ؤِرةثانةكةةدا، ئاشكراشةة ثةَيش    ثاراستنى بةرذةوةندييةكانيان  مانةةوةيان لةة ط  
  ثةةةارتى دميةةةوكراتى كوردسةةةتان   1934راقةةةى هةةةةردوو حزبةةةى شةةةيوعى عيَ ( ن ك 

ى ِرةثةةةةاندا هةةةةةردووكيان بةةةةةثراكتيكى طؤ  1975هةةةةةبوون، بةةةةةالم لةسةةةةاَلى   1946
بةةةوون ، بةةةةالم هةةةةر لةطةةةةَل     خةةةةباتيان ضةةةؤَل كةةةرد بةةةوو  يةةةان زؤر بةةةَي هَيةةةزو الواز     

اسةةةةةاندن  تنةةةةةة خةةةةةؤ بةةةةؤ دذايةةةةةةتيكردنى  هةةةةةةوَلى ت كةو( ى ن ك ) دامةزرانةةةةدنى  
تةةوانى بةةةرةنطاريان ببَيتةةةوة  سةةةرةِراى  ( ى ن ك ) لةناوبردنيانةةدا لةالنكةةةدا، بةةةالم  

ناوخؤيةةةكان  كارةسةةاتةكان تةةوانى   اوضةةةيي يةةةكانى نةكطةلةكؤمو هةةةموو ثةةيالن  
ؤِراطربَيةةةت  ببَيتةةةة تاكةةةة هَيةةةزى باالدةسةةةتى سةةةةر طؤِرةثةةةانى سياسةةةي  خةةةةباتى  خ

كوردايةةةتى، تةةوانى طةةةلَيك داسةةتان  سةةةروةرى  دةسةةكةوت وةدةسةةت بهَينَيةةت          
خةباتى كوردايةتى طةلَيك وةثَيش بةرَيت  ببَيتةة ِرَيكخراوَيكةى ِرةسةةن  ِراسةتطؤي     
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ةى ئةو خةباتة ِرةواية لةدذى داطريكةةرانى كوردسةتان، تةوانى    ةرةنَيزيةتى  سكوردا
زؤرينةةةى جةةةماوةرى خةةةَلكى كوردسةةتان لةةةخؤي كةةؤ بكاتةةةوة بةةةجياوازى بةةريوِراو     

لةةةةو ( ى ن ك ) هتةةةد، بؤيةةةة .. بؤضةةةوون  ئاسةةةتى طةةةوزةران  هؤشةةةيارى  خوَينةةةدن  
ةورةى هةةةةموو ضةةةني    ماوةكةمةةةةى تةمةنيةةةدا بةةةووة ِرَيكخراوَيكةةةى ثةةةان  ثةةةؤِرو طةةة      

هةةر لةيةكةةم هةَلبةذاردنى     ئةوةبوو.و دؤست و دوذمن حسابيان بؤ دةكردتوَيذةكان،
دا تةةةةوانى نيةةةةوةى دةنطةةةةةكانى خةةةةةَلك    19/5/1992لةةةةةمانى كوردسةةةةتاندا لةةةةة  ثةِر

لةبةرامبةر ثةارتى  ( ى ن ك ) وةدةست بَينَيت كة ئةمة طةورةترين سةركةوتن بوو بؤ 
  بةةثارتى دايةك    خةؤي بةةخاوةنى كوردايةةتى دةزانةي     ةدميةوكراتى كوردسةتاندا كة   

م دةدا  خةةؤي بةةةخاوةن يةكةةةم شؤِرشةةى ضةةةكدارى طةةةورةو     ةلةقةَلةةخةةؤى ثَيشةةِرةو 
نةةةةدَيكى طةةةةةورةي مَيةةةةذوويي هةةةةةبوو لةةةةة  ةكاريطةةةةةرى ئةةةةةيلول دةناسةةةةاند  باكطراو

هةر بؤيةة لةةو كاتةةوة جةارَيكى دى قؤنةاغى دوذمنايةةتى  هةوَلةدان بةؤ         .كوردستاندا
 سةةةةةةريهةَلدايةوة، هةةةةةةر جةةةةةارةى ( ى ن ك ) ان  بضةةةةةوكردنةوةو الوازكردنةةةةةى  نةةةةةةم

 .وةبةبيانوويةك  بةشَيوزاَيكى نوَي
لةةةدواى ِراثةةةِرين  دةسةةةالت طرتنةةة دةسةةتيةوة بةةةردةوام بةةوو لةخةةةبات      ( ى ن ك ) 

دذى كؤنةةةةثارَيزى  ديكتاتؤريةةةةت  داطريكةةةردن  زوَلةةةم  زؤر  بةرثةرضةةةى هةةةةموو    
هةاَليسةةةانى شةةةةِرةكانى نةةةاوخؤ   .ةدايةةةةوة كةةةة لةةةةدذى بكرَيةةةت  هةةةةوَل  ثيالنَيكةةةى د 

بةوو، لةاليةةن ثةارتى  هَيةزة     ( ى ن ك ) اسةتةى الوازكردنةى   جارَيكى تةر بةهةةمان ئارِ  
ئيسةةةالميةكان  حزبةةةةكانى تريشةةةةوة، بةةةةثيالنى دوذمنةةةانى ناوضةةةةكةو دونيةةةاش       

 .هةروةك سةردةمى شاي
  دةوَلةتانةةدا كةَي لةهةةموان ناحةةز و     بةالم ئايا لةناو ئةم هةموو هَيزو اليةن  حةزب 

بوو؟ ئايا نةمان يان بضوك بوونةوة يان الوازكردن  لَيك هةَلوةشةانى  ( ى ن ك ) دذى 
 لةقازاجنى كاميانداية لةئَيستا  لةئايندةشدا؟( ى ن ك ) 

ئاشكراية هةموو هَيزة سياسيةكانى كوردستان بةةعيلمانى  شةيوعى  ئيسةالميةوة    
نةةني  ناشةة ، ( ى ن ك ) هَيةةزو ثتةةةوى  طةةةورةيي  بارتةةةقاىشةةدا لةئَيسةتاو لةئايندة 
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  حةةز   ن(ى ن ك ) ، ِراسةتة ناحةةزى   (ى ن ك ) بؤية مةترسيةكى طةورة نةني لةسةةر   
( ى ن ك ) و بةهَيزى ناكةن، بةالم زؤريةش لةةقازاجنيان نيةة    يى بةباالدةستى  طةورة

نى طؤِرةثةةانى سياسةةى   ضةةونكة بةةاش ئةةةو ِراسةةتية دةزانةةن كةةة ضةةؤَلبوو       نةةةمَينَيت
كوردوسةةتان بةةؤ ثةةارتى دميةةوكراتى كوردوسةةتان مانةةاى طةِرانةوةيةةة بةةؤ سةةاَلةكانى       
شةسةتةكانى سةةةردةمى باالدةسةةتى و تةةاكِرةوى ثةارتى و حسةةاب بةةؤ نةةةكردنى هةةي     

، والتةةةانى هَيزَيكةةةى تةةةر و دةبَيةةةت هةةةةموان ببنةةةة ملكةضةةةى بةةةةر ديوةخةةةانى ثةةةارتى     
ى )ةتى ِرؤَل  كاريطةةرى  ودةسةت بةةردارى تةةوا    ناوضةكةش بةهةمان شَيوة ناتوانن

 .نيراقيشدا، لةطةَل ئةوةى كةناحةزو دوذمنيشبن لةكوردستان  عَي( كن 
نةةةةمَينَيت يةةةان بضةةةوك  الواز ( ى ن ك ) ئةةةى كةواتةةةة كةةةَي لةهةةةةموان لةقازاجنيدايةةةة  

 ببَيتةوة؟
ةسةةاَلى بةةَي دوودَلةةى ثةةارتى دميةةوكراتى كوردسةةتان ئةةةو هَيةةزو اليةةةن  حزبةيةةة كةةة ل  

وة تةةةةةاكو ئَيسةةةةةتا  ئايندةشةةةةةى لةطةَلةةةةةدابَيت هةميشةةةةةة لةةةةةةثيالن دانةةةةةان       1975
( ى ن ك ) بةةةةووة، ثارتيةةةةة كةةةةة   ( ى ن ك ) سةةةةةر  طةلةكؤمةةةةةكيكردن  فشارخسةةةةتنة 

بةةةكَيِوكَي كةةةرو سةةةرى ِرم  هَيزَيكةةى طةةةورةو بةةةهَيزى خةةاوةن سةةةروةت  سةةامان    
ياسي  ضةةكدارى  ديبلؤماسةى   كادر  ثَيشمةرطةو جةماوةر دادةنَيت  ملمالنَيي س

ى  بؤتةةة شةةةريكة بةةةش  بةةارطران ( ى ن ك  )بةةةالى ثارتيةةةوة تةةةنها  .لةطةَلةةدا دةكةةات
بةةةةالى . جةةةَي ثةةةَي لةةةةقكردنى لةدةسةةةةالت  سةةةامان  مَيةةةذوو خةةةةباتى كوردايةتيةةةدا  

تةةةةوةو بؤتةةةة  خةةةةبات  مَيةةةذووى ثةةةارتى كةةةاَل كردؤ  كةةةة ( ى ن ك ) ثارتيةةةةوة تةةةةنها  
هةربؤيةة لةةناو هةةموو ئةةو اليةةن  هَيةزة سياسةيانةدا        .شةى مةترسي لةسةةر داهاتوو 

 .دةكات( ى ن ك ) تةنها ثارتية حةز بةلةناوضوون  بضوكبوونةوة  بَي هَيزى 
ى ئةو ملمالنَي مَيذوويةداية لةطةةَل ثارتيةدا؟ ئايةا    لةتوانا( ى ن ك ) ئايا لةئَيستادا *

ى ) بةدةسةت بهَينَيةت؟ ئايةا    لةتوانايداية درَيذة بةو ملمالنَيية بدات  سةركةوتنيش 
ئةو هَيزة ثتةو و بةهَيزو خةاوةن جةةماوةرو مَيةذووة ثةِر سةةروةريانةى جةاران       ( ن ك 

دةتوانَيةةت بةةةم عةقَليةةةت  سةةةركردايةتى  ِرَيبةةازةى خةةةباتى   ( ى ن ك ) مةةاوة؟ ئايةةا 
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ئَيستاى درَيةذة بةةمان  وهَيةز و دةةسةةاَلتى خةؤي بةدات لةكوردسةتان  عَيراقيشةداو         
ةى خةةؤي و مةسةةةلةى كوردايةةةتيش طةةةش  ثرشةةنطدار بهَيَلَيتةةةوةو هةةةروةك     ئاينةةد

تووشةةةةى هةةةةةةرةس  نةةةةةةمان  الوازى   ( ى ن ك ) ِرؤذانةةةةى لةةةةةةدايك بةةةةوونى؟ يةةةةةان   
....... لَيكهةَلوةشةةان دةبَيتةةةوةو دةشةةبَيتة بةشةةَيك لةمَيةةذووى خةةةباتى كوردايةةةتى؟    

 .ئةمةو دةيان ثرسيارى تر
كةةة ( ى ن ك ) نةةةمان  الوازى  بضةةوك بوونةةةوةى هَيشةةتا زووة حةةوكم بةةدةين لةسةةةر 

    اخةباتى كوردايةتى، ضونكة هَيشت بةشَيوةيةك ببَيتة بةشَيك لةمَيذوو ِرابردووى

دةوَلةمةنةةدة بةعةةةقَل  توانةةاو تَيةةِروانني  ِرَيبةةاز  بريكردنةةةوةى نةةوَي، كةةة   ( ى ن ك ) 
  ِرضةةو ِرَيبةازى خةؤي    لةتوانايداية بؤ دةيان ساَلى تر درَيذة بةةمان  ذيةان  خةةبات   

بةةةةدات  بةةةةةردةواميش بَيةةةةت لةةةةةملمالنَي سياسةةةةي  ئيةةةةدارى  دةسةةةةةالتدا، بةةةةةالم     
كؤمةةةةةَلَيك يةةةةان  ( ى ن ك ) ثَيويسةةةةتة  بؤتةةةةة كةةةةارَيكى زةرورةتةةةةى قؤناغةكةةةةة كةةةةة      

ؤسةةةةيةكى طشةةةتطري  وردو لةسةةةةرخؤ  بةةةةردةوام لةضاكسةةةازى  خؤتةكانةةةدن       ثِر
ِرشةةتنةوةى ثةةةيِرةو ثرؤطةةرام  فةةؤِرمى     كردن  وشةةياركردنةوةو سةةةرلةنوَي دا  وثتةةة 

ئيشةةةةكردنى ضةةةةَي بكةةةةات، هةةةةةر لةسةةةةكرتَيري طشةةةةتيةوة تةةةةا مةكتةةةةةبى سياسةةةةي     
سةةةركردايةتى  سةةةرجةم مةكتةةةب  ئؤرطةةان  بنكةةةكانى ِرَيكخسةةتنةكانى، ضةةونكة     

بتوانَيت درَيذة بةخةبات  ملمالنَيكانى بةدات لةطةةَل ثةارتى    ( ى ن ك ) زؤر زةمحةتة 
كةات  بتوانَيةت سةةركةوتنيش    و دذايةةتى دة  و ناحةةز  كةةر كَيكَيِو ثلةى يةكةم بة كة

بةةةةم سةةةةركردايةتى  فةةةؤِرم  ئاليةةةةتى ئةةةيش كردنةيةةةةوة، ئةةةةو    . بةدةسةةةت بهَينَيةةةت
ى َيةةذ هةيةةة  كةةارَيك بةوضةةان   ثشةةوو و نةفةسةةى در  ؤسةةةى ِريفؤرمةةةش ثَيويسةةتثِر

ت، بةةةةَلكو و بةضةةةاو سةةةووركردنةوة ناكرَيةةةَيةةةك يارسةةةاناو سةةةةرثَيي نيةةةةو بةضةةةةند بِر
ؤسةةةةيةكى لةسةةةةر خةةةؤ  وردى درَيذخايةنةةةة  ثَيويستيشةةةى     يفةةةؤرم بةةةؤ خةةةؤي ثرِ  ِر

بةبةةةةردةوامى هةيةةةة لةهةةةةموو بوارةكانةةةدا، وة ئةةةةو كةسةةةانةى كةةةة ِرابةرايةةةةتى ئةةةةم     
ؤسةةةية دةكةةةن ثَيويسةةتة كةسةةانى عةةةقَل كةةراوةو بةةري تيةةذو خةةاوةن ثالنةةى وردو         ثِر

و  ؤسةةكة واو ئيمةانى تةةواو بةن بةثرِ   سرتاتيذى بةن  كةسةانَيك بةن بةهةةق خةاوةن بةرِ      
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سةركةوتنيشى  ئةجناميش   دةبَيت قبوَليان بَيت، ثَيويستة مةبةسةتى سةةرةكيان   
ضاكسازى  ِراستكردنةوةى هةَلةكان  نةهَيشةتنى كَيشةةكان  ضارةسةةرى ملمالنةَي     
  ناِرةواكةةةةان  ديةةةةاردة دزَيوةكةةةةانى طةنةةةةدةَلى  مةحسةةةةوبيةت  مةنسةةةةوبيةت بَيةةةةت 

نةةةك مةبةسةةت لةةةِريفؤرم طةةؤِرينى ضةةةند    . بَيةةت( ى ن ك) هَيزكردنى ثتةةةوكردن  بةةة 
تم  وةزن  قافيةةةةةى دةم  ضةةةةاوَيك بَيةةةةت بةهةنةةةةدَيكى تةةةةر، كةةةةة لةسةةةةةرهةمان ِرَيةةةة      

ثَيشةةةةةووةكانيان بةةةةةِرؤن، لةةةةةة قةةةةةؤرخكردنى دةسةةةةةةالت  تةةةةةاكِرةوى  ثةةةةةاوانكردنى   
اتةةكان  زثؤسةت  ثلةةو ثايةةو ئيمتيا   ثارةو ئؤتؤمبَيةل و دةسةالتةكان  بةخشينةوةى 

زى توانةةاو بةةَي بِروانامةةةو عةةةقَل دؤطمةةا  كؤنةةةثاريَ     بةسةةةر كةسةةانَيكى نةشةةياو بةةىَ  
ةراوَيزخسةةةةتنى زؤرينةةةةةو بةةةةَي بةةةةةريكردنيان لةهةةةةةموو     كةمينةةةةةو ثَيشةةةةَيلكردن  ث 

 .دةسكةوت  داهات  ئيمتيازاتةكان
ضونكة هةموو تاكَيك بةهَيندةى سوودمةندبوونى لةدةسةالت بةخشةندة دةبَيةت بةةو    

ى ) َيكردن  ضةسةثاندنى عةدالةةتَيك هةيةة لةةناو     ةالتة، لةبةرئةوة ثَيويست بةضدةس
هَيةةزو (  ى ن ك) دا لةسةةر هةةموو ئاسةت  ئؤرطانةةةكان، بةمةةش دةكرَيةت كةة       ( ن ك 

َيةةذوو ئَيسةةتا  ئايندةشةةى    تةةةوةو ثارَيزطةةاريش لةم َيِرَيثتةةةوى  طةةةورةيي خةةؤي بط  
مبةةةر ثارتيةةداو دةكرَيةةت سةةةركةوتنى   َيةةذةش بةةةملمالنَيكانى بةةدات لةبةرا بكةةات  در

هةةموو ئةةم كارانةةش    , و ببَيتة حيزبى نةوة جياوازةكان  طةورةش بةدةست بهَينَيت
لةةةةةناوخؤى خؤيةةةةةوة دةسةةةةت بكةةةةات بةةةةة ( ى ن ك) لةةةةةوةوة دةسةةةةت ثَيةةةةدةكات كةةةةة 

ثةةةيِرةوكردنى سياسةةةتَيكى شةةةفاف و ِراشةةكاوانةى ِرةخنةةة و ِرةخنةةة لةةةخؤطرتن لةةة  
بؤ بنكةى ِرَيكخستنةكان و لةسةر ئةةم بنضةينةيةش ثِرؤسةةيةكى     بةرزترين ئاستةوة

ِراسةةةت و ِراسةةةطؤيانةى ئاشةةةتةوايى ضةةةَي بكةةةات و دةسةةةت بكاتةةةة ثِرؤسةةةةيةكى خةةةؤ  
ين و زوير بونى ضةةند  رِرَيكخستنةوة و بةسةرداضونةوةى سياسةتةكانى و لة هةَلوة

ردنةةةةةةوة و سةةةةةةد كةسةةةةةَيكى بةةةةةَى توانةةةةةاو دوودَل و ِراِرا نةترسةةةةةَيت ضةةةةةونكة نوَيك   
خؤتةكانةةدنى يةةةكَيتى بؤتةةة كةةارَيكى زؤر ثَيويسةةتى ئةةةم قؤناغةةة و ئةةةم تةكاندنةةةش    
دةبَيتةةةة ثاَلنةةةةرَيكى بةةةةهَيز بةةةؤ ضةةةةندين سةةةاَلةى داهةةةاتووى يةةةةكَيتى و مانةةةةوةى        
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، بةةةالم ئةطةةةر بةبةةةهَيزى و ثتةةةوى ومسةةؤطةركردنى ثشةةتطريكردنى جةماوةرةكةشةةى
ِرَيبةةازو بريكردنةةةوةى ئَيسةةتاى بةةةردةوام بَيةةت    تم  بةثَيضةةةوانةوة لةسةةةر هةةةمان ِرَيةة  

ان  ئةةةديبان  نووسةةةران  خةةاوةن قةَلةمةةة    ريبلةدووركةوتنةةةوة لةجةةةماوةرو ِرؤشةةن  
كردنى نةثَيشكةشةةة طةجنان وِرةسةةةةنةكان  ضةةةني  توَيةةةذة هةةةةذارو دةسةةةكورتةكان    

رانى دَلسةةةؤزو بةةةةوةفاكانى  ن  كةةةادخزمةتطوزارييةةةكان  ثةراوَيزخسةةةتنى ئةنةةةداما 
دةكةوَيتةةةة ذَيةةةر ( ى ن ك ) َيز خسةةةة  طوَينةةةةطرتن لةزؤرينةةةة ئةةةةوا ئاينةةةدةى  ثةةةةراو

ئةوكاتةةةةةش بةرثرسةةةةةيارَيتى  !نيشةةةةانةيةكى طةةةةةورةى ثرسةةةةيارو سةرسةةةةوِرمانةوة؟    
مَيذوويى دةكةوَيتة ئةسةتؤى ئةةو سةةركردانةوة كةة ِرؤَلةى نةطةةتيي و زؤر خراثيةان        

ردنى ئةاطرى براكةوذى و   دةبينى لة نانةوةى ئاذاوة و دروسةتكردنى فيتنةة و خؤشةك   
كاريةةةان دةكةةةرد بةةةؤ نةةةةمان و بضةةةوكبونةوة و الوازى يةةةةكَيتى كةةةة ئةةةةم كارةشةةةيان         
ِراستةوخؤ يان ناِراستةوخؤ جارَيكى تر بة قازاجنى ثارتى دةشةكَيتةوة كةة دوذمنةى    
لةمَيذينةى يةكَيتية و ئةوةى خؤى ثَيى نةكرا ئةوا كادران و سةةركردايةتى يةةكَيتى   

كةةة ئةةةركى سةةكريتَيرى طشةةتى و مةكتةةةبى سياسةةية كةةة    .دةدةنخةةؤى بةةؤى ئةةةجنام  
 .ِرَيطة لةودةنو و ِرةنو و هةوَلة زِرانة  بطرن لة هةر ئاست و ثلةيةكدا بن

 ---------------------------------------------
 .دا23/6/2008دا باَلوكراوةتةوة لة ((كوردوستان ثؤست)) ئةم بابةتةم لة سايتى ئةلكرتؤنى *
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 بةرةو
* ئةركى فراونرت و طةورةتر  

كردنى هةي  كةةس  سةةركردةو    سة قديهةَلةدان  ت بةندة هي  كاتَيةك اليةةنطرى ثيةا    * 
هةنةةدَيك كةسةةةايةتى  كةةةة لةمَيةةذوودا   ة، بةةةةالم هةةةروا بةةةوو م و ناشةةبم ِرابةةةرَيك نةةةةبوو 

سياسةةي، ئةةابورى، زانسةةتى، كؤمةاَليةةةتى بةطةةةورةيي  مةةةزنى كةسةةايةتيان  ِرؤَل    
اريطةةةةةةةةةريان لةسةةةةةةةةةر ِرةوتةةةةةةةةى ِرووداوةكةةةةةةةةان  طةشةةةةةةةةةكردنى كؤمةةةةةةةةةَلطاكان   ك

سةةةةةقامطريكردنى ئاشةةةةتى  ئةةةةارامى  ضةةةةَيكردنى دميوكراسةةةةيةت  دادثةةةةةروةرى   
سةةةةةثاندووةو  ئازاديةةةةةكان لةةةةة نةةةةاوخؤو دةرةوةى والت  كؤمةَلطاكانيانةةةةدا خؤيةةةةان 

كراو ةويسةةت  ِرابةةةر  ثَيشةةةواى مةةةزن  نةةةمرو لةةةياد نةةة      بوونةتةةة كاريزمةةاو خؤش 
انةةةةدى لةهندسةةةةتان  ليةةةةنني لةِروسةةةةيا   وةك ط.ذووى مرؤظايةتيةةةةدالةويةةةةذدان  مَيةةةة

ؤط لةضني  مانةدَيال لةئةةفريقا  هؤشةى منةة لةةظَيتنام  جينةارا لةةكوبا         تستى تماو
 .دةيان  سةدانى تر

بةةةاَلم بةداخةةةوة لةةةناو كةةوردا كةسةةَيكى مةةةزن  كاريطةةةرو كاريزمةةا لةسةةةر ئاسةةتى        
دا دروسةةت نةةةبووة بةدرَيةةذايي خةةةبات  تَيكؤشةةانى طةةة   نةةاوخؤو ناوضةةةكةو جيهانةة

كوردو نةةتوانراوة لةِرَيطةةى ِرابةةرو سةركردةكانيشةيةوة مةسةةلةى كةورد طةةورةترو        
طرنطرتو بةجيهانى بكرَيت، لةطةَل ئةوةى ضةندين ِرابةرو ثَيشةواى تَيكؤشةةر ثةيةدا   

 .هتد... بارزانى   و بوون، وةك شَيخى نةمرو ثَيشةوا

َل نيةة، بةةَلكو كةارَيكى    وونى كاريزما كارَيكى ساناو سةاكارو بةَي طةرَي  طةوَ    دروستب
مَيةةةةذوو كةةةةردو ثَيداويسةةةةتى زةمانةةةةةو زةمينةةةةة  بارودؤخةةةةة سياسةةةةي  ئةةةةابورى     

ى ذيةرو بةةتواناو   و ثَيشةةوا دةيسةثَينَيت، كاريزما ِرزطار كةرو ِرابةر كة كؤمةاَليةتية
و خةةاوةن سةةةنو  قورسةةايي    بةةةهَيزو خؤشةويسةةتة لةةةناو جةةةماوةرى طةلةكةيةةدا   

ئةمةةةش  , داى ناوضةةةيي  دونياشةةطرنطةةى  كاريطةريةةة لةةةناو كةةؤِرو ئاسةةتة جياكةةان 
و  اوةو ِراسةت   مانةدوبوونى نةثسة  لةخؤِراو بَي بناغة دروست نابَيت، بةَلكو خةبات
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ِرةواى مرؤظايةةةةةتى طةرةكةةةةة، لةةةةةثَيناو نةةةةةك مةسةةةةةلةيةكى بضةةةةوكى نةتةوايةةةةةتى   
ا، بةةةةةَلكو خةةةةةبات لةةةةثَيناو هةةةةةموو بةةةةةها مرؤظايةتيةةةةة  دلةناوضةةةةيةكى ديةةةةاريكراو 

ئةةةةو بةةةةها  جيهانيةكاندايةةة لةطشةةةت كوضةةةةو طؤشةةةةيةكى دونيةةادا كةةةة لةئَيسةةةتادا   
دميوكراسةةةةةي  ئةةةةةازادى  يةكسةةةةةانى   مرؤظايةتيانةةةةةة بريتيةةةةةة لةةةةةة ضةسةةةةةثاندنى  

تى جيهةانى لةةو بةةها    ذنان  ئاشمافى مرؤظة   ثاراستنى دادثةروةرى كؤمةاَليةتى 
ن كةةة كؤمةةةَلطاى ثَيشةةكةوتوو و دميوكراسةةيخوازو ئاشةةتى خةةواز لةهةةةموو   طرنطانةةة

 .ؤتةوةددونيادا وةك دروشم  كار بةرزيان كر
ئةوةتا لةئَيستاداو لةسةدةى بيسةت  يةكةمةداو دواى زيةاتر لةة     خؤشبةختانة  بةالم
ئاسةةةتى  جةاللةةةةوة لةسةةةةرم مةةةا نةةةةبِراوةى هةةةةظاَل نةثسةةةاوة وسةةةاَلى خةةةةباتى  01

بةةر قةةراركردن  ضةسةثاندن  ثاراسةتنى هةةموو ئةةو        ةكةو دونيةا بةؤ  ناوخؤ  ناوضة 
هَيزى كةسايةتى  خةةبات  مانةدوبوونى خةؤي خةؤي     هؤى بة، بةيةتيانةبةها مرؤظا

سةةةثاندة سةةةر طؤِرةثةةانى هةةةموو سؤشياليسةةت  دميوكارختوازةكةةانى دونيةةا  بةةوة  
اوى كةةةة ئةةةةويش ِرَيكخةةةر  ىجَيطةةةرى سةةةةرؤكى دووةم ِرَيكخةةةراوى طةةةةورةى جيهةةةان 

ِرةجنةةى خةةةباتى  بةةةرى  كةةة ئةمةةة بؤخةةؤى((ئةنتةةةر ناسةةيوناَلى جيهةةانى  سؤشةيال ))
بةشةةةكانى   كةةورد لةةة هةةةمووةرجةم طةةة سةةةدان سةةاَلةى كةةوردةو دةسةةكةوتة بةةؤ سةة 

مةةةام جةةةةالل بةةةووة يةكةةةةم  .ة مةسةةةةلة ِرةواكةةةةى كةةةوردكوردسةةةتانداو بةةةؤ خةةةةبات و 
ايةتى خؤرهةةةةالتى راقةةةى  يةكةةةةم كةسةةة كةسةةةايةتى كةةةوردو يةكةةةةم كةسةةةايةتى عيَ  

بؤيةةة هةةةرواش كةسةةايةتى خةةؤي سةةةثاند     .ناوةِراسةةت كةةة ئةةةم ثؤسةةتة وةربطرَيةةت    
دؤسةةت  دوذمنةكانيشةةيداو بةةووة ثيةةاوة مةةةزن  كاريزمةةا    ىبةسةةةر هةسةةت  نةسةةت 

 .ديارو سةنطينةكةى كوردايةتى ِرابةرة هةرة و هةَلكةوتو
سةرشانى كةة ضةؤن    تةدةيسةثَينَيبؤية ئةم ئةرك  ثؤستة نوَييةى هةظاَل مام جةالل 
ارو لةةةةةِريزى ثَيشةةةةةوةى  ةو نةةةةاودتةةةةوانى ببَيتةةةةةى كةسةةةةايةتيةكى جيهةةةةانى طةةةةةور  

رَيةةت، دةبَيةةةت ئاوهةةةاش لةسةةةةر طؤِرةثةةةانى  جَيطةةةةى خةةةؤي بطِرابةةةرةكانى دونيةةةادا  
 راق  كوردسةةةةتان  نةةةةاوخؤي يةةةةةكَيتيش خةةةةؤي بسةةةةةثَينَيت   سياسةةةةي  نةةةةاو عَيةةةة 
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اوضةةةكةو يةةةكَيتى نيشةةتمانى  راق  نعَيةة ,بةحيكمةةةت  ذيةةرى  بةةريى قةةوَلى خةةؤي    
ثَيكةةةةوة  و كوردسةةةتانيش ِرزطةةةار بكةةةات لةقةةةةيران  كَيشةةةةو ملمالنَيكةةةان  ئاشةةةتى  

باشةرتو زيةاترو وردتةر     ضاكسازى و دميوكراسي  ئازاديةةكان ذيان  دادثةروةرى  
راقةةى  كةةوردةوارى بةرزبكاتةةةوةو   بضةسةةثَينَيت  ذيةةان   طةةوزةرانى كؤمةةةَلطاى عيَ   

يش بثارَيزَيةت  بةاز بةدات بةسةةر هةةموو ديةاردة  قَيةزةون         مافةكانى مرؤظةة   ذنةان  
 ضةةتر و ِروخَينةرو نةشياوة بضوكةكانى ناو كؤمةَلطا  نةاو خةودى يةةكَيتى  ببَيتةة     

بةةةةةةةبَى جيةةةةةةاوازى ديةةةةةةن و مةزهةةةةةةةب و تايةفةةةةةةة و     بةةةةةةاوك  طةةةةةةةورةى هةةةةةةةموان  
   ببَيتةةةةة ثةةةةارَيزةرى ِراسةةةةتةقينةى مَيةةةةذوو ئاينةةةةدة طةشةةةةةكةى بريوِراجياوازةكةةةةان 

بةهةةةةق ببَيتةةةة ثيةةةاوة مةزنةةةة خؤشةويسةةةت  كاريزمةةةا     و يةةةةكَيتى  كوردايةةةةتيش، 
 هةَلكةوتووةكةةةى كوردايةةةةتى كةةة هةةةةموان شةةانازى ثَيةةةوة بكةةةن بةةةةبَي جيةةةاوازى     

 .دان  مَيذووى كوردايةتيدا بدرةوشَيتةوةذيهةميشةش بةنةمرى لةو
 ----------------------------------------------

 .دا4/7/2008دا باَلوكراوةتةوة لة ((كوردوستانى نوَى)) لة ِرؤذنامةى ئةم بابةتةم  *
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 طؤِران
 *لةكوَيوة ؟ بؤ كوَى ؟بةنيازى ضى ؟

 
 بةشى يةكةم 

 طؤِران . ثِرؤسةيةكى طةورةو طرنو و كاريطةرة,ئاشكراية ثِرؤسةى طؤِران
زؤرجاران طؤِران , تمةرة نية هةميشة هةر بؤ ثَيشةوة و بة ئاِراستةى باش بَي

 .بةرةو دواوة و بةرةو خراث و خراثرتيش دةبَيت

طؤِران ثِرؤسةيةكى طشتطري و هةمةاليةنةى بوارةكانى ذيانى سياسى و ئابورى و 
طؤِران بةرةو .هتد دةطرَيتةوة...كؤمةاليةتى و زانست و مةعريفة و فةرهةنو و 

اليةن و طروث و حيزبَيكى ثَيشةوة هةميشة لةسةر دةستى كؤمةَلة كةسانَيك يان 
سياسى ثَيشكةوتوخواز و ئازادى خواز و دميوكراسى ضَي دةبَيت و ئاماجنى 
بةرةوثَيشودن و طةشةكردنى كؤمةَلطا و ضةسثاندنى ئازادى و دميوكراسى و 
عةدالةتى كؤمةاليةتى  و ثاراستنى مافةكانى مرؤظ و داِرشتنى سيستةمَيكى 

مةاَليةتى ثَيشكةوتوة بةشَيوةيةك كة دام و دةزطا سياسى و ئيدارى و ئابورى و كؤ
دةوَلةتيةكان ضةسثاو و دامةزراو و داِرَيذراوبن لةسةر سيستةمَيكى ِروون و 

 . هتدةوة..ئاشكرا  لةِرووى ئيدارى و دارايى و 
. سيستةمَيك كة دةسةالتةكانى ياسادانان و جَيبةجَيكردن و دادةوةرى لَيك جيابن

بناغةى دابينكردنى ئازاديةكانى تاك و كؤمةَل داِرَيذرابن كة سيستةمَيك كةلةسةر 
سيستةمَيك . ئاماجنى ثاراستنى مافةكانى مرؤظ و ِرَيزطرتنى ثريؤزيةكانى مرؤظ بن
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ى تواناوة باشرتين كة تيايدا دةسةالت خزمةتكارى هاوالتيان بَيت و بةو ثةِر
هةذارى و نةخوَيندةوارى  ثَيشكةش بكات و ذيانَيكى ِرةفا  دوور لةخزمةتطوزارى 

و توندوتيذى و تريؤر و تؤقاندن و ضةوساندنةوة دابني بكات بؤ هةمووان بَى 
 .جياوازى ِرةنو و دةنو و مةزهةب و دين و نةتةوة

سيستةمَيك كة هةموان تيايدا هةست بة عةدالةت بكةن و هةموان وةك يةك 
بن لةبةِرَيوةبردنى  سوودمةندبن لةداهات و سةروةت و سامانى والت و هاوبةش

سيستةمَيك كةتواناى . ثؤست و ئيمتيازاتةكان و خَير و بَيرى والت و دةسةالت
ثؤست لة بِروانامة و كةسى ثَيوانة بَيت بؤ بةرزبونةوة و وةرطرتنى ثلةو ثاية و 

دوور لة ثَيوانةكانى حيزبايةتى .دَلسؤزى و كارامةيى و خزمةتكردنو خوَيندةوارى
ةفةطةرى و ناوضةطةرى و خَيَل و ةحسوبيةت و مةنسوبيةت و تايو خزمايةتى و م

 .ِرازيكردنة دزَيوةكانى تةكةتولضَيتى و دَلنةماَلة ثةرستى و دياردب

بةم شَيوةية ئةطةر لةسةر ئةم بنةمايانة طؤِران ضَى بكرَيت بةدَلنيايى ئامانو و 
 .خواست و ويستةكانى كؤمةَلطا و تاكةكان دَينة دى

طؤِران لةسةر دةستى كؤمةَلة كةسانَيك يان طروث و  طةر ضةوانةوةم بةثَيبةال
هةَلطرى بريوباوةِرى  يةنَيك يان حيزبَيكى سياسى بَيتةدى كةِرَيكخراو و ال

كؤنةثةرستى و دواكةوتوويى و فكرَيكى لَيَل و تاريك و نيازَيكى طةندةَل و طاَلوى 
و تاك ِرةوى و ضاندنى تؤوى كة نيازى ِراستةقينةى قؤرخكردنى  دةسةالت .هةبَيت

تؤقاندن و جاسوسيةت و ضاوسوركردنةوة و هةِرةشة و نانِوين و قوتى خةَلكى 
 . بَيت

سيستةمَيك لةسةر بناغةى تاك ِرةوى و ديكتاتؤرى و جاسوسى و خؤسةثاندن 
سيستةمَيك كة ئاماجنى زةوتكردنى سةروةت و سامان و داهاتى والت بَيت . بَيت

ؤر كةمى دةست و ثَيوةندى دةسةالت  لة بنةماَلة و خَيَل و ناوضة بؤ كةمينةيةكى ز
و كاسةلَيسةكانى دةسةالت و بَيبةشكردنى زؤرينةى هةرة زؤرى جةماوةر لةهةموو  

سيستةمَيك . خَير و بَير و ثلةو ثاية و ثؤست و ئيمتيازاتةكان و خزمةتطوزاريةكان
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خشينى ثلةو ثاية و ثؤست  بريتيبَيت بنةماو ثَيوانة بؤ ثَيدان و بةتةنها كة لةالى 
لة ئينتيماى حيزبايةتى و خَيَلضيتى و تةكةتولضَيتى و مةحسوبيةت و مةنسوبيةت 

سيستةمَيك تةنها جَيطةى نةخوَيندةوارى و كةسانى عةقَل دؤطما . و دَل ِرازيكردن
ةبَيت ئةوا بةدَلنياييةوة ئةو ثِرؤسةى طؤِرانة بؤ دواوة د. و بري تاريك و تةسك بَيت

و ئةجنام و ئاماجنةكانيشى خراث دةبَيت و هي  سوودو قازانو بةثِرؤسةى بةرةو 
 ((. ي مفطى فاقد الشىء)) ثَيش بردنى كؤمةَلطا ناطةيةنَيت 

و بؤضوون  بةم شَيوةية وةك ِراستيةكى حاشا هةَلنةطرى زانستى ئةم دوو ئاِراستة
ية هةميشة ثَيضةوانةن لة و بريكردنةوة و ئةم دوو سيستةمة و ئةم دوو ثِرؤسة

بة ئاِراستةى باش و خراثى ئاِراستةدا و يةكسانن لة طوِروتينياندا و هةريةكة 
ى دةهةنطاو دةنَين و هةميشةش لة ملمالنَييةكى بةردةوامدان بؤ هَينان خؤيان

بؤ شَيوازى جؤراوجؤريش دةطرنةبةر  ضارة وئاماجنةكانيان و طةلَيك ِرَيطة
و ئةو ِراستيةش هةميشة دةدرةوشَيتةوة كة هَيزى خَير و سةركةوتن بةسةر يةكدا

كؤنةثةرستيدا  و ضاكة و ثَيشكةوتووخواز سةردةكةوَيت بةسةر هَيزى دواكةوتوو
 .طةرضى كةمَيك دواشبكةوَيت

بةضةند ثَيداويستيةكى مادى و و ثِرؤسةى طؤِرانَيكيش ثَيويستى جا هةمو
- :مةعنةوى هةية لة 

نستى و وورد و طشتطري و بري و ئةندَيشةى فراوان و بوونى بةرنامةيةكى زا1.
 . كراوة و ِرؤشن و ثالن و نةخشة ِرَيطايةكى ئاشكرا و بَى ثَيضوثةنا

لةطةَل توانايةكى مادى و مةعنةوى طةورة كة هَيزَيكى ئابورى بةهَيز و طةورة 2.
 .دةطةيةنَينت

بريو ئةندَيشة فراوان و و  و داهَينةر بةِرابةرايةتى كةسانَيكى بةتوانا و لَيوةشاوة3.
 .خاوةن نفوز و دةسةالتَيكى ِرؤحى و كاريزمايى
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بناغةى سةركةوتنى هةر (( ِرابةر و ثالن و ئابورى )) بةم شَيوةية سَى كوضكةى  
طةيشتنن جَيبةجَيكردن وكةوتوون وئامِرازى سةر طؤِرانى ثِرؤسةيةكى
 .بةسةركةوتن

هةية هةر لة كودةتاى سةربازى  ثِرؤسةى طؤِرانيش طةلَيك جؤر و شَيوازى
خوَيناوى يان سثى و شؤِرش و ِراثةِرينى ضةكدارى و دامةزراندنى حيزبى 
سياسى و طروث و كؤمةَلةى فشار وِرَيكخراو و سةنديكاى ثيشةيى و 

 .تاِريفؤرم و ضاكسازى لةسةر ئةو بةرنامة و سيستةمةى كة هةية. جةماوةريةكان
 ارودؤخى ئَيستاى طشتى كوردوستان و ثرسيار لَيرةدا ئةوةية كة لة ب

بارودؤخى تايبةتى ناوخؤى يةكَيتى نيشتيمانى كوردوستاندا   جؤرة شَيوازَيكى 
طؤِران ضَى بكرَيت؟ لةنَيوان كودةتا و دامةزراندنى حيزبى نوَي و ِريفؤرمدا كاميان 

كورد  هةَلبذَيردرَيت ؟ كام لةو سَى شَيوازة كةمرتين زيان و طةورةترين قازاجنى بؤ
و مةسةلةكةى بةطشتى و بةتايبةتيش بؤ يةكَيتى نيشتيمانى كوردوستان  وةك 
ثارتَيكى سياسى طةورةو كاريطةر و خاوةن نفوز و دةسةالت دةبَيت؟ كام ِرَيطا و 

 ضارةسةر كاريطةرى ثؤزةتينى لةسةر ئَيستاو ئايندةى كوردو يةكَيتى دةبَيت؟

نَيني كة بارودؤخى طشتى عَيراق و سةرةتا دةبَيت ئةو ِراستية دان ثيادا ب
كوردوستانيش لةاليةك و بةتايبةتيش بارودؤخى ناوخؤى يةكَيتى لةزةمان و 
زةمينةيةكى لةبار و ئاسايدا نني بؤ هي   طؤِران و ثِرؤسةيةكى لةناكاو و حساب بؤ 

ضونكة هةموو بارودؤخة طشتى و تايبةتيةكان نةضةسثاو و لةرزؤك و .نةكراو 
ربؤية هةر هةنطاوَيك بؤ طؤِران طةر بةووردى حسابى بؤ نةكرابَيت و هة.ِراطوزةرن

هةموو بناغة و بنةما و ثَيداويستيةكانى بؤ دابني نةكرابَيت بةدَلنيايى بةزةرةرو 
بؤية ِرَيطاضارةكان و . زيانى طةورة دةطةِرَيتةوة وةك لةوةى قازانو بطةيةنَيت

لةبةرامبةريشدا .بَى طرَيوطؤَل نني ثرسيارةكان لةخؤياندا سةخت و دذوار و سانا و
 .هةنطا و وةالم و ثالنةكانيش دذوارتر و سةخترت و بَى سةريةشة نابن
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 بةشى دووةم

 -:لة ِرَيطا ضارةكان 

 كودةتاى خؤيناوى يان سثى 

لةاليةن مةحاَلة ضونكة هَيزى ثَيشمةرطة  لةناوخؤى يةكَيتيدا لةئَيستادا
و .تيةوة كؤنرِتؤَل كراوة و خامؤش و ك  كراوةسةركردايةتى بِريار بةدةستى يةكَي

 ناكرَيت و كارَيكى شياو و طوجناو وعةقاَلنيش نابَيت كة هةَلطةِرانةوةى
رَيت طةر كة ضاوةِروان دةك.ئةجنام بدرَيتثَيشمةرطانة بةهَيزَيكى كةمةوة 

لةوَى و ضةند بنكة و بارةطايةك لةم شار يان ئةو شارو بةردةواميش بَيت لَيرةو
 .بةالم سةركةوتن لةضنطدا نية. ؤضكة دةست بةسةرابطرنشار

كودةتاى سثى لةناو سةركردايةتيشدا بةهةمان شَيوة كارَيكى سانا نية بةوةى كة  
ئةندامانى سةركردايةتى ئَيستاى اليةنطرى طؤِران زؤرينة نني و خاوةن هَيز نني كة 

سةركردايةتى بِريار بتوانن بةشَيوةيةكى ئاشتى و هَيمنانة و بَى خوَين ِرشة 
بةدةست ثةل بةست بكةن و كةنارطرييان بكةن و دووريان خبةنةوة لةطؤِرةثانى 

 .سياسى و دةستبةسةر بكرَين
 دامةزراندنى حيزبى نوَى 

ضونكة دامةزراندنى حيزبى نوَى لةم . ئةمةشيان كارَيكى ساناو ساكار نية
زةمينة , َيراق و كوردوستانبارودؤخة تَيكضِرذاو و ئاَلؤز و بةسةريةكدا كةوتوةى ع

لةطةَل ئةوةشدا دامةزراندنى حيزبى نوَى . سازى دامةزراندنى حيزبى نوَى نية
تةدارةك و ثَيداويستى طةرةكة لةبةرنامة و جةماوةر و سةركردايةتى نوَى كة 
بتوانن وةالم دةرةوةى هةموو ئةو داخوازى و ويستانةى جةماوةر بن كة 

جيا لةم دوو حيزبة طةورةيةى دةسةالتدارى . كايةوةلةسةردةمى نوَيدا هاتؤتة 
بؤية دامةزراندنى حيزبى نوَى كة ((. ثارتى و يةكَيتى )) ئَيستاى كوردوستان

بةقةبارة بضوك و بة ِرؤَل و كاريطةرى الواز و بَيهَيز و بةجةماوةر ماية ثوو  و 
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ئةوا .  بةبةرنامةى نوَى ثةككةوتة و بةبَى سةرضاوةى داهاتيش موفليس بَيت
 .نةبوونى لة بوونى باشرت دةبَيت

 ِريفؤرم 

تةنها ِرَيطاضارةى ِريفؤرم و . كةواتة جيا لةو دوو ِرَيطاو ِرَيطاكانى تريش 
ضاكسازى شاِرَيطا و ِراستة ِرَيطاى ثِرؤسةى طؤِرانَيكى بةرهةمدار و باش و 

ردى و ساَلى حوكم و دةسةالتى كو 18ضونكة لةدواى . سةركةوتوو بؤ ثَيشةوةية
بةتايبةتيش يةكَيتى كة بؤتة مايةى داِرشة و دامةزراندنى دةسةالتَيكى كوردى و 
بناغة و ثَيكةوةنانى  بنضينةيةك بؤ كاركردن و بةردةوام بوون و بةرةو ثَيشةوة 

دةكرَيت كارى ضاكسازى و ِراستكردنةوة و طوِروتني ثَيدانى تيادا بكرَيت . ضوون
 .ةبةر يةك هةَلتةكان و شؤِرشى تيادا بكرَيتنةك لةبةريةك هةَلوةشان و ل
خؤ و ثشوودرَيذانة و بة شَيوةيةكى هَيمنانة و لةسةر  ثِرؤسةى ِريفؤرم ثَيويستة

وطشتطري بَيت دوور لة هةناسةسوارى و هةَلثةكردن و ملشكاندنى خؤ و 
 بةطيانَيكى هةظاالنة و ِراستطؤيانة دوور لة طيانى تةصفيةكردنى. بةرامبةرةكانيش

 .يةكرتى و ثشتطوَيخسة و كةنارطريخستنى يةكرتى
كردنى ت كة تةنها مةبةست لَيى ضارةسةردةبَيت ِريفؤرم ثِرؤسةيةك بؤ طؤِران بَي

بؤ نةهَيشتنى دياردة دزَيوةكانى . كَيشة فكرى و ئيدارى و داراييةكان بَيت 
طةندةَلى و مشةخؤرى و ثاشاطةردانى و قؤرخكردنى دةسةالت و دزينى 

روبَيرى والت و تاك ِرةوى و ثاراستنى بةرذةوةندية تةسك و بضوكةكانى حيزب خَي
 .و بنةماَلة و خَيَل و مةزهةب و ناوضة 

ثَيويستة ثِرؤسةى ِريفؤرم تةنها مةبةست لَيى ضةسثاندن و ثتةوكردن و 
بةهَيزكردنى بنةماكانى دةسةالتى كوردى بَيت و ذيانةوة و بوذاندنةوةى 

كردنةوة و سةروةركردنى ياسا و زاَلكردنةوةى ئينتيماى تاك و كوردايةتى و تؤخ
جةماوةر بؤ مةسةلة ِرةواكةى كوردايةتى بَيت دوور لة ئينتيما بؤ سةركردة وِرابةر 
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و بنةماَلة و خَيَل و ناوضة و بةرذةوةندى تاكة كةسى و ثلةو ثاية و ثؤست و 
 .دةسةالت

ةموو بوارةكانى سياسى و ئابورى و ِريفؤرم بةمانا طشتطرييةكةى ضَى بكرَيت لةه
 .يدايةتى و فةرهةنطى و ثَيشمةرطانةكؤمةال

بةم شَيوةية دةكرَيت ثِرؤسةى طؤِرانَيكى سةركةوتوى بةرهةمدار لةضوارضَيوةى 
ِريفؤرمَيكى ِراستةقينة و ِراستطؤيانة و ِرةسةن كة بطوجنَيت لةطةَل داب و نةريت و 

تى و واقيعى كوردوستان ة لةسةر بنةماى زانسك.كةلتورى كوردةواريدا ضَي بكرَيت
 .د وةرطرتن لةمنونة باش و سةركةوتوةكانى دونياو ناوضةكةشبَيت بةسوو
لةناو يةكَيتيدا هةن دةَلَين با ِريفؤرم لةمنونةى ضني سازبكرَيت نةك  دالة ئَيستا

ضونكة منونةى سؤظيةتى منونةيةكى خراث بوو بؤ . منونةى سؤظيةتى 
ى  و لَيك هةَلوةشان و داِرمانى سيستةمى سؤسياليستى  و بووة هؤثاشاطةردانى 

بةالم منونةى ضينى منونةيةكى , ى ئةو والتةداِرمانى فكر و سيستةم و حوكم
سةركةوتوو و خؤِراطرى ِريفؤرم بوو كةتوانى خؤِراطر بَيت لةبةردةم باهؤزى 

نوَيى جيهانيدا خؤى دميوكراسى و طؤِران و بةجيهانيبوون و توانى لةطةَل نةزمى 
و بةردةواميش بَيت و طةلَيك دةسكةوتى طةورةو طرنطيش لةسةر .بطوجنَينَيت

 .ئاستى دونيا بةدةست بهَينَيت
ترين بةم شَيوةية دةكرَيت لةناو يةكَيتيشدا سوود لةباشرتين و سةركةوتوو

. بةطوجناندنى لةطةَل بارودؤخى كوردوستاندا منونةى ِريفؤرم وةربطريَيت 
طرنو دةستثَيكردن و . دى ضينى بَيت يان هةر والت و سيستةمَيكى تر بَيت جائي

جَيبةجَيكردنة نةك تةنها ثياهةَلدان و وةصفكردن بَيت بؤ خؤَلكردنة ضاو و كات 
 .بةسةربردن بَيت

ئاشكراية ماوةى ضةند ساَلَيكة بريؤكة و بةرنامة و ثالن و كاركردن هةية بؤ 
توى ِريفؤرم لةناو يةكَيتى و لةناو حكومةت و ضَيكردنى ثِرؤسةيةكى سةركةو

لةسةر ئاستى هةموو ئؤرطانةكانى ِرَيكخسة و هَيزى ثَيشمةرطة و سيستةمى 
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بةالم مةخابن بةهؤى دذايةتيكردن و ِرَيطرى . حوكم و دةسةالتى كورديدا 
دروستكردن و هَينانةوةى بيانوى بَى بةها و نةطوجناندنى زةمان و زةمينةى لةبار 

بةالم بؤتة . ؤ ِريفؤرم نةتوانراوة دةسكةوت و ئاماجنى طةورة بةدةست بهَينَيت ب
داواكارى و ثَيويستى قؤناغةكة و سةركردايةتى و هةموو ئؤرطانةكانى يةكَيتى و 
تةنانةت حكومةتيش و هَيزة سياسيةكانى تريش و جةماوةرى طةلةكةمشانى 

و هؤشيارى كردونةتةوة و  لةدةورى بريؤكةى ِريفؤرم و ضاكسازى كؤكردؤتةوة
و هةموانى قةناعةت ثَيهَيناوة كة ناتوانرَيت بةم بارودؤخة و بةم .ِراى ضلَةكاندوون

بريكردنةوة و بةم بَى بةرنامةيية و بةم خؤسةثاندن و ثاشاطةردانيةوة بتوانرَيت 
 . ة دىو خواستةكانى طةلةكةمان بهَينرَينماف 

ةهو و بؤتة درومشى قؤناغةكة و  هةمووان لةئَيستادا ِريفؤرم بؤتة بةرنامة و ن
ئةم هةنطاوةش طرنطة ضونكة هةموو ثِرؤسةيةكى طؤِران . هةوَلى ضَيكردنى دةدةن

لةسةرةتادا ناساندنى و تَيطةيشة لَيى و كؤكردنةوةى ِراى طشتى جةماوةر و 
ثارتة سياسيةكان بؤى طرنطة و ئةوسا دةكرَيت هةنطاوى عةمة  بؤ بنرَيت و 

ت و اليةن و كةسانى بِرياربةدةستيش دانى ثيادا بنَين و ملى بؤ كة   دةسةال
لةئَيستادا طرةو لةسةر سةركةوتن يان سةرنةكةوتنى ئةو باَلةى . بكةن

يار دةكرَيت كة  ئةطةر ئةو باَلة ِريفؤرخموازان دةكرَيت لةناو يةكَيتيدا وثرس
م ئاقار دةِروات ؟ و سةركةوتن ضى دةبَيت و ئَيستاو ئايندةى يةكَيتى بةرةو كا

ئةطةريش ئةم سةركردايةتية بِريار بةدةستةى يةكَيتى مانةوة ئَيستاو ئايندةى 
يةكَيتى بة   ئاقارَيكدا دةِروات و تا ضةند يةكَيتى دةتوانَيت وةك حيزبَيكى 

 سياسى كاراو كاريطةر بةردةوام بَيت ؟ 

و ِريانة مَيذوويية هةربؤية لةم ساتة وةختةى ئَيستادا ضارةنوسى يةكَيتى لةدو
طرنو و زؤر هةستيارةكةداية و ئايندةى  زؤر ناِرؤشن و لَيَلة و هي  كةس و 

 .سةركردة و باَل و اليةنَيك ناتوانَيت ئايندةى يةكَيتى بةِرؤشنى ببينَيت
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  ثرسيارة طرنو و كؤتاييةكة ئةوةية بؤ ِريفؤرم؟ لةثَيناو ضيدا
 ِريفؤرم ؟ بة نيازى ضيش ِريفؤرم؟

ِريفؤرم بةنيازى نةهَيشتنى طةندةَلى , بؤ ِراستكردنةوةى الدان و هةَلةكان  ِريفؤرم
ِريفؤرم لةثَيناو طةشانةوة و ثاراستنى مَيذوو ,و تةكاندن و ثاككردنةوةى يةكَيتى

و ِرابوردوى يةكَيتى و بةردةوام بوون لةدةسكةوت ودةسةالت و خزمةتكردنى 
 .جةماوةردا

اترى دةسةالتى كوردى و سةرخستنى مةسةلة ِريفؤرم بةنيازى ضةسثاندنى زي
و لةثَيناو وةدةستهَينانى ماف و . ِرةواكةى لة عَيراق و ناوضةكة و دونياشدا
 .داواكارى و خواستة ِرةواكانى طة  كورددا

ِريفؤرم لةثَيناو سةندنةوة و طةِراندنةوةى كةركوك و خانةقني و شةنطار و مةندة  
واكانى كوردوستان بؤ سةر هةرَيمى كوردوستان و مةمخور و هةموو ثارضة دابِر

 .ى دةستووردا140لةضوارضَيوةى مادةى 
ِريفؤرم لةثَيناو بةدامودةزطايكردنى ئؤرطانةكانى يةكَيتى و حكومةت و 
ثةيِرةوكردنى شةفافيةت و دةرخستنى داهات و خةرجيةكان و  سةروةت و 

 .سامانى طةلةكةماندا بؤ جةماوةر
سياسى و ئابورى و ئيدارى و كؤمةاليةتى و فةرهةنطى و ِريفؤرم لةسيستةمى 

 .هتدا...سةربازى و 
ِريفؤرم بةنيازى ضةسثاندنى ئاشتى و ئارامى و خؤشطوزةرانى و ئاوةدانكردنةوة 

 .و ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزاريةكان
ِريفؤرم بةمةبةستى بضوكردنةوةى دةسةالت و قودسيةت و هةميةنةى ِرابةر و 

 .ب و بنةماَلة و خَيَل و ناوضة و مةزهةب و تةكةتولضَيتىسةركردة و حيز
ِريفؤرم بةنيازى ضةسثاندن و دابينكردنى ئازاديةكان و دميوكراسيةت و 
ثَيكةوةكاركردن و عةدالةتى كؤمةاَليةتى و ثاراستنى مافةكانى مرؤظ و ذنان و 

 .دابينكردنى ذيانَيكى ثِر كةرامةت و ِرةفا  بؤ تاكةكانى كؤمةَلطا
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ئةم نيازانةوة ثَيويستة هةموان بةبةرةى ِريفؤرخموازان و  هةمووبة
بةرامبةركانيشيانةوة لةِرابةر و سةركردةوة تا بنكردة و جةماوةر لةهَيزى 
ثَيشمةرطةوة تا ئؤرطانةكانى ِرَيكخسة و لةحكومةتةوة تا حيزب هةموان 

دى بكةن بؤ بةطيانَيكى ثِر لَيثرسراوَي  و سةنطينى و ِراستطؤيانةوة كارى ج
ضَيكردنى ثِرؤسةى طؤِرانى سةرتاسةرى و ِريشةيى و طةورة لةبةرنامة و فكر و 

 . ئيدارة و دةسةالت و عةقَلى كوردى و يةكَيتيشدا

لةثَيناو ثاراستنى . بةهةموو نيازة ضاك و ثاكةكان دوور لة نيازة طاَلو خراثةكان
لةثَيناو بةردةوامى .َيتيدايةك و يةكطرتوويى و بةهَيزى و ضةسثاوى ِريزةكانى يةك

لةضوارضَيوةى ناو و .ثَيدان  بة مَيذوو دةسكةوتة طةورةو ثرشنطدارةكانى يةكَيتى
ناوبانو و بةرنامةى يةكَيتيدا و لةذَير ضةترى بةهَيزى يةكَيتيدا نةك لةدةرةوةى 

لةثَيناو بةهةدةر نةدانى زياترى توانا و كات و سةروةت و سامانى  . يةكَيتيدا
 .يدا يةكَيت

ضونكة هةموان بَى جياوازى بةبِرو قةوارةى خؤى خوَين و فرمَيسك و ئارةقةى 
بؤية ئةركى , ِرشتوة بؤ طةيشتنى يةكَيتى بة دةسةالت و لوتكةى دةسةالتيش

كردن بةسةر يةكرتيدا ئةو مَيذوو يشة بَى جياوازى و بَى مووزايةدةهةموان
لةبةردةم ثِرؤسةى ِريفؤرمدا بة دةسكةوتانة بثارَيزن و ِرَيطرى دروست نةكةن 

 . دةركردن و نانِوين و ضاوسوركردنةوة و جاسوسيةت كردن بةسةر هةظاَلةكانيدا 
ضونكة ثِرؤسةى طؤِران بةبِريارى ضةند كةسَيك كؤتايى نايةت و تازة ئةو ثِرؤسة 
طةورة و طرنطة دةستى ثَيكردوة و وةك تؤثةَلة بةفرَيك تا طلؤر ببَيتةوة و بؤ 

وة بِروات طةورةتر و بةهَيزتر دةبَيت و دواتر كةس ناتوانَيت بةبِريار يان ثَيشة
ئاشكراية فكرو بريكردنةوة مةوداى . ِرَيطريى و دذايةتيكردنى بةرى ثَيبطرَيت 

دياريكراويان بؤ نية و كةس ناتوانَيت عةقَل و بريكردنةوةى كةسَيك يان طروثَيك 
ضونكة نانِوينةكةش . َيك ثاشطةزيان بكاتةوةقةتيس بكات و بةبِريارَيك يان نانِوين

ي قطع وقطع اي ناق )) هَيندةى تر ِرق ئةستوورو سووربونيان ال دروست دةكات 

 ((.ايرزاق 
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هةموان لةسةركةوتن و نسكؤكاندا بةشداربوون بؤية دةبَيت لةخَير و 
كة و هةموان كارى ضا. دةسكةوتةكان و ئيمتيازاتةكان و دةسةالتيشدا بةشداربن

. داهَينانيان هةبوة لةبةرامبةريشدا هةموانيش بَى هةَلة و بَى كةموكوِرى نةبوون
هةربؤية دةبَيت هةموان ئةو ِراستية لةبري نةكةن كة بةيةكَيتيةوة جوان و بةهَيز و 
. ِرَيزلَيطرياون و يةكَيتيش بةهةموانةوة طةورةتر و بةهَيزتر و طةشاوةتر دةبَيت

ى طؤِران و ِريفؤرم بةئاشتبونةوةيةك و بةئاشكراكردنَيكى بؤية سةركةوتنى ثِرؤسة
و بةثالنَيكى عةقاَلنى و بةدايةلؤطَيكى ((مكاشفة ومصارحة )) ِراستطؤيانة 

شارستانيانةى ئاشكراى سةرتاسةرى ناو يةكَيتى دةبَيت نةك بة شاردنةوة و 
 .ثشتطوَيخسة و طوَينةطرتن بؤ ِراى بةرامبةر 

طاضارةى ِريفؤرم و ضاكسازى هي  ِرَيطاضارةيةكى يةكَيتيش جطة لة ِرَي 
سةركةوتووترى لةبةردةمدا نية و هةردةبَيت وةك حةمتيةتى مَيذوو وةك 
دةرئةجنامَيكى زانستيش هَيزى طؤِران و بؤ ثَيشةوة سةركةوتن بةدةست بهَينَيت 
بةسةر هَيزى اليةنطرى كؤنةثةرستى و دواكةوتوويى و دةست طرتن بةوةى كة 

بةهيواى ئةوةى كة هةموان لةسةركةوتن و سةرنةكةوتنى ئةو .هةية ئَيستا
ثِرؤسةى طؤِرانة تَيبطةن و بةرذةوةندى باالى يةكَيتى لةبري نةكةن و نةيكةنة 

 .قوربانى بةرذةوةندية تةسك و بضوكة تايبةت و كةسيةكانى خؤيانةوة

--------------------------------------------------------------- 
 .دا21/10/2008دا باَلوكراوةتةوة لة (( سبةى )) ئةم بابةتةم لة ثَيطةى  *
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 ثِرؤسةى ِريفؤرم
 *!لةوالتى ضيندا ضؤن سةركةوتنى بةدةست هَينا 

 ((بةشى يةكةم ))  

 
  ئةةو   بةاس بكرَيةت لةِرَيطةةى   ثِرؤسةى طةؤِران لةة والتةى ضةيندا      ثَيش ئةوةى

. وة دةسةةةتى ثَيكةةةراوة1978كانةةةةوة كةةةة لةسةةةاَلى ةزجنةةةرية ِريفؤرمةةةة يةةةةك لةةةةدوا ي
ثَيويستة زانيارميان لةسةةر لةاليةةك واَلتةى ضةني و لةاليةةكى تةرةوة لةسةةر حيزبةى         

ضونكة بةةبَى ناسةينى ووردى ئةةو دوواليةنةة كةة كؤَلةكةةى       , شيوعى ضينى هةبَيت
ن تَيطةيشةة لةسةةركةوتنى ئةةو ثِرؤسةةى     ركةوتنى ئةو ثِرؤسةة طةةورةو طرنطةة   سة
ؤِران و ثَيشكةوتنة طةورانةى كة بةدةست هاتوون لةسايةى ِريفةؤرم و كرانةةوةوة   ط

 .كارَيكى زةمحةت دةبَيت

 ووالتى ضني 

دَيةةت كةةة   (( والتةةى ناوةِراسةةت   )) بةةةماناى (( ضةةني  = تشةةوننكوو  )) مانةةاى وشةةةى  
والتةةةى تةةةردا هاوسةةةنورةو  14دةكةوَيتةةةة ِرؤذهةةةةالتى كيشةةةوةرى ئاسةةةياوة و لةطةةةةَل 

دامةةةزراوة بةِرابةرايةةةتى  (( كؤمةةارى ضةةينى طةةة  ))وة وةك  1/10/1949وارى لةبةةةر
كيلؤمةةةتر (( 9602716 )) ِرووبةةةرى ئةةةم والتةةة بريتيةةة لةةة  .حيزبةةى شةةيوعى ضةةينى 

لةِرووى ِرووبةرةوة لةة دونيةادا لةةدواى     داو طةورةي ىدووجا كة سَييةم ووالتة لة ثان
مليةؤن كةسةةة   1300000000نيشةتوانى  ئةةم والتةة ذمةارةى دا   . ِرووسةياو كةنةةداوة  

ضةني بةةم   والتةى  . كة بةمةش بؤتة يةكةم والت لةةِرووى زؤرى ذمةارةى دانيشةتوانةوة   
لةةةِرووى طةشةةةو  والت هةمني ثانتاييةةةو بةةةم ذمةةارة زؤرةى دانيشةةتوانى بؤتةةة ضةةوار    

ةسةةر ئاسةتى هةةموو دونيةا و تَيكةِراى داهةاتى نيشةتيمانى        ل ثَيشكةوتنى ئابوريةوة
ثايتةةختى  . تريليؤن دؤالر كة دووةم والت بوة 5ر7دا بريتى بووة لة 2002ى لةساَل

ةو زمةةانى ِرةيةةى (( يةةوان )) ىشةةارى ثةكينةةة و دراوى ِرةيةة  يةةةئةةةم والتةةة طةوةرة
نةتةةوةى جيةاواز هةةن كةة      56ة كةزمانى زؤرينةى ضينيةكانة و لةم والتةدا ((هان ))
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توانن و دينى ِرةيةى ئةةم والتةة بريتيةة لةة      ى دانيش% 91ِرَيذةى (( هان )) ىنةتةوة
بةوزى و مةسةيسى و ئيسةالم و    )) جطةة لةة ديانةتةةكانى    (( كؤنفؤشيؤسى و تائية )) 
كةة يةكةةم سةوثاية     سةةربازة  مليؤن 2ر5اوةنى سوثايةكى طةورةى ضني خ((. هتد...

 دا2007لة هةموو دونيادا لةِرووى ذمارةوة و خاوةنى ضةةكى ئةتؤميشةة و لةسةاَلى    
 .مليار دؤالر 48بودجةى ئةم سوثاية بريتى بوو لة 

 
 حيزبى شيوعى ضينى 

 

نيةةةا دادةنرَيةةةت لةةةةِرووى ذمةةةارةوة و لةةةةمانطى   ئةةةةم حيزبةةةة بةطةةةةورةترين حيزبةةةى د 
مليةةةؤن ئةندامةةةة كةِرَيةةةذةى  73-70وة دامةةةزراوة و لةةةة ئَيسةةةتادا خةةةاوةنى  6/1921
 .ثَيك دةهَينَيت هةموو دانيشتوان % 5ر3

كةةةارانى ضةةةينى و طةةةة  ضةةةني و  ضةةةينى كرَيى بةِرابةةةةر و ثَيشةةةةواى ئةةةةم حيزبةةةة خةةةؤ
نةتةةةةوةى ضةةةني دادةنَيةةةت و خةةةؤى بةةةةهَيزَيكى بنةةةةِرةتى دادةنَيةةةت كةةةة ِرابةرايةةةةتى      

 1949-1921ئةةةةةم حيزبةةةةة لةةةةةنَيوان سةةةةاالنى  .ليسةةةةتى دةكةةةةاتيامةسةةةةةلةى سؤش
ِرابةرايةةةةةتى خةةةةةةباتى طةةةةة  ضةةةةةينى كةةةةرد دذى ئيمثرياليةةةةةةت و دةرةبةطايةةةةةةتى و    

يةدا سةةركةوتنى بةدةسةت هَينةا و كؤمةارى      ةت و لةة كؤتا ةرمايةدارى و بريؤكراسيس
 .طة  ضينى دامةزراندا

ئةةم حيزبةة كةارى سةةرةكى بريتةى       وةوة كؤمارى طة  ضينى دامةزرا 1949لةساَلى 
لة ثاراستنى سةروةرى و سنورى ضني و ئةمن و ئاسةايش و كؤمةةَلطاى ضةينى     ةبوو

ؤ كؤمةَلطايةةةكى سؤشياليسةةتى و طةةةلَيك سةةةركةوتنى   تةةازة دميوكمراسةةى طةةؤِرى بةة  
سةاَل   5ئةم حيزبة هةموو .ةى بةدةست هَيناوةو ِرؤشنبريى و بَيوَينطةورةى ئابورى 

كةةةؤنطرةى بةسةةةتوة و    17جارَيةةةك كةةةؤنطرةى نيشةةةتيمانى دةبةسةةةتَيت و تائَيسةةةتا     
 .دا بوو15/10/2007دواهةمينيان لة 
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ماوتسةى  ))زبة بريتى بوو لةة مةاوزة تةؤنو   طةورةترين و مةزنرتين سةركردةى ئةم حي
ةرايةةةةةتى ئةةةةةم سةةةةةركردةية تةةةةوانرا    ِراببةةةةة  كةةةةة ((  1976-1893مةةةةاو   –تةةةةؤنو 

ئةةةةجنام بةةةدرَيت و سةةةةركةوتن بةدةسةةةت بهَينَيةةةت    (( ِرَيِرؤيشةةةتنى درَيةةةذ و طةةةةورة ))
ساَلى خاياند و كؤمارى طةة  ضةينى    28لةشةِرى ناوخؤو ئةهلى ضيندا كة زياتر لة 

و  راى ئةةجنام د (( هةةنطاو بةؤ ثَيشةةوة    )) يشةدا ثةِرؤذةى  1958و لةساَلى .دامةزراند
يشةةدا يةكةةةم    1946و لةسةةاَلى  .ئةةةجنام دا (( شؤِرشةةى كةةةلتورى   )) 1966لةسةةاَلى  

 .بؤمبى ئةتؤمى تاقيبكاتةوةو دواتريش بؤمبى هايدرؤجينيشى وةدةست هَينا
لةسةةةاَلى   وة دواى مردنةةةى ماوتسةةةى تةةةؤنو و    1976ئةةةةم حيزبةةةة لةةةةدواى سةةةاَلى     

دا 1978هةةةم لةةكؤتايى سةةاَلى  (( 11))وة لةةخو  سةَييةمى ليذنةةة مةرككةةزى    1978
بةسةةةةر دونيةةةاى (( ِريفةةةؤرم و كرانةةةةوة )) ةتىدةسةةةتى كةةةردة ثةةةةيِرةوكردنى سياسةةة 

لةئةجنامةةدا . وة بةةةرثاكرا((ونةةش شةةياو بينةةش)) كةلةاليةةةن ِرابةةةرى حيزبةةةوة .دةرةوةدا
كؤمةاَليةةةتى بةدةسةةت هَينةةا كةةة بةةوة مايةةةى    طةةةلَيك دةسةةكةوتى طةةةورةى ئةةابورى و   

ئةم حيزبة لةةبوارى سياسةةتى دةرةوةدا ثةةيِرةوى    . هةموو دونيا  سةرنو ِراكَيشانى
بةخؤيى و ثاراسةةةةةةةةتنى سةةةةةةةةةربةخؤيى والت و  ئاشةةةةةةةةتى وسةةةةةةةةةر )) بنةةةةةةةةةماكانى 

سةةةروةريةكةى و دذايةةةةتى سياسةةةةتى هةميةنةةة و بةةةةكارهَينانى هَيةةةز و سياسةةةةتى   
 .دةكرد(( َيودةوَلةتى و ثَيشكةوتنى مرؤظايةتىثاراستنى ئاشتى ن

هةيةةةة لةةةة  حيزبةةةى جةةةؤراو جةةةؤر  300ةنةةةدى لةطةةةةَل ئةةةةم حيزبةةةة تةةةاكو ئَيسةةةتا ثةيو 
ئةم حيزبة حيزبَيكى يةكطرتوو ِرَيكخراوة بةثَيى دةسةتوورَيكى  . والتى دونيادا120

و هةةةةةموو .بنيةةةةاتنراوة((سةةةةيةتى مةركةةةةةزى  دميوكرا))خةةةةؤى كةةةةة لةسةةةةةر بنةةةةةماى  
امى ئةةةم حيزبةةة كةةة تةمةةةنى طةيشةةتبَيتة    تيةةةكى ضةةينى بةةؤى هةيةةة ببَيتةةة ئةنةةد  هاوال

لةةةةئؤرطانَيكى حيزبةةةدا بةجةةةدى  لةهةةةةموو ضةةةني و توَيذةكانةةةةوة بةمةةةةرجَى سةةاَل  18
هةةبَيت   شةيوعى  بكات و ئةندامانة بدات و بِرواى بة ثةةيِرةو و بةرنامةةى حيزبةى   كار

 .جَيبكاتو ضاالكانة كار بكات و بِريارةكانى حيزب جَيبة
- :ئةم حيزبة لةسةر ئاستى نيشتيمانى ئةم ئؤرطانانةى هةية
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 .ساَل جارَيك دةطريَيت 5كؤنطرةى نيشتيمانى كة هةموو 1.

لةةةةدواى كةةةؤنطرةوة دادةنرَيةةةت بةةةةباالترين دةزطةةةاى حيةةةزب     ,ليذنةةةةى مةركةةةةزى 2.
 .تاكؤنطرةيةكى تر

 مةكتةبى سياسى3.

 ليذنةى هةميشةيى بؤ مةكتةبى سياسى4.

 وانى ليذنةى مةركةزىدي5.

 ليذنةى سةربازى مةركةزى6.

 ليذنةى تاقيكردنةوةى ديسثلينى مةركةزى7.

لةةةةباكورى (( ليةةةاو بينةةةش ))  لةشةةةارةزاكانى مَيةةةذووى ئةةةةم حيزبةةةةوة   بةةةةالى يةةةةكَيك  
ضةونكة  , طرنطيةةكى طةةورةى هةيةة    كؤنطرةكةانى حيةزب  )) ِرؤذهةالتى ضةني وايةة كةة    

ةكةةات حيةةزب و حكومةةةت ديةةاري د  داهةةاتووىسةةاَلى  5كؤنطرانةةةدا سياسةةةتى   لةةةم
و ئةةابورى و كؤمةاَليةةةتى و سةةةربازى و فةرهةةةنطى و    نى سياسةةىلةهةةةموو بوارةكةةا 

و دةبَيتةةة مايةةةى هةةةنطاونانى طةةةورة بةةؤ ثَيشةةةوة لةةة ِريفةةؤرمى      . هتةةدا..زانسةةتى و 
 ((.يدانحيزب و ثَيشخست

 هةَلةو كةموكوِريةكانى

 مداحيزبى شيوعى ضينى لة ثِرؤسةى ِريفؤر

 

لةبةةةر كةةةمى شةةارةزايى و كةةةم ئةةةزمونى لةسةةةرةتاى دامةزرانةةدنى كؤمةةارى طةةة      1.
كاتَيةك  , ضيندا ئةم حيزبةة كةوتةة طةةلَيك هةَلةةوة لةة خةباتيةدا بةةرةو سؤسياليسةتى         

ئامَيرةكةةانى بةرهةمةةدا  سؤسياليسةةتى لةةة موَلكيةةةتى تايبةةةت و هةسةةتا بةةة ِريفةةؤرمى 
 .دا1956لةساَلى 

شؤِرشةةى )) وتةةة هةَلةيةةةكى كوشةةندةى تةرةوة كةةاتَى هةسةةتا بةةة  بةهةةمان شةةَيوة كة 2.
 .1976بؤ ساَلى  1966كة بةردةوام بوو لةساَلى  (( كةلتورى طةورة

رم و كرانةةوة  ؤوة دةستثَيكردنى سياسةةتى ِريفة  1978دواتريش و لةدواى ساَلى 3.
حيةةةزب و دةوَلةةةةت خةةةاَلى  , طةورانةةةةدا ةسةةةتهَينانى ثَيشةةةكةوتن و طةشةةةةكردنةو بةد
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هةةةر لةةة طةنةةدةَلى و زوَلةةم و زؤر و ثشتطوَيخسةةة و    )) كوِرى ةبون لةةة هةَلةةةو كةةةمو  نةة
راوة جةماوةريةةكان و هةةظاالنى   خة ر و ثةارتى سياسةى و ِرَيك  ةكةنارطريكردنى جةةماو 

بةشَيوةيةك كة ئاطادارانى نَيودةوَلةتى بةم بارودؤخةى ناوخؤى ضةينى  .(( حيزبيش
كةةةةة ئامادةيةةةةة لةهةةةةةر ئةةةةان و سةةةةاتَيكدا  ( (ى ضةةةةينىبةةةةؤمبى تةةةةةوقيتكراو)) دةَلةةةةَين 

 .بتةقَيتةوة

 

 

 ِريفؤرمى سياسى 
  طؤِرانكةةةارى لةةةةدام و )) بةةةةالى ضةةةينيةكانةوة ِريفةةةؤرمى سياسةةةى بريتيةةةة لةةةة

فراوانكردنةةةى , سةةةةروةرى ياسةةا , دةزطاكانةةدا بةةةةرةو تَيطةيشةةة لةةةة دميوكراسةةيةت   
ركردايةتى دةركةةوتنى سةة  , ثاراسةتنى مةافى مةرؤظ   ,بوارى هاوبةشيكردنى سياسةى  

 ((.نوَى

  ((.طةشةكردنى ضينى مام ناوةند)) ِريفؤرمى كؤمةاَليةتى بريتية لة 

  فراوانبونى بةوارى كةةرتى تايبةةت و طةيشةة     )) ِريفؤرمى ئابورى بريتية لة
 ((.بة زانياريةكان

   لةةكؤتايى سةاَلى   (( ِريفةؤرم و كرانةةوة  )) سةرةتاى ثةيِرةوكردنى سياسةةتى
ضةونكة لةسةاَلى   . سةاَل دواى مردنةى ماوتسةى تةؤنو     2ة وة دةستى ثَيكرد بة  1978
النى ضةةةني و تةةةؤنو ببةةوة نيمضةةةة خوايةةةك لةةةةالى طةةة   ماوتسةةى   1976وة تةةا   1949

بةةةهَيز و كاريزمةةايى خةةؤى سةةةثاندبوة سةةةر دَل و  . تةةا بةةووسةةةرةتا و كؤبِريةةاردةرى 
لةةةةو ماوةيةشةةةدا .و دةوَلةةةةت شةةةك و دةروون و كةةةاروكردةوةى تاكةةةةكان و حيةةةزب مَي
بةرايةةةتى طةةةلَيك هةَلمةةةتى نيشةةتيمانى كةةرد كةةة زؤربةةةيان بةةةزةرةرو زيةةانى طةةةورة   ِرا

شكانةوة بةسةر طةالنى ضينداو بوونة مايةةى برسةَيتى و هةةذارى و نةخوَينةدةوارى     
ةربازيةكان لةةة كؤريةةاى بةةةهؤى شةةةِر و ثةالماردانةةة سةة . ويىو نةخؤشةةى و دواكةةةوتو

كة هةةموو  .لةطةَل يةكَيتى سؤظَيتيدا باكور و هندو تبت و خراثى ثةيوةنديةكانيشى
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و دواكةةوتوو لةةِرووى    ريرطكةةنا و  ئةم كارانة وايان كرد ضني ببَيتة والتَيكى داخةراو 
ةتى وهةةذارى و نةخؤشةى و طةنةدةَلى    ةاَليةتى و باَلوبونةةوةى ناعةدالة  ؤمئابورى و ك

را هةةموو  كةضةيرت نةةدةك  .هتةد ...و بَيخزمةتطوزارى و ضةوساندنةوة و زوَلةم و زؤر و  
سياسةةةةةتى ِريفةةةةؤرم و  )) بؤيةةةةة وة هةرةةنوكةييانةةةةة ثشةةةةتطوَيبخرَين ئةةةةةم كَيشةةةةة ه 

 .زب لةناوخؤ و دةرةوةى والتيشدابوة بةرنامةى كارى حي(( رانةوةك

     ثِرؤسةةةةى ِريفةةةؤرم لةةةةنَيوان ليِواَلةةةةكان و موحافيزةكارةكةةةانى نةةةاو حيزبةةةى
ان وابةوو كةة هةةردةبَيت بةاهؤزى     بةشَيوةيةك كة ليِواَلةةكان ثَيية  .شيوعيدا سةريهةَلدا

دميوكراسى لة ضيندا ضَى ببَيت و طؤِران لة سيستةمى سياسى و لةةناو حيزبيشةدا   
ةوةنةدة قبةوَل بةوو كةة دةسةةالت و      وحافيزكارةكان ِريفؤرميان تةةنها ب بةالم م. بكرَيت

 .هةميةنةى حيزبى شيوعى ثارَيزراوبَيت بةسةر هةموو بوارةكاندا

 

 ةى ِريفؤرمقؤناغةكانى ثِرؤس
شةةةارةزايانى ئةةةةو بةةةوارة ثِرؤسةةةةى طةشةةةةكردنى ضةةةينى بةةةؤ ِريفةةةؤرمى سيسةةةتةمى      

- :سياسى دةكةنة ضوار قؤناغ
 1980-1978قؤناغى نَيوان ساالنى 1.
 1984-1980قؤناغى نَيوان ساالنى 2.

 1990-1984قؤناغى نَيوان ساالنى 3.

 تاكو ئَيستا-1990قؤناغى نَيوان ساالنى 4.

وة دةستى ثَيكةردوة و   1978ؤرمى سياسى لة ضيندا لةكؤتايى ساَلى ثِرؤسةى ِريف
طةةةلَيك كةةارى ضاكسةةازى لةهةةةموو بوارةكانةةدا    1989بةهَيواشةةى و هَيمنةةى تاسةةاَلى  

بةالم لةدواى خؤثيشةاندان و ِراثةِرينةة خوَيناويةكةةى  خوَينةدكاران     . جَيبةجَيكردوة
ِرؤسةى ِريفؤرمة سياسةية وةسةتاو   ئةم ث 1989ى ساَلى (( تيانئامني)) لة طؤِرةثانى 

 .بةدرَيذايى ساالنى نةوةدةكانى سةدةى ِرابووردوو بةردةوام بوو
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وة طؤِرانكةارى   2004لة ئَيسةتادا و دواى طؤِرانكةارى لةدةسةتوورى ضةيندا لةسةاَلى      
لة هةندَى بةندو بِرطةى دةستووردا كرا بةتايبةتيش ئةوانةى ثةيوةنةديان بةة بةوارى    

بؤيةة جةارَيكى تةر بريؤكةةى ِريفةؤرمى سياسةى       . ئابوريةةوة هةةبوو  ئابورى و طةشةةى  
ضونكة نةدةكرا لةطةَل ئةةو طةشةة و ثَيشةكةوتنة ئابوريةة طةورانةةدا      . سةريهةَلدايةوة

 . ِريفؤرمى سياسى ثشتطوَي خبرَيت
ضةةينيةكان ثَييةةان وابةةوو كةةة سةةةرنةكةوتنى طؤرباتشةةؤف لةةة يةةةكَيتى سةةؤظيةتدا لةةة      

ة سياسةةيةكاندا بةةؤ ئةةةوة دةطةِرَيتةةةوة كةةة ثةةَيش ِريفةةؤرمى       جَيبةةةجَيكردنى ِريفؤرمةة 
و ئةةةوان واى بةةؤ دةضةةن كةةة ِرووخةةانى     . ئةةابورى دةسةةتيكرد بةةة ِريفةةؤرمى سياسةةى    

يةةةةكَيتى سةةةؤظيةتى و هةَلوةشةةةانةوةى بةةةةهؤى سسةةةتى و طةشةةةةنةكردنى ئةةةابورى      
ة ساَلةى حوكمى برجينَينةوة نةبووة بةَلكو بةهؤى هةَلةى طؤرباتشةؤفةوة بةووة لة   20

 .ِريفؤرمة سياسيةكاندا
بؤية بةالى ضينيةكانةوة طرنطة كةة زةمينةة سةازى لةةبار و ِرَيطةة خؤشةكردنى تةةواو        
بكرَيةةةةةت و ضاكسةةةةةازية ئيةةةةةدارى و ئةةةةةابورى و دارايةةةةةى و باجةةةةةةكان و دادةوةرى و   
تةندروسةةتى و كشةةتوكاَلى و كؤمةاَليةةةتى و ِرَيكخراوةيةةى لةشةةارو الدَيكانةةدا وةكةةو      

ةنطاو بةةرةو ِريفةؤرمى سياسةى بنرَيةت بؤئةةوةى توشةى هةَلةةو        يةك بكرَيت ئةوسا ه
 .شكست نةبَيت

 ((بةشى دووةم )) 

 
بؤضوونةكانى سةركردايةتى حيزبى شيوعى ضينى دةربارةى 

 ِريفؤرمى سياسى

 
  (( ون جيابةاو )) دا سةرؤكى ئةجنومةنى دةوَلةةت لةة ضةني     24/11/2007لة

- :ِرايطةياند
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ِرؤسةةةيةكى طشةةتطري و ِرَيكخسةةتنةوةى هةيكةةة    كةةة ِريفةةؤرمى سياسةةى لةةة ضةةيندا ث  
و ثَيويسةتة ثِرؤسةةى ِريفةؤرمى سياسةى لةة      .ئابورى و سياسى وةكو يةك دةطرَيتةوة

دةوَلةةتَيكى طةةورةى وةك ضةني كةة ذمةةارةى دانيشةتوانةكةى يةةك مليةار و سةَى سةةةد         
 هةةةروةها.مليةةؤن كةسةةة بةشةةَيوةيةكى ِرَيخكةةراو و وورد و بةةة باشةةى بةةةِرَيوة بضةةَيت     

ِرايطةياند كة زامنى سةركةوتنى ِريفؤرمى ئةابورى بريتيةة لةة سةةركةوتنى ِريفةؤرمى      
 .سياسى

- :سةركردايةتى سياسى ضينى ثَييواية كة 
ِريفؤرمى سياسى ئةوةيةة كةة طةوهةةرى ثياداضةونةوةى هةيكةة  سياسةى لةة ضةيندا         

لةة   ئاماجنى تَيكةَلكردنى سةةركردايةتى حيزبةى شةيوعى ضةني و سةةروةرى ياسةاية       
ئيةدارةدانى كاروبةارى طشةتى لةطةةةَل ِرؤَلةى طةةل بةةو سةةيفةتةى طةةل خةؤى خةةاوةنى         

 .سةروةرى خؤيةتى
- :ئاِراستة كار دةكات 4سةركردايةتى ضينى لة ئَيستادا بة 

بةؤ ثاراسةتنى مةافى دميوكراسةيةت بةؤ      ,ثَيويستة دميوكراسةيةت طةشةة ثَيبةدرَيت   1.
 .ئةو طةلةطةل و ِرَيزطرتن و ثاراستنى مافى مرؤظ  بؤ 

ثَيويسةةتة سيسةةتةمى دادةوةرى بةةاش بكرَيةةت لةِرَيطةةةى باشةةكردنى ياسةةادانان و    2.
 .باشكردنى ئيدارة بةثَيى ياسا و قوَلكردنةوةى ِريفؤرمى ئيدارى

و ثَيويستة سؤشياليستى و دميةوكراتى  .ثَيويستة والت بةِرَيوةبوَيت بةثَيى ياسا3.
بكرَيةةت و زيةةاتر ثَيوانةةةيى   (( مؤسسووا ى )) زيةةاتر بضةسةةثَينرَيت و بةةةدامودةزطايى   

بكرَيةةةت بةةةةطؤِرينى سةةةةركردايةتى و طةةةؤِرينى ِراوبؤضةةةونةكان و طةةةؤِرينى طرنطةةةى        
 .ثَيدانةكانى سةركردايةتى

جةةةخت لةةة دانةةانى حكومةةةت  .بكرَيةةت( (مراقبووة )) ثَيويسةةتة ثاَلثشةةتى ضةةاودَيرى 4.
دميوكراسةةةيةت و ثَيويسةةةتة ثشةةةتطريى لةةةة  .لةةةةذَير ضةةةاودَيرى طةلةةةدا بَيةةةت كرايةةةةوة 

تةةةنها بةةم شةةَيوةية دَلنيةةا دةبةةن لةةوة كةةة حكومةةةت كةمتةرخةةةمى    .ضةاودَيرى بكرَيةةت 
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ناكةةةةات لةةةةة جَيبةةةةةجَيكردنى ئيشةةةةةوكارةكانيدا و دَلنيةةةةابوون لةةةةةوةى بةةةةة طةةةةؤِرينى   
 .سةركردايةتى سياسةتةكان ثةكيان ناكةوَيت

   هةةةةمى حيزبةةةى شةةةيوعيةوة و لةةةة   17بةهةةةةمان شةةةَيوة لةةةة دواى كةةةؤنطرةى
دا لةسةةةةر ضةةةةند خاَلَيةةةك 27/2/2008ونةوةيةةةةكى ليذنةةةة مةركةةةةزى حيزبةةةدا لةةةة كؤب

جةختكرايةةةةوة بةمةبةسةةةتى قوَلكردنةةةةوةى ِريفةةةؤرمى سياسةةةى بةةةؤ ئةةةةوةى لةطةةةةَل      
 -:طةشةى ئابورى و كؤمةاَليةتيةكاندا ِرَيبكات لةوانة

و .دادوةرى لةةةة والتةةةدا,عةدالةةةةتى كؤمةاَليةةةةتى , ثاراسةةةتنى مافةةةة دميوكراسةةةيةكان 
ضةةونكة سؤشياليسةةتى ,داطريى كةةرا لةسةةةر بةرزكردنةةةوةى ئةةاالى دميوكراسةةيةت ثَيةة

هةةةروةها جةةةخت كرايةةةوة لةسةةةر ثابةنةةد   . دميةةوكراتى ئامةةاجنَيكى دَيرينةةى حيزبةةة 
بوون بة سيستةمى ئةجنومةنى نوَينةرانى طةل و باشكردنى و هاوكةاريكردن لةطةةَل   

سى لة ذَير ِرابةرايةةتى حيزبةى   ثارتة سياسية جياوازةكان و سيستةمى ِراوَيذى سيا
شةةةةةةيوعيدا طوجنةةةةةةاوة لةطةةةةةةةَل داواكاريةةةةةةةكانى ثشةةةةةةتطريى كردنةةةةةةى سيسةةةةةةتةمى   

كةةةةة ئةةةةةركَيكى سةةةةةرةكية بةةةةؤ  .سؤشياليسةةةةتى و بةةةةةرةى يةةةةةكطرتووى نيشةةةةتيمانى 
 . طةشةكردنى سؤشيال دميوكراتى

 
 طؤِران لةئةركى حكومةتدا

سيسةةتةمى ئيةةدارى لةةة   هةةةروةها كؤبونةوةكةةة ِرةزامةنةةدى دا لةسةةةر قوَلكردنةةةوةى     
بةمةبةسةتى  .و ضاوخشاندنةوة بة هةيكةة  دامودوزطةاى ئةجنومةةنى دةوَلةةت    .والتدا

دامةزراندنى سيستةمَيكى ئيدارى سؤشياليستى سةانا وضةاالك  بةة شةَيوازى ضةينى      
بةشةةةَيوةيةك كةةةة ئةركةةةةكانى حكومةةةةت طةةةؤِرانى بةسةةةةردا بَيةةةت و    . 2020تاسةةةاَلى 

ومةت لة ِرَيكخسةتنى ئةابورى و ضةاودَيرى بةازاِر و     جةخت كرايةوة لةسةر ئةركى حك
ئاسةةةان كةةةردن و يةكخسةةةتنى   ,ئيةةةدارةدانى كؤمةاَليةةةةتى و خزمةةةةتطوزارى طشةةةتى    

بةةةةؤ هانةةةةدانى طةشةةةةةكردنى ئةةةةابورى   , ِرَيوشةةةةوَينة ئيداريةةةةةكان و ثةسةةةةةندكردنيان 
وجَيطريكردنةى نرخةةكان و ثارَيزطةاريكردنى    ,دروستكردنى زياترى فورسةةتى كةار   ,
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خةرجيةةةة نَيودةوَلةةةة تيةةةةكان بةةةةو سةةةيفةتةى لةئاماجنةةةة سةةةةرةكيةكانة بةةةؤ   بودجةةةى 
بةةةؤ ثشةةةتطريكردنى ئةةةةركى حكومةةةةت لةةةة بةةةوارى    .كةةةؤنرِتؤَلكردنى ئةةةابورى طشةةةتى  

بةؤ  .ِرَيكخستنى دابةشكردنى داهات و كةمكردنةوةى بؤشايى ئةطةر زؤر طةورة بَيت
ةتى كةةة ِرَيبكةةات ثشةةتطريى و دامةزرانةةدن و باشةةكردنى سيسةةتةمى بةةاربؤى كؤمةاَليةة 

 .لةطةَل ئاستى طةشةى ئابوريدا

 
 دةسكةوتة طرنطةكان 

 لةسةر ِرَيطاى ِريفؤرمى سياسى
ئةةركر سةةرةكى   . جةختكردنةوة لةسةةر ِريفةؤرم لةاليةةن حيزبةى شةيوعي خؤيةةوة      1.

بةؤ ِراسةكردنةوةى ثةيوةنةدى    .حيزب بريتية لة ِريفؤرم لةدةسةةالتدا لةةبوارى ياسةادا   
 .زطاى كؤمةاَليةتىمةت و دام ودةزطاكان و دامودةحكو نَيوان حيزب و

لةشةةةةَيوةى زيةةةةادكردنى دةسةةةةةالتةكانى .ثاَلنةةةةان بةدميوكراسةةةةيةتةوة لةةةةةناوخؤدا2.
 ليذنةكانى حيزب و كةمكردنةوةى دةسةالتةكانى سةكرتَيرى حيةزب و سةرثةرشةتى   

بةمةبةسةةةةتى باشةةةةكردنى .دروسةةةةتكردنى سيسةةةةتةمَيك بةةةةؤ كةةةادرة بااَلكةةةةان  كردنةةةى 
دنى سياسةةةةت لةهةةةةموو ئاسةةةتةكاندا بةةةؤ حيةةةزب و حكومةةةةت لةةةةثَيناو       دروسةةةتكر

 .زامنكردن و زانستى دميوكراسى دروستكردنى سياسةتدا

ضوارضةةَيوةى  ةفراوانكردنةى مةةةوداى دميوكراسةى لةئاسةةتى بنكةةى جةةةماوةردا لة    3.
ةكاندا بةةةؤ باشةةةكردنى حةةةوكمى خؤجَييةةةةتى لةةةة نَيةةةوان طوندنشةةةينةكان و شارنشةةةين 

راو جةةةؤر لةةةة دميوكراسةةةيةت و فراوانكردنةةةى مةةةةوداى    زى جةةةؤثَيشخسةةةتنى شةةةَيوا 
 .هاوبةشيكردنى هاوالتيان لةكاروبارى سياسيدا

 

 منونةى سزادانى سةركردايةتى حيزبى شيوعى
 لةطةَل ئةندامانيدا لةسةر كارى طةندةَلى 
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ليذنةةةى , لةضوارضةةَيوةى سياسةةةتى بةةةرطرتن و ِراوةسةةتان و نةهَيشةةتنى طةندةَليةةدا   
هةةةةم بِريةةةارى مةكتةةةةبى  سياسةةةى ِراسةةةتاند لةسةةةةر دةركردنةةةى   ((  16) )مةركةةةةزى 

لةةةحيزب كةةة نةةابراو (( تشةةن ليةةاننيؤى)) ئةةةمينى حيزبةةى ثَيشةةووترى لةةة شةةانناهاى 
, (( صةةندوقى يارمةةةتى كؤرمةاَليةةةتى  ))سةةاَل بةةوو لةسةةةر طةنةةدةَلى لةةة    61تةمةةةنى 

اتَيةةك ئةةةو  نةةاوبراو ئةنةةدامى مةكتةةةبى سياسةةى ليذنةةةى مةركةةةزى حيةةزبيش بةةوو ك     
ئةةةةم ثيةةةةاوة هةسةةةتاوة  بةبةةةةكارهَينانى دةسةةةةالتةكانى بةةةةؤ     .طةندةَليةةةة ئاشةةةكرابوو  

هاوكةةارى شةةارةوانى شةةانناهاى بةةؤ كةةاركردن و يارمةةةتى كؤمةاَليةةةتى بةةؤ ثَيةةدانى         
قةةةةرزى طةةةةورة لةةةةو صةةةندوقةى بةةةاربؤى كؤمةاَليةتيةةةةى شةةةانناهاى بةةةؤ كؤمثانيةةةا       

ايشةةةى ئةةةةو صةةةندوقةى خسةةةتبوة   ئاستايبةتةةةةكان بةةةة شةةةَيوةيةكى ناياسةةةايى كةةةة    
ثشةةك لةةة   داوة بةةؤ كِرينةةى  ىهةةةروةها هاوكةةارى كؤمثانيةةا تايبةتةةةكان   . سةةيةوةمةتر

هةةةةةةروةها نةةةةةاوبراو   .كةةةةةةزيانى طشةةةةةتى لَيكةوتؤتةةةةةةوة   كؤمثانيةةةةةا دةوَلةتيةكانةةةةةدا 
ى ناياسايى لةة ِرَيطةةى مؤَلةةتى    ى بةكار هَيناوة بؤ دةستخستنى قازاجندةسةالتةكان

هةةروةها  .هتةد ..نى ثارةو بةرزكردنةوةى لَيثرسراوة بضةوكةكان و  وةبةرهَينان و ثَيدا
و نةاوبراو لةةِرووى    خؤى و خَيزانةكةى بِرة ثةارةى طةةورةيان وةرطرتةوة وةك بةةرتيل    

بةهةةةةمان شةةةَيوة ثاَلثشةةةتى  .ئةخالقيشةةةةوة كةسةةةَيكى طةنةةةدةَل و هةةةةوةس بةةةاز بةةةوة   
و زيةانى طةةورةى   كةسانى نزيكى خؤى كردوة كة ياسا ثَيشَيل بكةن بةمةةش نةاوبرا  

طةيانةةةةدة نةةةةاو و ناوبةةةةانطى حيةةةةزب كةةةةة كاريطةةةةةرى زؤر خراثةةةةى هةةةةةبوو لةةةةةِرووى     
ايةةوة و ثؤسةتى   انى دوورخرئةجنامدا نةاوبراو لةهةةموو ثؤسةتةك   كؤمةاَليةتيةوةو لة 

 .لَيوةرطريايةوة ئةندامى ثةِرلةمانيشى

  دا كةنوَينةةةةرى((دوشةةةى تشةةةنش)) هةةةةروةها مةكتةةةةبى سياسةةةى بِريةةةارى دةركردنةةةى 
سةاَل بةوو    57تةمةةنى نةابراو   . ئةمينى ثَيشووترى حيزب بةوو لةة هةةرَيمى شةاندونش    

بةةهؤى  , كة ئةمينى ثَيشووترى حيزب بوو لة شارى تشيننداو لة هةرَيمى شاندونش
 .بةرتيل وةرطرتن و طةندةَلى ئةخالقى و داراييةوة
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 كؤتايى
سةةى و ئةةابورى و   بةةةم َشةةوةية ئةةةزمونى ضةةني لةةة ثِرؤسةةةى طةةؤِران و ِريفةةؤرمى سيا        

طةةلَيك دةسةكةوتى طةةورةو    .هتد..سةربازى و كؤمةاَليةتى و زانستى و فةرهةنطى و 
مليةؤن كةةس    250دا 1978طرنطى وة دةستهَيناوة بةشةَيوةيةك لةكاتَيكةدا لةسةاَلى    

دا ئةةو ذمارةيةة كةةمبؤوة بؤتةةنها     2007ذاريةةوة بةوون بةةالم لةسةاَلى     لةذَير هَيَلى هة
 .مليؤن كةس 85
ؤيةةة هةةةركاتَى باسةةى ئةةةزمونى ضةةني دةكرَيةةت لةثِرؤسةةةى طةةؤِران وِريفؤرمةةدا بةةة   هةرب

ضةونكة ثِرؤسةةى ِريفؤرمةكةةيان تايبةةت بةطةةل      , ئةزمونَيكى سةركةوتوو دادةنرَيةت 
و خاكى ضني و هاوجووتة لةطةَل داب و نةةريت و كةةلتورى خؤيانةدا و شةارو الدَيةى      

لةسةةةةةرخؤى و ثشةةةةةوودرَيذى   وةكةةةةو يةةةةةك طرتؤتةةةةةةوة و بةةةةةهَيمنى و بَيةةةةةدةنطى و   
 .جَيبةجَيى دةكةن

بةالم ئةم ئةزموونة سةركوتوةى ضني دةكرَيةت سةوودى لَيوةربطريَيةت لةاليةةن طةةالن      
و والتان و كؤمةَلطاكانى ترةوة نةك كتومت وةك ضينيةكان لةة والت و كؤمةةَلطاكانى   

بةةةؤ هةربؤيةةةةش حيزبةةةى شةةةيوعى ضةةةينى ئامؤذطاريةةةان  . خؤيانةةةدا جَيبةةةةجَيى بكةةةةن
سةةةيرى ئةزمونةكةةةمان بكةةةن و زانيةةارى تةةةواوى لةسةةةر    )) طةةةالنى تةةر ئةوةيةةة كةةة   

هةةةةر هةةةةمووى لةةةة شةةةوَينى خةةةؤى   .بةةةةالم ئةةةةو ِرؤذةى ماَلئةةةاوايى دةكةةةةن  .وةربطةةةرن
ضةةونكة ئةةةم ئةزمونةةة تةةةنها بةةؤ .بةةةجَيبهَيَلن و ئةزمونةكةةةمان لةةةبريى خؤتةةان بةرنةةةوة

 **((.ضني دةست دةدات و بةكةَلكى كةس نايةت
لَيرةدا ثرسيار ئةوةية ئايا سةركردايةتى سياسةى و دةسةةالتى كةوردى  بةطشةتى و     

ضةؤن دةتةوانن سةوود    , بةتايبةتيش سةركردايةتى يةكَيتى نيشةتيمانى كوردوسةتان  
لةةةو ئةزمونةةة وةربطةةرن؟ بؤضةةى تةةا ئَيسةةتا كةةة هَينةةدة بةشةةان و بةةاَلى ئةةةم ئةزمونةةةى     

تةةوانن هَينةةدةى حيزبةةى شةةيوعى ئةةازا و   ضةةيندا هةَلةةدةدةن جَيبةةةجَيى ناكةةةن؟ئايا دة 
ضةاونةترس و ِراشةةكاوبن لةطةةَل ئةنةةدامانى مةكتةةبى سياسةةى و سةةركردايةتيدا بةةؤ     

 لَيثرسينةوة و دةركردن و سزادانيان لةسةر طةندةَليةكانيان؟
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ثِرؤسةةةةةةى طةةةةةؤِران و ِريفةةةةةؤرمى سياسةةةةةى لةةةةةة ضةةةةةيندا لةةةةةة        , لةوةالمةةةةةدا دةَلةةةةةَيني  
ؤِربؤوة بؤ هةموو ئؤرطانةكانى حيزب و دةوَلةةت  سةركردايةتيةوة دةستيثَيكرد و ش
لةبةةر ئةةةوة ئةطةةر كةورديش ضةةاو لةةو ئةزمونةةة     . و سةركةوتنيشةى بةدةسةت هَينةةاوة  

بكات دةبَيت لةكةسى يةكةمى حيزب و حكومةتةوة دةست ثَيبكات و دواتةريش بةؤ   
 .مةكتةبى سياسى و سةركردايةتى و هةموو ئؤرطانةكانى تر شؤِرببَيتةوة

ئةةةو كةةارة كةةرا  ئةةةوا بةدَلنياييةةةوة ثِرؤسةةةى ِريفةةؤرميش لةكوردوسةةتاندا      هةةةركاتَى
بةةالم ئةطةةر بةثَيضةةوانةوة    .بةهةمان شةَيوةيةى ضةني سةةركةوتن بةدةسةت دةهَينَيةت     

كرا ئةوا ثِرؤسةى طؤِران و ِريفؤرم تةنها وةك درومشَيكى باق و بريقةى بةَى نةاوةِرؤك    
ةى ثَيشةةةةكةوتن و طةشةةةةةكردنةكانى دونيةةةةا  دةمَينَيتةةةةةوة و لةئةجناميشةةةةدا ِرةوةِرةو

بةةةجَيمان دةهَيَلَيةةت و تةةةنها طةةةل و نةتةوةكةةةمشان زةرةرمةنةةدى طةةةورة دةبةةن نةةةك     
سةةةركردة و ِرابةةةرة طةندةَلةةةكان و ئةزمونةكةةةمشان لةجَيطةةةى خؤيةةدا دةمَينَيتةةةوة و  

 .ثَيش ناكةوَيت 
=================== 

ِرؤذنامةةى كوردوسةتانى نةوَى ذمةارة     / مؤسةتا جةعفةةر   ما((/ طةشةتى ضةني و ماضةني   )) بابةتى  **
 .دا 19/10/2008لة  4702

 
 .دا 3/11/2008دا باَلوكراوةتةوة لة (( سبةى )) ئةم بابةتةم لة ثَيطةى *
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 مةترسيةكانى
 * وزةى ئةتؤمى لةسةر مرؤظ و ذينطة 

 ثَيشةكى 
, سةةاَل  50رةتاى بةةةكارهَينانى مةةرؤظ بةةؤ وزةى ئةةةتؤمى ثةةَيش زيةةاتر لةةة   لةطةةةَل سةةة 

لةكارةسةةةةات كةةةةة لةةةةةوةوثَيش   وةتى ِرووبةةةةةِرووى جةةةةؤرَيكى نةةةةوَي بةةةةوة مرؤظايةةةةة
وشةةو زاراوةى نوَييةان هاتةة    وةها زمانة جياوزاةكانيش هةندَي هةر, ن بوونةناسراو

مةترسةةةةي ,دانةوة ثارَيزطةةةةارى تيشةةةك ))نَيةةةوةوة كةةةة لةةةةةوةوثَيش نةةةةبينرابوون وةك    
تةكان جَيطةةى  تؤميةةكان الي هةةموان و لةسةةر ئاسة    كَيشةةو مةترسةية ئة  ,(( ئةتؤمى 

طرنطةى ثَيةةدان بةةون بةةةهؤي ئةةةو ترسةةة ئةتؤميةةةى كةةة لةئةةةجنامى يةكةةةم تةقينةةةوةى   
دا  9/8/1945لةةة  ناطةةازاكى و شةةارى 6/8/1945بةةؤمبى ئةةةتؤمى لةةة هَيرؤشةةيما لةةة 
 .جةنطى جيهانى دووةمةوة  بةجَييان هَيشت لةيابان لةكؤتاي

ي نةوةوةى لَيثرسةراوة  انةى كةةكار دةكةةن لةة بةوارى فيزيةا     بةهةمان شَيوة ئةو زاناي
سياسةةةي  سةةةةربازيةكانيش لةةةة مةترسةةةي وزةى ئةةةةتؤمى تَيطةيشةةةتوون كةضةةةةةند       

هةةر ئةةم مةترسةية    .وَيرانكةرة لةثاَل سيفاتة باشةكانيدا لةسودوكةَلك وةرطرتن لَيي 
هانى كؤمةَلةى طشةتى نةتةةوة يةةكطرتووةكانى دا كةليذنةيةةكى      ئةتؤميةش  بوو كة

دا  0700زانستى ثَيك بَينَيت بؤ لَيكؤَلينةوة لةكاريطةرى تيشكى ئةةتؤمى لةة سةاَلي    
 .بؤ سةر مرؤظ 

دا ثَيةةةةك هَينةةةةا كةةةةة   1957دواتةةةةر ئاذانسةةةةى وزةى ئةةةةةتؤمى نَيودةوَلةةةةةتى لةسةةةةاَلي  
اشةةتى بةةؤ ئةةةم جةةؤرة وزةيةةة لةةة هةةةموو     هةَلدةسةةتَيت بةطةشةةةثَيدانى بةةةكارهَينانى ئ 
بةةم شةَيوةية زؤربةةى ووالتةانى دونيةا      ,بوارةكاندا كةسوود بة مرؤظايةتى بطةيةنَيت 

هةسةةةتان بةةةةثَيك هَينةةةانى ليذنةةةةودةزطاى نيشةةةتيمانى بؤضةةةاودَيرى كردنةةةى بةةةوارى    
دةتوانرَيةةت ووزةى ئةةةتؤمى بةرهةةةم  ,.ثاراسةةة لةتيشةةكدانةوةو كارةسةةاتى ئةةةتؤمى  

, هَيةةةزة زؤر طةورةيةةةةى كةثةةةةروةردطار خسةةةتويةتية نةةةاوكى ئةتؤميةةةةوة     بَيةةةت لةةةةو 
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بةشةةَيوةيةك وزةى ئةةةتؤمى دَيتةةة بةرهةةةم كاتَيةةك طةةؤِران بةسةةةر ثَيةةك هاتةةة دروسةةت      
 .بونى طةرديلةدا بهَينرَيت كة ئةمةش بةكارلَيكى ئةتؤمى ناسراوة 

الي خةةوارةوة  بةةةم شةةَيوةيةى, بةةؤ ئةةةوةى خوَينةةةران بةئاسةةانى لةبابةتةكةةة تَيبطةةةن   
- :ِراظةى دةكةين 

                                                                                       
 قةبارةى , طةرديلة لةناوك ثَيك دَيت   بةدةوريدا ئةلكرتؤن دةسوِرَيتةوة 

      1 
                                                                                                ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمرت                               ----------= يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك طةرديلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

               1000000   
                                                                                
لةسةةةةر  0رت لةةةة كةةةةم)1/10000 <قةةةةبارةى نةةةاوك (.لةةةة مليمةتةةةةر  يةةةةك لةةةةمليؤن) 

, ؤتؤنةةات و نيوترؤنةةاتى تيادايةةة هةةةموو ناوكَيةةك ثِر, دةهةةةزار لةةة قةةةبارةى طةرديلةةة  
بريتيةة لةةناوك و   بضةوَينرَيت كةة ِرؤذ   كةدةكرَيت  َثيكهاتةى طةرديلة بةكؤمةَلةةى ِرؤذ  

ةوة بةةريتني لةئةلةكرتؤنةةةكان ئاشةةكراية  كانيش كةبةةةدةورى ِرؤذدا دةسةةوِرَين هةسةةارة
يادا كةهةموو بارطة وةك يةكةكان لةيةكرتى دوور دةكةونةةوةو هةةموو   لةزانستى فيز

لةثَيكهاتةى طةرديلةشدا بةهةةمان  ,بارطة جياوازةكانيش لةيةكرتى نزيك دةكةونةوة 
ؤتؤنات كةبارطةةى  شرتيش بايان كرد كة ناوك ثَيةك هةاتووة لةةثرِ   وةك ثَي, شَيوةية 
جةةةار لةكَيشةةةى ئةةةةلكرتؤن  ( 1836)هةيةةةة و كَيشةةةى بريتيةةةة زيةةةاتر لةةةة   )+(موجةةةةبى 

كةئةمةش دةبَيتة هؤي نزيك بونةوةى ئةلكرتؤنةةكان لةة   , هةية ( -)كةبارطةى سالبى 
ؤتؤنةةةكان بةة بةةراورد لةطةةَل ئةلكرتؤنةدا كةة بةةدَلنيايي بةةر ثرِ       , ؤتؤنةة قورسةةكان   ثِر

ي َيراية بةالم خ, ن بارطة جياوازةكاندا دةكةوَيت لةبةر بونى هَيزى كَيش كردن لةنَيوا
ئةلكرتؤنةةةةكان وادةكةةةات كةبسةةةوِرَيتةوة بةةةةدةورى ناوكةةةدا بةشةةةَيوةيةك كةةةةناتوانَيت  
ِرايبكَيشةةَيت بةةؤ الى خةةؤي بةةةالم لةهةةةمان كاتيشةةدا ناتوانَيةةت لَيشةةى دوربكةوَيتةةةوة  

بةؤ  , وةك ئةوشَيوازةى لةكؤمةَلةى ِرؤذدا لةنَيوان ِرؤذ وهةسارةكانى تةردا ِروودةدات  
ؤتؤنةةةةكانى نةةةاو ناوكةةةدا ِروونةةةةدات  وتنةةةةوة لةةةةنَيوان ثِرئةةةةوةى ِروودانةةةى لَيكدوركة
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كى تةر  لةةناو ناوكةدا تةومخيَ   ,هةيةة  )+(ضونكة هةموويان هةمان بارطةةى مووجةةبيان   
(( وجةةةب و سةةالب م))دؤزرايةةةوة كةبريتييةةة لةةة نيؤترؤنةةات كةبارطةةة يةكسةةانة واتةةة   

ةوةى كؤيةان بكاتةةوة   ؤتؤنةكاندا بؤ ئة لكان واية لةنَيوان ثِرازَيكى ثَيكةوةكةوةك ئامِر
لةناوكةدا لةةةجياتى ئةةةوةى لةيةةةك دووربكةونةةوة بةشةةَيوةيةك كةبارطةةة هاوشةةَيوةكان   

 .رَيتن ِريََطة لةناوضوونى طةرديلة دةطترؤنةكادةنَين بةيةكرتةوةو بةهؤيةوة نيؤثاَل
هةيةةة كةئةةةو  )+(ؤتؤنات هةةةموو تومخَيةةك لةةةدونيادا ذمارةيةةةكى ديةةاريكراوى لةةةثرِ     

كةئةةةةم ( Atomic Namber)ي دةوترَيةةةت ذمةةةارةى طةرديلةةةةيي  ذمارةيةةةةش  ثَيةةة 
هةةةروةها  هةةةموو تومخَيةةك  , ذمارةيةةة نةةاوى تومخةكةةة وسةةفاتةكانى ديةةارى دةكةةات   

ؤتؤنةةةةكان بةشةةةَيوةيةك ذمارةيةةةةك  ئةةةةلكرتؤناتى تيادايةةةة كةيةكسةةةانة  بةةةةذمارةى ثرِ 
اودا كةبارطةةةةى يةةةةكرتى بةةةةتاَل دةكةنةةةةوةو بةمةةةةش تومخةكةةةة لةحاَلةةةةتَيكى وةسةةةت  

 .توخم لةسروشتدا دؤزراوةتةوة  002لةئَيستادا , دةبَيت 
 :شكةوتنى زانستى كيميا َيث

هةمووان دةزانني كة خةونى مرؤظ بةوة هةؤي ثَيشةكةوتنى زانسةتى كيميةا كةئةةويش       
بةةري  بةةوو لةهةوَلةةدان بةةؤ طةةؤِرينى كةةانزاى هةةةرزان بةةؤ ئةةاَلتون كةئةمةةةش  كةةارَيكى     

كَيكى كيميةةةاوى ناتوانَيةةةت ثَيةةةك هاتةةةةى طةرديلةةةة  مةحاَلةةةة لةبةرئةةةةوةى هةةةي  كةةةارليَ 
ؤتؤنةكاندا بةمةش مرؤظ ناتوانَيت ئةو خةونةةى بهَينَيتةة دى و   بطؤِرَيت لةذمارةى ثِر

كردنى هةةةي  بةةةةجَيجَيبَى ببَيتةةةة خةةةاوةنى ئةةةاَلتون لةةةةكانزا هةةةةرزان بةهاكانةةةةوة بةةةة    
كارلَيكةةةة ))دا ئةةةةوةى  كةةةةِروودةدات لةكارلَيكةةةة ئةتؤميةكانةةة .كةةةارلَيكَيكى كيميةةةاوى 

طةؤِرين  ) بريتية لةوةى كة ناوكى طةرديلةكان لةيةكرت نزيك دةبنةةوة  (( فيزياويةكان 
- :ى وزةوة بةدووِرَيطا ورةلةئةجنامى كاريطةرى طة(( . طةرديلةدا لة 
كةةةثَي ....... دووش بةةؤ ضةةوار و بةةةم شةةَيوةية   , طةرديلةةة دابةةةش دةبَيةةت بةةؤ دوو  1.

ر لةبةةةةةةر ئةةةةةةم هؤيةةةةةة طةرديلةيةةةةةةكى طةةةةةةورة   دةوترَيةةةةةت توانةةةةةةوةى ئةةةةةةتؤمى هةةةةةة 
ؤتؤنةةاتى ى ثِرورةكةةة ذمارةيةةةكى طةةة(( يؤرانيةةؤم )) بةةةكاردةهَينرَيت وةك طةرديلةةةى 

 .لةناوكداية 
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لكانةةدنى طةرديلةيةةةكى بضةةوك بةيةةةكَيكى تةةرةوةو بةةةم شةةَيوةية كةةة بةةةم كةةردارةش  2.
بضةةةوكى لةبةةةةر ئةةةةم هؤكةةةارةش  طةرديلةةةةى   (( ثَيكةةةةوةلكانى ئةةةةتؤمى  ))دةوترَيةةةت 

لةةةةم ِراسةةةتيانةوة ,ؤتةةةؤنى هةيةةةة لةناوكةةةدا هايةةدرؤجني بةةةةكار دةهَينرَيةةةت كةيةةةةك ثرِ 
ى ةدةتوانني خةياَل بكةين كةضةؤن دةتةوانني وزةمةان دةسةت بكةةوَيت بةةثَيي بةريدؤز       

ئةنيشتاين كاتَيةك دووطةرديلةة ثَيكةةوة دةلكةَين يةان طةرديلةيةةك جيادةكةينةةوة بةؤ         
ت دةكةةةةوَيت كةيةكسةةانة بةبارسةةةتايية تازةكةةةة  دووطةرديلةةة ئةةةةوا وزةيةةةكمان دةسةةة  

 ( .كارلَيكَيكى زجنريةيي بَي كؤتا ) دووجاى خَيرايي ِرووناكى ×

, كردارى ثَيكةوة لكان يان توانةةوةى ئةةتؤمى بنضةينةي دروسةت بةوونى كةونةة       *   
كةةاتَي ثَيكةةةوة لكةةانى طةرديلةيةةةكى هايةةدرؤجني و طةرديلةيةةةكى هيليةةؤم ِروودةدات   

ورسةةةةرت بةرهةةةةةم دَيةةةةت كةئةةةةةم كارلَيكةةةةةش دادةنرَيةةةةت بةةةةةكارلَيكَيكى    تةةةةومخَيكى ق
بنضةةينةيي بةةؤ دروسةةت بةةونى ِرؤذ و ثاراسةةتنى وزةكةةةى و ئةةةم كارلَيكةةةش بةةةردةوام  
دةبَيةةت و بةبةةةردةواميش تةةومخى نوَيمةةان دةسةةت دةكةةةوَيت تةةا ئةوكاتةةةى تةةومخى    

ئيةةدى وزةى و  11ؤتؤنةةةكانى بريتيةةة لةةة  ئاسةةنمان دةسةةت دةكةةةوَيت كةةةذمارةى ثرِ  
كاتَيةةةك ئةسةةةتَيرةيةك , ئيةةةدى ناتوانرَيةةةت تةةةومخى نةةةوَي دروسةةةت بَيةةةت  , نامَينَيةةةت 

  .ئةستَيرةكان(  oلةناوةنديدا بِرَيكى زؤر  ئاسنى تيادا دةبَيت ماناى ئةوةية كةئةو 
 :سودةكانى وزةى ئةتؤمى * 
ةش ئاشكراية زةوى سامانَيكى ديةاريكراوى هةيةة لةنةةوت و خةةَلوز و ئةةم تومخانة       

بةةِري هةةةبووى فعلةةى لةيةةةدةكى نةةةوت     ,سةةاَلدا   95 - 63ةى وبةةةكاردةهَينرَين لةةةما 
ئةةو ماوةيةةى   , لتريلةؤن بةةرمي  ( 2,1 1,4–)لةجيهاندا مةزةنةدة دةكرَيةت بةسةنورى    

سةةاَل ديةاريكراوة لةسةةةر بنضةينةى بةةةكارهَينانى فعلةى نةةةوت لةةة     95 - 63سةةرةوة  
سةاالنة لةكاتَيكةدا نَيوةنةدى بةةكارهَينانى      % - 2 1ئَيسةتادا لةطةةَل زيةادة بةِرَيةذةى     

تةةن   1بؤ مةبةستى بةةراورد كةردن هةةر    , مليؤن بةرميل نةوتة  80ساالنة لةسنورى 
لةةيؤرانيؤم وزةيةةةك دةدات كةيةكسةةانة بةةةو وزةيةةةى كةبةرهةةم دَيةةت لةةة مةةةالين تةةةن    

وت كاريطةرةخراثةةةكانى سةةوتانى خةةةَلوزى نةةة   .لةخةةةَلوزو مةةةالين بةةةرميل لةنةةةوت    
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لةكاتَيكةدا كةورة ئةتؤميةةكان بةشةَيوةيةك ديةزاين      , ئةبَيتة هؤي ثيس بةوونى ذينطةة   
كةةراون بةشةةَيوةيةكى بةةاش ولةةةذَير ضةةاودَيرى و سةرثةرشةةتيةكى بةةاش بةشةةَيوةيةك    

 .كةهي  جؤرة ثيسبونَيكى ذينطةى لَيناكةوَيتةوة 
  زيانةكانى وزةى ئةتؤمى: 

ئةةةةةةةتؤمى و  بةةةةةةؤمبى((  50000))والتةةةةةةة يةةةةةةةكطرتووةكانى ئةةةةةةةمريكا و ِروسةةةةةةيا   
كةئةطةةةر ثةةةروةردطار بيوسةةتاية ئةةةوا بةةةكارهَينانى ئةةةو      ,هايةةدرؤجينى يةةان هةيةةة   

 .زةوى  ضةكة دةبوة لةناوبردنى هةموو مرؤظةكانى سةر
تةقينةةةةوةى ئةةةةتؤمى تيشةةةكَيكى كوشةةةندةى  لَيدَيتةةةة بةرهةةةةم كةةةةدةتوانَيت مةةةرؤظ       

ى نئةةةوةى ِروويةةدا لةةةكاتى بةةةكارهَينا   وةك ,لةناوبةةةرَيت لةطةةةَل تَيثةةةِربوونى كاتةةدا    
هةةةروةها بةةةهؤي دروسةةتبوونى  , طةةازاكى لةةةيابان نابةةؤمبى ئةةةتؤمى لةهَيرؤشةةيما و  

هةنةةةةدَي كةةةةةموكوِري و لَيضةةةةوون لةةةةةكورة ئةتؤميةكانةةةةدا وةك ئةةةةةوةى لةةةةةكورةكانى   
لةِروسةةةةةةيا ِروويةةةةةةدا و بةةةةةةوة هةةةةةةؤي تووشةةةةةةبوونى   1986رؤنؤبيلدا لةسةةةةةةاَلي ضةةةةةةَي

ئةةةةةتؤمى و مردنةةةةى ذمارةيةةةةةكى زؤرتةةةةرو توشةةةةبوونى     هةزارةهاكةةةةةس بةتيشةةةةكى  
 .ذمارةيةكى تر بةنةخؤشي شَيرثةجنةى جياواز 

كورة ئةتؤميةكان ثامشاوةى ئةتؤميان هةية كةدةبَيتة سةرضاوةى تيشةك دانةةوة بةؤ    
مةةةةةةالين سةةةةةاَل كةةةةةة ثَيويسةةةةةتة خؤِرزطاربكرَيةةةةةت لةةةةةةو ثامشاوانةةةةةةو نابَيةةةةةت وةك        

بةةةةَلكو دةبَيةةةت  لةجَيطةةةةى   , َيطةيةكةةةدا هةرثامشاوةيةةةةكى تةةةر دابنرَيةةةت  لةهةةةةر ج   
 .تايبةتدا هةَلبطريَيت بةشَيوةيةك كاريطةرى نةبَيت بؤسةر مرؤظ 

 :بةكارهَينانى وزةى ئةتؤمى * 
مرؤظ توانى لةماوةى ئةةم دةسةاَلةى كؤتايةدا كةةوزةى ئةةتؤمى بةتةةنيا بةةكاربهَينَيت        

 ؤميةةكان هةةموو بةو    :نةة  بؤ خزمةتى ثَيشكةوتن و تةكنةلؤذيا لةضةند بوارَيكةدا لةوا 
 .بةهةردوو بةشى مةدةنى و سةربازيةوة 

  كورة ئةتؤمية مةدةنيةكان: -



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 281 

 

كةناوضةةةةيةكى بةةةةرين  1979مليمةةةى لةئةةةةمريكا لةسةةةاَلي  3ِرووداوى دورطةةةةى 1.
 .ثيس بوو بةبِرَيكى كةمى تيشك 

كةةة ِرووبةةةرَيكى فةةراوان ثةةيس  1986ِرووداوى ضةةَيرنوَييل  لةةة ئؤكرانيةةا لةسةةاَلي 2.
 .بوو بةبِرَيكى طةورة لة تيشك 

 دامةزراوةسةربازيةكان : -
ِرووداوى شارؤضكةى كيشينم لةة ضةياكانى ئةؤراَل لةة ِروسةياي فيةدِراَلي لةة سةاَلي         1.

لةيةكَيك لةة خةزانةةكانى هةةَلطرتنى ثامشةاوة تيشةك       دا لة ئةجنامى داخوران 1957
خةزانةكةةةةةو دةرةوةكةةةةان كةةةةة  توانةةةةاى بةةةةةرزيان هةيةةةةة كةةةةةبوة هةةةةؤي تةقينةةةةةوةى     

 .باَلوبونةوةى تومخة تيشكدةرةكان 
كةةة بِرَيةةك ( كةةورةى ئةةتؤمى  ) دا  1957ِرووداوى وندسةكيل لةبةةةريتانيا  لةسةاَلي   2.

 .مةوادى تيشك دةرةوة و بةرهةمى ثةرت بون باَلوبؤوة 

دةزطةةةةاى جيهةةةةانى ثةيوةنديةةةةدار بةةةةة , لةةةةةبارى طواسةةةةتنةوةى ضةةةةةكى ئةتؤميةةةةدا 3.
ووداوى تؤمةةةةةاركردوة لةةةةةةو ِرووداوانةةةةةةى كةلةةةةةةكاتى رِ 14( سةةةةةةالمةتى ئةةةةةةتؤمى )

لةةةة ناوبةةةانطرتين ئةةةةو  , طواسةةةتنةوةى ئةةةةتؤمى لةةةةئايان و دةريةةةادا ِروويةةةان داوة   
 -:ِرووداوانة 

 ِدا لةةةنَيوان  1966شةةانى دووفِرؤكةةة لةةة ئيسةةثانيا لةسةةاَلي   َيووداوى بةيةكداكر
ربةئسةةةتو  فِرؤكةيةةةةكى بؤمةةةب هاوَيةةةذ و فِرؤكةيةةةةكى طواسةةةتنةوةى خةةةؤراك  سة    

ئةةةمريكا لةةةةكاتى بةةةةنزين  تَيكردنةةةدا لةئايانةةدا كةةةةبوةهؤي كةوتنةةةة خةةةوارةوةى    
دانة بوون كةة فِرؤكةة بؤمةب هاوَيذةكةة هةةَليطرتبوون      4بؤمبة هايدرؤجينيةكان  كة 

و لةكاتى كةوتنة خوارةوةشدا ثةِرةشوتةكان نةكرابونةوة كةببوة هؤي داطريسةانى  
دةرضةةةةوونى تومخةةةةة ثةةةةةرت بوةكةةةةان لةةةةةكاتى   بارطةةةةة ئاسةةةةاييةكانى بؤمبةةةةةكان و  

بةالم بوة هؤي ثةيس بةوونى   , ِرووينةدا ( تةقينةوةى ئةتؤمى ) كَيشانيدا بةزةويدا 
 .ناوضةكة 
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   دا كةة ضةوار    1968ِرووداوى كةوتنة خوارةوةى فِرؤكةيةك لةطرينالند لةسةاَلي
م تؤنيةةؤؤبةةةالم تةةومخى بل( دا تةقينةةةوة ِرووينةةة) سةةةرى هايةةدرؤجينى هةةةَلطرتبوو 

 .لةناوضةكةدا باَلوبؤوة 

 :ذَير دةرياييةكان  ِرووداوة* 
 دا  1986ى ئةتؤمى لة نزيك كةنارى بةرمؤدا لةساَلي يِرووداوى ذَير دةريا. 

  1989ِرووداوى ذَير دةريايي نةروجيى ئةتؤمى لة ساَلي . 

  2000ِرووداوى ذَير دةريايي ِروسي نزيك سويد لة ساَلي . 

تية فةزاييةةةكان كةةة لةةةكاتى طةِرانةوةيانةةدا بةةؤ سةةةرزةوى      ِرووداوةكةةانى كةشةة *
- :ِرويانداوة 

     ِرووداوى طةِر تَيثةةِربوونى كةشةتى فةةزايي ( sky up 19  )  دا  1964لةسةاَلي
 .لةكاتى طةِرانةوةيدا كةبوة هؤي باَلوبونةوةى بلؤتؤنيؤم لةئاياندا 

    ِرووداوى طِرطِرتنةةةةى كةشةةةةتى فةةةةةزايي(cosmos954 ) دا و  1978لةسةةةةاَلي
باَلوبونةةةةوةى بِرَيةةةك لةمادةثيسةةةكةرةكان بةةةةهؤي  تيشةةةكةوة  لةسةةةةر ناوضةةةةكانى   

 .دا ةباكورى ِرؤذئاواى كةن

        ِرووداوةكان لةةكاتى جةَي بةةجي كردنةى  سةرضاوةتيشةكدةرةكان دا كةةزؤرترن
لةطةةةَل بضةةوكى  ئةةةو سةرضةةاوةنةدا بةةةالم  بونةتةةة هةةؤي لةةة   ,لةةةِروداوة ئةتؤميةةةكان 

ةكى زؤر سةةةرةِرايي ِرووداوى ثةةيس بةةونى ئةةةتؤمى كةِروبةةةرَيكى  نةةاوبردنى ذمارةيةة
 .طةورةى طرتةوة 

  ( حمةمةةةةدى )و ِرووداوى  1977لةمةكسةةةيك لةةةة سةةةاَلي ( حةةةةواريز ) ِرووداوى
 . لةبةِرازيل( طوانيا )و ِرووداوى  1984لةمةغريب لة ساَلي 

ةموو ِرَيكخةراوة  ئامؤذطةارى هة  ( دةزطاى ثاراسةتنى ئةةتؤمى   ) لةبةر ئةم ِرووداوانة * 
و سةةالمةتى ئةةتؤمى كةردوة كةليذنةةى      ة ثةيوةنديةدارةكانى بةة ثاراسةة   نَيودةوَلةتي

نيشتمانى دامبةزرَينن و ياساو ِرَينمايي تايبةت دةربكةن بؤ زيةاتر سةوود وةرطةرتن    
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لة وزةى  ئةتؤمى و سةرضاوة تيشك دةرةكان و ِرَيطة طرتن  لةمةترسةيةكانى  و بةةم   
- :اييان دةكات شَيوةية ِرَينم

اَلوكردنةةةةوةى هؤشةةةيارى دةربةةةارةى  مةترسةةةيةكانى ئةةةةتؤمى و باَلوكردنةةةةوةى   ب1.
ِرؤشةةةنبريى سةةةةالمةتى لةةةةنَيوان كرَيكةةةةارانى كةكاردةكةةةةن لةطةةةةَل مةةةةوادة تيشةةةةك       

 .دةرةكانةوة لةسةر هةموو ئاستةكان 
ئامةةةادةكردنى هةةةةموو ئةةةامَيرو كةةةةل وثةةةةلَيكى تةةةةكنيكى ثَيويسةةةت بةةةؤ كةةةارى          2.
 .َيزطارى و سةالمةتى ثار
 .ئامادةكردنى تواناوشارةزايي مرؤظ لةبوارى ثارَيزطارى و سةالمةتيدا 3.
جةةةةي بةةةةةجَي كردنةةةةى هةةةةةموو ثَيوانةةةةة ئةتؤميةةةةةكان بةةةةؤ دَلنيةةةةابون  لةةةةةكردارى       4.

 .ثارَيزطاريكردن 
دانةةةانى ثَيوانةةةة و داواكةةةارى تايبةةةةت  بةهةةةةموو ِرَيوشةةةوَينةكان  كةِرَيطةةةة بطرَيةةةت  5.

 .نةوةو دياريكردنى لَيثرسراو لةوكارة لةتيشكدا
بةةونى ثةةالن دانةةانى بةةةهَيز لةةةكاتى ِرووداوى كتةةوثِردا كةثَيشةةرت ناسةةراوة لةاليةةةن    6.

كرَيكارانةةةوة بةشةةَيوةيةك  كةةةبري لةةةوة بكرَيتةةةوة كةةةِرووداوى هاوشةةَيوة ِروودةدات      
 .ةشارةزايي بثشت بةسة 

ةزراوة ئةتؤميةكانةةدا بةةؤ ئةةةوةى   ثَيويسةةتة ئيدارةيةةةكى ضةةاالك هةةةبَيت لةةةناو دامةة    7.
, ئاسةةةةةةةةتى تيشةةةةةةةةكدانةوة بةبةةةةةةةةةردةوامى لةئاسةةةةةةةةتى ِرَيطةةةةةةةةة ثَيةةةةةةةةدراودا بَيةةةةةةةةت  

سةرضاوةتيشةةةكةكان لةجَيطةةةةى ئةمينةةةدابَيت و ثارَيزطةةةارى بكرَيةةةت بةةةةهؤي ثةةةةردة   
 .ِرَيطرةكةيةوة لةكاتى بةكارنةهَينايدا 

 :ئايندةى وزةى ئةتؤمى * 
وة وةثَيويسةتة  ةتؤمى هةية بؤ ئةوةى مبَينَيتةلةو بِروايةدان كةوزةى ئس هةندَي كة

هةنةةدَيكى تةةر دةَلةةَين دةبَيةةت خؤمةةان    , ضةةؤن لةطةَليةةدا دةذيةةن    لةسةةةرمان كةةةبزانني  
ةروزيانةةةةةةةكانى لةضةةةةةةةك و كةةةةةةورة  ئةتؤميةةةةةةةكان ِرزطاربكةةةةةةةين بةةةةةةؤ ئةةةةةةةوةى لةزةر  

وانطةيةةةةةةكش اليةةةةةةنطرو ئؤثؤزسةةةةةيؤنى هةيةةةةةة و لةسةةةةةةر  ِردووربكةوينةةةةةةوة  هةةةةةةر 
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ةبِريار بدةين ضى بكةين و وةك هاوالتيةةكى ئةةم طةؤي زةويةة  نةةك وةك      هةموومانة ك
هاوالتيةةةكى والتَيكةةى ديةةاريكراو لةةة بةرئةةةوةى زةرةروزيانةةةكانى تةةةنيا بةةةوالتَيك و     

 . ناوضةيةكةوة ناوةستَيتةوة
 ----------------------------------------------

 .دا2007باَلوكراوةتةوة لة بةهارى ( (ئةندازياران)) ئةم بابةتةم لة طؤظارى  *
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نةوتى جيهان تةواو دةبَيت

* ثَيشرت لةو كاتةى ثَيشبينى دةكرا  

ةكيةكان كةةةرد دةربةةةارةى نةةةةوتى  اسةةةتةى سةرضةةةاوة سةةةةر زاناكةةةان ِرةخنةةةةيان ئارِ * 
ى ماوة لةجيهاندا، وئاطاداريان دا كةنةوتى جيهان كؤتةايي دَيةت بةةخَيراترين    يةدةط

ةوةى ثَيشبينى دةكرا لةاليةن حكومةت  كؤمثانيا كانةوة بؤ ئةةوةى دان  كات وةك ل
 .بنَين بةو ِراستيةدا 

ئةجناميةدا  ( بةريتش برتؤليةؤم   ) ئةو سةرضاوة ئاماريةى كؤمثانياى نةوتى بةريتانى 
باَلوكرايةةوة، دةرخيسةت كةة جيهةان      13/6/2007ؤذى رِ تايبةةت بةةوزةى جيهةان لةة    

سةةاَلي داهةةاتوو ئةطةةةر ئةةةم   40يةةةدةطى ثَيويسةةتة بةةؤ  تةةا ئَيسةةتاش خةةاوةنى نةةةوتى  
ئَيستا بةكاربَيت، ئةم خةماَلندنةش  ثشت ئةسةتورة بةةذمارةى فةةرمى، كةة      ىِرَيذةية
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خةماَلندنانةةةةى كةةةةكراوة دةربةةةارةى  نةوةى ئةةةةو ردئةمةةةةش كاردةكةةةات بةةةؤ ثوضةةةةَلك 
سةةةنتةرى  )اناكان كةة  ؤِربِربوونى نةةةوت لةة جيهانةةدا، لةطةةَل ئةمةشةةدا هةنةدَي لةةةز   ضة 

رةطةةةةاى سةةةةةرةكى لةشةةةةارى لةندةنةةةةة  كةةةةة با( ؤِربِربوونى نةةةةةوت شةةةةيكردنةوةى ضةةةة
- :ايةتيان دةكات دةَلَيتِرابةر

بةرهةةمى جيهةةان لةنةةةوت لةضةةوار سةةاَلي داهةةاتوودا دةطاتةةة بةةةرزترين ئاسةةتى ثةةَيش   
ةى دةبَيةةةت روى طةةةةئةةةوةى بةةةةرةو دابةةةةزينَيكى قةةةوَل ببَيتةوة،كةةة ئةمةةةةش كاريطةةةةر  

 .جيهانى و هةروةها لةسةر شَيوزاى ذيانيشمان لةسةر ئابورى
بةكارهَينامنان بؤ نةةوت زيةاد دةكةات ، وةلةدؤزينةةوة     ( اوة نةوت ) بةثَيي بريدؤزى 

يةدةطيةةة نةوتيةةةكانيش تَيدةثةةةِرَينَيت  لةةة يةدةطةةة نةوتيةةةكامنان كةةةم دةكاتةةةوة،       
 دا دةَلَيةت ةبريدؤزةيةةكى سةاد  لةة  سةرؤكى سةنتةرى نةمانى نةةوت  ( كؤلَيل كامبيل )

دةتوانرَيةةةت ثةةةةرداخَيك خواردنةةةةوة  )) -:يبطةةةاتهةةةةموو كةسةةةَيك دةتوانَيةةةت تيَ كةةةة 
ةرداخةكةةة ثةةِرة لةةة سةةةرةتاداو لةكؤتايشةةدا بةةةتاَل دةبَيتةةةوة ،       خبورَيتةةةوة كاتَيةةك ث 

 ".جاهةر ضةندة خَيراتر خبورَيتةوة خَيراتريش كؤتايي دَيت
طةةرى سةةةرؤكى زجنريةكؤمثانيةةا   جيؤلؤجيةةةكى طرنطةةى دَيةةرين  جيَ  (  كامبيةةل . د )

بريتيش ثرِتؤليؤم ، شةل، فينةا ، اكسةون ، شةيفرون     ) نةوتيةكانة وةك كؤمثانياكانى 
 (.تكساكو 

ئاسةايي كةة هةةرزان      بةرهةم هاتوو كةبةرزترين ئاستى نةوتى:" ئةم دكتؤرة دةَلَيت
 ".يشدا كؤتايي هات  2005 ىبةئاسانيش دةردةهَينرَيت لةساَل

ورس كة دةرهَينانى طرانة  يةدةطة ئاوية قوَلةةكان، لةة ناوضةة    تى قنةوثيشةسازى لة
جةمسةةةريةكاندا  دةرهَينةةانى شةةلةمةنى لةةةغاز ئةةةوا بةةةرزترين ئاسةةتى ئةةةو نةوتةةة        

 .دةبَيت دا  2011 ىلةساَل
هةسةتا بةِرةتكردنةةوةى ئةةو سةيناريؤيةو     ( ؤليةؤم  يش ثرِتتبري) يةكسةر كؤمثانياى 

هةةةموو بةَلطةةةكانى بةةريدؤزة ناسةةى   (  يسنةةر دَيةيتةةث )طةةةورة ئابوريناسةةةكانى وةك  
مةان وايةةة كةة ديةةاريكردنى تةةةواو   بريوِرا:" ورخسةةتةوة و ئةةو دةَلَيةةت دو(  اوة نةةوت )
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هةبَيت بؤ سةرضاوة سروشتيةكان، كاتَيك كة ئاستى بةرزى نةةوت كؤتةايي دَيةت لةة     
يةان لةة بةةرزى    زؤر بةكارهَينانةوة بَيت يةان لةة ئةةجنامى طةؤِرينى كةشةوهةواوة بَيةت       

 ".ئاستى بةرهةمةوة بَيت 
( ثيشةةاندان  داواكاريةةدا )  لةةةم سةةاالنةى دوايشةةدا ئةةةو بؤشةةاييةى هةةةبوو لةةةنَيوان   

كةمبؤتةوة، وةلةسةاَلى ِرابةردوودا وايلَيهةات كةة ئةةو بؤشةايية هةةر        (   رض وطمب)
 نةةةةمَينَيت، وةكاريطةةةةرى هةةةةر كةةةةمبونَيكى ضةةةاوةِروانكراو زؤر طةةةةورة دةبَيةةةت هةةةةر  
كاتَيك بةكارهَينان لة بةرهةم زياتر بةوو، تةنانةةت بةكةةمرتين بةِريش بَيةت ثَيدةضةَيت       

دؤالرى ئةةمريكى ئةمةةش    100كة نرخى يةك بةرميل نةوت بةرزبَيتةوة بؤ زياتر لةة  
 .بةدواى خؤيدا سستبونَيكى ئابورى جيهانى بةدواى خؤيدا بهَينَيت

ية  بةرةو كةسايةتيةكى كؤنةةثارَيز  جيؤلؤج( كامبيل . د) وةكو ( جَيرمى ليبخرت )
نةةوت  غةاز  هةةواى طةةرم  كَيشةةى      : نيةوةى كؤتةايي  ) ضوو كاتَيك لةة كتَيبةكةيةدا   

بةةةةناو زؤرتةةةرين  ( اوة نةةةةوت ) ى ةكةةةةبوة هةةةؤي باَلوبونةةةةى بةةةريدؤز  ( وزةى كةةةةونى
 .جةماوةردا

ةى ئةو بةراورد دةكات لة نَيوان ثَيشةسازى  دوودَلةى حكومةتةةكان بةؤ بةرزكردنةةو    
نةةةمانى ضةةاوةِروانكراوى نةةةوت لةطةةةَل ِرةتكردنةةةوةى    و بةةؤ ئاسةةتى ِرووبةِروبونةةةوة 

 .مةسةلةى طؤِرانى كةش  هةوا 
ئةمة ئةو ِرَيطةيةم بريدةخاتةوة كةكةس نةيدةويست بيبيستَيت بةؤ  :"لينريت دةَلَيت

 ماوةى ضةند ساَلَيك، كة ئاطاداركردنةوةى زاناكان بوو بةؤ طةةرمبونى كةةونى كاتَيةك    
ئَيمة ثَيشبينيمان دةكرد كة ئاوهابَيت و هةموو هةوَلَيكمان دةدا كة خةَلكى تَيبطةةن  

." 
شةةتة ئةةةو ثةةةِري ئاسةةت بةةةرزى لةةة    يدا يةةةدةطى نةةةوتى بةةةريتانيا طة  1999لةسةةاَلي 

دةركةةةةةةوت، وةكةةةةةو لينريةةةةةت    سةةةةةاَل 2دةريةةةةةاى بةةةةةاكوردا، بةةةةةةالم ئةمةةةةةة لةةةةةةدواى   
ارى وابةةوو ةر كةسةةَيكةوة وةكةةو طاَلتةةةجئاشةةكراكردنى ئةةةم خاَلةةة لةاليةةةن هةة:"دةَلَيةةت

 " .يةكانةوةلةاليةن فةرمانطة ِرةي
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بةةجَي نةةهَينانى داواكاريةةكان ِرَيطةيةةك نيةة ،      :" لينريت لةسةةرى دةِروات  دةَلَيةت  
 ".بةَلكو لةِراستيدا خيانةتة 

كةنةةمانى  ) يةك خاَل هةية كة هةموو شيكةرةوةكان لةسةرى كؤكن، ئةويش ئةوةيةة  
ظى ضاوةِروانكراوى داواكارى لةسةرى طةؤِرانى  ك دةست ثَيدةكات كة كَيرَينةوت كات

 (.بةسةردا بَيت
كةة جَيولةةؤجى لةةة كؤمثانيةةاى  ( كينةةش هيةةوت . ك) ئةمةةش ِراسةةتيةكة لةةةو  كاتةةوةى   

دا بةةةوةى كةضةةى  1956ي ةمنونةةة بريكاريةكةةةى دةرخسةةت لةسةةاَلك(  شةةل ) نةةةوتى 
 .ادا ِروو دةدات لة بةرهةمى نةوتى ئةمريك

ئةةةةم كَيرظةةةةى هيةةةوت دةريدةخسةةةت هةةةةموو دةسةةةتثَيكَيكى بةرهةةةةم لةهةةةةر ضةةةاَلة        
نةوتَيكدا بةشَيوةيةكى تيةذ دةسةت ثَيةدةكات دواتةر دةطاتةة ئاسةتى جةَيطري بةونَيكى         

ى ثَيش دةسكردن بةدابةةزين بةؤ الربونةةوةى كؤتةايي، بةةاَلم ئةةم بريوِرايةة الى        يِرَيذة
ةمى نةةةةوتى ئةةةةمريكا لةةةة بةرزبونةةةةوةى    ئةوانةةةةى كةةةةواى بةةةؤ دةضةةةوون كةةةة بةرهةةة     

 1969بةردةوامةةدا دةبَيةةت تةةا كةةاتَيكى ناديةةار تادةطاتةةة ئةةةو ثةةةِري ئاسةةتى لةسةةاَل      
 .جَيطةى طاَلتةجاري بوو

 ددةسةتى كةر   بوو وةدواى ئةةوة  1970ان لةساَلي بةالم بةرزترين ئاستى بةرهةم هَين
 .بةدابةزين لةو كاتةوة

كةدانةةرى ثالنةى درَيةةذ   (   كىكةريس سكيبوفسة  ) لةحةةفتاكانى سةةدةى ِرابةردوودا،    
ئَيسةتادا  سةرنوسةةرى ِرؤذنامةةى    كةة لة ( بةريتش ثرتؤليةؤم   ) خايةنةة لةة كؤمثانيةاى    

يةةة، كةةة يةكَيكةةة لةةةو كةسةةانةى كةةة ئاطةةادارى زيةةادبوونى داهةةاتى   ( ثرتؤليةةؤم ِرينيةةؤ)
 .هةبووة ( اوة نةوت ) ثيشةسازى نةوتية كة بِروايان بةبريدؤزةى 

دةبةةَي ئةةةوة بَلةةَيم كةةةمن لةةة سةةةرةتادا بةةةطومان بةةوم، كةةة    :" دةَلَيةةت( وفسةةكىسيكيب)
سةةةاَل ونيةةةوى داهةةةاتوو بةرهةةةةم بَيةةةنني، بةةةةالم لةةةةدواى ئةةةةوة       2لةتواناماندايةةةة تةةةا  

 ".باردؤخةكةى تَيك دةضَيت 
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ة طومةةان نةةني تةنانةةةت كؤمثانيةةاى    كةسةةَيك لةسةةةرى بةة   2ِراسةةتيةك هةيةةة كةةة هةةي     
ةزيادبونداية، كة ئةمةش ماناى واية كة طةشةةكردنَيكى خَيةرا   ل( ؤليؤم بريتيش ثرِت)

هةيةةة لةضةةني  هندسةةتان  سةةةرةِراي ثشةةت بةسةةتنى دونيةةاى ثَيشةةكةوتوو لةسةةةر        
 .نةوت، وة ثَيويست دةكات كة نةوتَيكى زؤر زياتر لةجَيطةيةكى ترةوة بَيت

ةسةةر  دةرى دةخةةن كةثَيداويسةتى و داواكةارى  ل   ( بريتيش ثرتؤليةؤم  )سةرضاوةى  
اورد لةطةةَل نيةوةى   نةوت زؤر زياديكردووة بةشَيوةيةكى خَيراتر لةم دةساَلةدا بةبةر

ى نةةةةةوةدةكانى سةةةةةدةى ِرابةةةةردوو لةةةةة ئَيستاشةةةةدا دةسةةةةتكراوة      دووةمةةةةى سةةةةاالن 
مليةةةؤن بةةةةرميل لةةةة ِرؤذَيكةةةدا، ئاماذةيةةةة بةةةةزؤرترين       85بةبةةةةكارهَينانى بةِرَيةةةذةى  

سةةى وزةى نَيودةوَلةتيةةةوة كةةة بةورياييةةةوة  بؤضةةونةكانى كةةة دةرضةةووة لةاليةةةن ئاذان 
مليةؤن بةةرميل نةةوت تاسةاَلى      113ئةو ِرَيذةية بةرزدةبَيتةوة بةؤ  :" دةرضووة دةَلَيت

2030." 
دوو لةسةةةر سةةَيى يةةةدةطى دونيةةا لةناوضةةةى ِرؤذهةةةالتى ناوةِراسةةتداية، وةثَيويسةةت  

  .ةناو ئةو ناوضةيةوةدةكات داواكاريةكان جَي بةجَيبكرَيت، بةِراكَيشانى طةورةتر ل
كاتَيةةك سةةةرؤكى كؤمثانيايةةةكى نةةةوتى بةةوم، هةةةرطيز  :" دةَلَيةةت( كامبيةةل . د)وةكةةو 

 ".ِراستيةكاة نةدةوت، ِراستى ووتن بةشَيك نية لةياريةكة 
لَيكؤَلينةوةيةك كةمةترسية طةورةكان دةريدةخات لةو ضةوار والتةةى كةة طةةورةترين     

 ".سعوديةو ئَيران  عرياق  كوَية) ةوانيش يةدةطى نةوتى دونيايان هةية كة ئ
لة كوَيتدا، ِرؤذنامة نوسَيك دةرخيست كة يةدةطى كوَيةت لةنةةوت نيةوةى ئةةو بِرةيةة      

 .كة ئاشكراكراوة ثشت بةستوو بةهةندَي بةَلطةنامة 
هةةروةها ئَيةران، لةةم سةاَلدا يةكَيكةة لةةو واَلتانةةى كةدةسةتيكردوة بةكةمكردنةةوةى          

وت، ئةمةةش بةَلطةيةة بةؤ ئةةوةى كةيةةدةطى نةةوتى بةةو بةِرة نيةة كةة           بةكارهَينانى نةة 
 .ئاشكرا كراوة

كةةة خانةنشةةني بةةوو ثةةَيش دووسةةاَل     ( سةةداد حسةةينى  ) لةسةةعوديةد ، لةسةةةر زارى  
كاتَيةةك لةثلةةةى بةِرَيوةبةةةرى جَيبةةةجَيكارى بةةاالدابوو لةةة دةزطةةاى  نةةةوتى سةةعوديةو    
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توانةةا نةوتيةةةكانى سةةعودية بةةوو،  كةسةةَيك بةةوو كةةة لةهةةةموو كةةةس زيةةاتر شةةارةزاى    
كَيشةةةةكة :" دةَلَيةةةت( نيويةةةؤرك تةةةاميزدا ) لةضةةةاوثَيكةوتنَيكى دا لةطةةةةَل ِرؤذنامةةةةى  

دا  بةازدةدةين بةؤ   2002مليؤن بةرميل نةوتةوة لةسةاَلى   97لةوةداية كة لةبةرهةمى 
 3 – 2دا بةةةم شةةَيوية هةةةموو سةةاَلَيك بةِرَيةةذةى  2004مليةةؤن بةةةرميل لةسةةاَلى  48,5
ؤن بةةةرميل كةةةم دةبَيتةةةوة، كةةة ئةمةةةش وةك ئةوةوايةةة مةملةكةةةتَيكى سةةعوديةى   مليةة

 .ساَل جارَيك ئةمةش لة توانادا نابَيت تا هةتا هةتاية2نوَي بَيتة دونياوة هةموو 
 

 طرنطى ئاَلتونى ِرةش
بةكةمكردنةةةوةى بةرهةةةمى نةةةوت ئةطةةةر بةِرَيةةذةى كةةةميش بَيةةت كةةة لةةة نَيةةوان      *    

نَيت كة ئةابورى ثيشةسةازيةكان توشةى شةةلةل بكةات كةثشةت       بَيت دةتوا% 10-15
دةبةستَيتةسةر نةوت، لةساَلي حةفتاكانى سةدةى ِرابةردودا تةةنيا بةكةمكردنةةوةى    

 % .400ى بةرهةم بوة هؤي بةرزبونةوةى نرخةكان بةِرَيذةى زياتر لة 5%
اردةكةات  زؤربةى ئامَير كشتوكاَليةكان وادروستكراوان لة كارطةيةك كة بةنةةوت ك * 

يةةان سةةةؤالر بةةةةكار دةهَينَيةةت وةك سةةةوتةمةنى، هةةةةروةها هةةةموو لةةةة ناوبةةةةرة مةةةارو     
 .مَيروةكان   زؤربةى جؤرى ثةينةكان لة نةوت دروست دةكرَيت 

هةةةةر لةةةة زؤربةةةةى مةةةةوادة ثالسةةةتيكةكان كةةةة لةهةةةةموو شةةةتَيكدا بةةةةكاردةهَينرَيت  * 
ان، جةةل  بةةةرط  فةةةرش   نى مؤبايةةل  تاهَيَلةةة بؤريةةةك ئةةامَيرى كؤمثيوتةةةرو تةلةةةفؤ 

 .بةستَيت بةنةوت مةوادانة دروست دةكرَين كةثشت دةهةمويان لةو 
ي نةوتةةة،  بؤمنونةةة،  ةكةةان ثَيويسةةتيان بةةةبِرَيكى زؤر  ازهةةةموو ثيشةسةةازية جياو * 

بةرميل نةوت هةية بةاليةةنى   20لَيك لة ئةمريكا ثَيويستى بة مبَيدروستكردنى ئؤتؤ
 .كةمةوة 

انةى بؤ بةرهةةمهَينانى وزةى تازةكةةرةوة بةةكاردَين ثَيويسةتيان     زؤربةى ئةو ئامَير* 
 .بةبِرَيكى زؤر نةوت هةية بؤ بةرهةمهَينانيان
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و مةةةوادى جوانكةةارى  بؤيةةاخى   مبةرهةةةم هَينةةانى كانزاكةةان بةتايبةةةتى ئةلةةةمنيؤ * 
قةةةذ  مةرةكةةةةب  زؤربةةةةى دةرمانةةةةكان كةةةة بةةةؤ ئةةةازار بةةةةكار دَيةةةت هةةةةمويان ثشةةةت    

 .ت دةبةستنة سةرنةو
 سةرضاوةكانى وزةى جَيطرةوة

 :خةَلوز*    
بةةالين تةةن كةة     909تائَيستا ئةو بِرة خةَلوزة يةدةطةى لة جيهانةدا هةيةة بريتيةة لةة     

ز بةؤ هةميشةة سةوتةمةنيةكى    ساَلي تريش مبَينَيتةوة، بةالم خةَلو 155دةتوانَيت تا 
 .و دةتوانَيت كَيشةى طةرمبونى نةوتى زياد بكات  ثيسكةرة

 .زى سروشتى طا* 
او ِرؤذهةةالتى ناوةِراسةت دةتوانَيةت    َلطةكانى طةازى سروشةتى لةسةيوياو ئاالسةك    كَي 

ساَل زيةاتر يةةدةطى نةةوتى جيهةانى مبَينَيتةةوة لةطةةَل ئةةوةى طةازى سروشةتى           20
هةؤي دةرضةونى مةةوادى ثيسةكةر ، لةطةةَل ئةةوةى        كرتة لةنةوت، بةالم هةر دةبَيتةة ثا

ووى دةرهَينان  طواستنةوةوة لةبةةر ئةةوةى ثَيويسةت دةكةات     تَيضوونى طرانرتة لة ِر
 .بطؤِرَيت بةشلةمةنى 

 .خانةى سوتةمةنى هايدرؤجني * 
وزةى هةميشةةةةةةةيية    ىخانةةةةةةةى سةةةةةةوتةمةنى هايةةةةةةدرؤجني كةةةةةةة سةرضةةةةةةاوةيةك     

لةتواناشةةةةداهةية تازةبكرَيتةةةةةةوةو خاوَينبَيةةةةت، لةبةةةةةةر ئةةةةةوةى هةةةةةةردوو تةةةةةومخى    
ت لةة ِرووى ثَيكهاتةةى كيمياويةةوة بةةكار دَيةت       هايدرؤجني  ئؤكسجني لةخؤ دةطرَية 

بةةؤ بةرهةةةمى  كارةبةةا  ئةةاو طةةةرمى، بةةةاَلم كَيشةةة لةوةدايةةة كةةة هايةةدرؤجني بةةةبِري         
ثَيويست دةست ناكةةوَيت بةة بةةكارهَينانى، هةةروةها ِرَيطةةكانى بةرهةةم هَينةانى لةة         

 .نةوتةوة تَيضوونى زؤرة 
 سوتةمةنى زيندوو* 
نرَيةت لةةة طةمنةشةامى  طةمنةشةامى زةرد بؤتةة جَيطرةوةيةةةكى     نةؤَل كةة دةردةهيَ  امثوا

شةةةةةةعبى بةةةةةؤ نةةةةةةوت لةطةةةةةةَل ئةوةشةةةةةدا هةنةةةةةدَي لَيكؤَلينةةةةةةوة بةةةةةؤ ئةةةةةةوة دةضةةةةةن   
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نؤَل كاريطةةرى خراثةى دةبَيةت لةسةةر وةبةةرهَينانى وزةو ثةيس       ئيثاكةبةرهةمهَينانى 
نى بةةونى ذينطةةة بةةةهؤي زؤري ئةةةو ِروبةةةرة زةويانةةةى كةةة ثَيويسةةت دةبةةن بةةؤ ضةةاند      

 .سةرضاوةكانى
 وزةى تازةكةرةوة* 
 ئَيسةةتادا لةهةوَلةةدان بةةؤ ِرووكردنةةة   سةةةر نةةةوت لة  ةئةةةو والتانةةةى ثشةةت دةبةسةةتن    

بةكارهَينانى ئةةو وزانةةى كةةدةتوانرَيت تازةبكرَيتةةوة وةك وزةى هايةدرؤكارةبايي       
 ىوزةى ِرؤذ  وزةى با، وةك جَيطةرةوةى نةةوت، بةةالم بةؤ دةسةتهَينانى سةرضةاوةكان      

 .وزةى تازةكةرةوة زؤر  كةمن كة بتوانَيت وزةيةكى باش  ثَيويست بدةن 
 .وزةى ئةتؤمى*

مةترسيةكان زياتر بةوون لةنةةمانى دةسةكةوتنى يؤرانَيةومى جيهةانى  بةةهؤي كةورة        
بةةةةؤم وةك سةةةةوتةمةنى ئةةةةةتؤمى   ثيووووؤرئةتؤميةكانةةةةةوة، وة ئةطةةةةةرى بةةةةةكارهَينانى   

ئةتؤميةةةكان لةسةةةر زةوى لةوانةيةةة ببَيتةةة  كةورة  ىلةئارادايةة، بةةةالم زيةةادبونى ذمةةارة 
هؤي زيادبونى هة  ِروودانى كارةسات ، وةمةترسي لة وةدةست هَينانى تؤِرةكةانى  

 …ستان بؤ ئةم ضةكة لةزيادبونداية يتريؤر
 

 -:سةرضاوة
=== 

 دانيال هاود   24/6/2007ايحد / الغد ايردنى / جرمدة   

 

 --------------------------------------------------------

  دا باَلوكراوةتةوة لة ((هةواَل)) و ِرؤذنامةى (( ئةندازياران )) ئةم بابةتةم لة طؤظارى
 .دا2007و هاوين و ثايزى  28/7

 

 

 

 

ذياي فةزا تةكنة لؤ       
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* بؤدؤزينةوةي  ئاوى ذَير زةوي  

 
ة زؤر طةورة ئاشكراية كاريطةرةكانى تةكنةلؤذياى فةزا لةِرووى  ئابوريةو*   

بووة لةطةشة ثَيدانى هةسارةى زةويدا لةماوةى دةيةكانى كؤتايى سةدةى  
 .بيست و ضاوةِروانيش دةكرَيت كة لةسةدةى بيست و يةكةميشدا زياتر بكات 

بؤ دؤزينةوةى ئاو لةسةر هةسارةى مةرية لةِرَيطةى ِرادارَيكى هةوَلةكان 
, َيتةوة بةدةورى هةسارةكةدا مانطى دةستكرد كة دةسوِر لةسةر هةَلطرياوةوة

بةشَيوةيةك لة مةالين ساَلةوة ئاوو الفاوَيكى زؤر لةسةر هةسارةى مةرية هةبووة 
لة شيوو دؤَلة وشكةكانى  بة دةليلى بوونى شيوو دؤَلى وشك كةتاِرادةيةكى زؤر

بةالم بةهؤى طؤِرانَيكى خَيرا لة كةش و هةواى . كانى زةوى دةضَيت بيابانة
طة رخيدا ثلةى طةرمى بةرطة هةوا  زؤر بةخَيرايي دابةزى و ئةو بةرهةسارةى مة

زاناكانى ئاذانسى فةزاى .شك مايةوة هةواية  بةشَيوةيةكى زؤر تةنكى و
هةية لةسةر هةسارةى مةرية  واى بؤدةضن كة ئةو ئاوةى( ناسا)ئةمريكى 

يةكةى لةئَيستادا لةسةر شَيوةى بةفرة كة لةذَير ضينَيكى كةوةية كة ئةستور
جنامى لة ئة. دةطاتة ضةند مةترَيك و لة جَيطةيةك بؤ جيطةيةكى تر دةطؤِرَيت 

انى زةوى دةضَيت وةك َلوكة كاويةكبونى طَيذةَلوكة كاويةكانةوة كة لة طَيذة
وة ئةو ِرادارة هةَلطرياوة بةهؤى مانطى دةستكردة. خةماسني لةميسر َلوكةىطَيذة

مةرخيدا دةتوانَيت وَينةى ذَير ئةو ضينة خولَيتةوة بةدةورى هةسارةى كة دة
هةروةها لةِرَيطةى ناردنى . كةوة بدات  كة ئةستووريةكةى ضةند مةترَيكة 

كانةوة َيريكى موطناتيسى زؤر ثَيشكةوتوةوة كة بةهؤى كةشتية فةزاييةئام
دادةبةزَيتة سةر مةرية  بؤ ثَيوانةى تواناى موطناتيسي بؤ ضةند مةترَيك لة 

ى ذَيرى ئةو خاكة بزانرَيت دةتوانرَيت كة ثَيك هاتة,كى مةرخيداقواَليي خا
كة هرؤ موطناتيسيةوة بؤ ثَيدانى بوارى  ها بةهؤى دابةزاندنى  ئامَيرىهةروة

دةتوانرَيت ثَيك هاتةى ذَيرةوةى , كارةبايي لةذَير ضةند مةترَيكدا لةسةر مةرية 
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ة بِري ئةو ئاوة لةتيذ ئةو ضينانة بزانرَيت كة ئاوى ذَير زةويان هةَلطرتوو
لةم تَيِرامانةوة  دةركةوتووة , دا بَيت ئةطةر شل بَيت يان لةبارى جوَلة ِرؤيشتنى

نةك لة  دا هةنةوة كة لةدؤَلةوشكةكانى سةرمةرخيكة ئاو هةية لةذَير ئةو ك
مانطة  لةو َينانةنة دةركةوتووة كة لةِرَيطةى جةمسةرةكاندا تةنيا بةوةى

 .سكؤبةكانةوة طرياون لةزةويةوةن تةلةدةستكردةكانةوة  يا
كانى سةرزةويدا يان داوة كة ئاو بدؤزنةوة لةبيابانةزانا جيؤلؤجيةكانى فةزا هةوَل

لةِرَيطةى بةكارهَينانى ِرادارى هةَلطرياو بةهؤى مانطة دةستكردةكانةوة كة 
 .دةسوِرَيتةوة بةدةورى زةويدا لة خولطةيةكى دياريكراودا 

لؤذيا ثَيشكةوتوة وةربطريَيت بؤ دؤزينةوةى ئاو سوود لةم تةكنةوةتوانراوة       
لةذَير بيابانةكاندا لة ووالتانى عةرةبيدا و وةدةركةوتووة كةلةذَير   بيابانى  

 .طةورةدا لةباكوورى ئةفريقادا شيوو دؤَلى ووشك هةية لةذَير كى بيابانةكةد ا 
و هةندَي كاتيش ووشكة ساَلى  ساَلةوة هةندَي كاتى بارانى زؤر لةمليؤنان     

ِروويداوة بة هؤى طؤِرانةكانى ئاوو هةواوة كورت و درَيذ خايةنةكانةوة                      
بة درَيذايي تةمةنى هةسارةى زةوى بةشَيوةيةك كة بارانَيكى بةلَيزمة باريوة 
 لةباشوورى بيابانةكاندا و دواى كؤ بوونةوةى بةرةو باكوور ِرؤيشتووة

ئةم بارانة زؤرة بةردة كة كانى هةَلطرتووة لةطةَل خؤيدا دواتر . يوةكاندا بةش
وة و وشكة اكاتَيكيش ئاوو هةوا طؤِر. لةزؤنطاوة نزمةكانى باكووردا نيشتووة 

ساَلى هاتووة لةدواى ئةوةى ناوضةى ساظانا ذيانى ئاذةَلى و ِروةكى تيادابووة و 
زؤنطانة وشك بوون بةهؤى و طؤماو  ئةم. مرؤظ ِراوى ئاذةَلى تيادا كردووة 

باوة لةسةرئةوكة نيشتوةي بةينى طؤم و زؤنطاوة كؤنانةوة و  كاريطةرى
ثَيي دةوترَيت  . ى وةرطرتووة جوالندنى بةشَيوةيةك كة شَيوةيةكى تايبةت

 (( .كةسبانى كى ))
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بِرينى جابريدؤزة نوَيكان دةَلَين ئةو كة لةكةسبانى كيداهةية لةبنضينةدا لةسةر 
بكات لةدواى بةردة كيةكانةوة هاتووة بةهؤي بارانةوة ثَيش ئةوةى با كارى تَي

 . كؤتايي سةدةى باران بارين بووة وة كةطؤِرانى ئاو و هةوا
هةبَيت ئةوا ذَيرةكةى شيوى كؤنى ( كةسبانى كى ) بةم شَيوةية هةرجَيطةيةكى 

اى ئةوةى لة سةر ِرووى قوَلى تياداية و لةوَيشدا ئاوى ذَيرزةوى هةية لةدو
ئةم بريدؤزةش ِراست دةرضووة لةناوضةى . زةويةوة دزةى كردؤتة ذَير زةويةوة 

دةركةوتوة كة كةِروبارى  بيابانى ِرؤذئاواى ميسر و ناوضةى وامان بةشَيوةيةك
, كؤن هةبووة لةوناوضانةدا لةسةدةى باران بارين دا بةالم بة مل داثؤشراون 

وة دؤزراونةتةوة لةبةر ئةوة ثَيي دةوترَيت رى هةَلطرياوةةتةنيا بةهؤي ِراداب
(Radar Rivers   ) ِرووبارى ِرادار. 

هةروةها لةناوضةى كةفرة لةباشوورى بيابانى ليبيا بونى ِرووبارى كؤن 
 .دؤزراونةتةوة دواى ثشكنينى ِرادارى 

ى نيل ووبارةوة توانراوة دةلتاى كؤنى ِريلؤذيا نوَيئةم تةكنة بةهؤى هةروةها
, دةست نيشان بكرَيت كةبنكةكةى لةفةيومةوة درَيذبؤتةوة هةتا ئيسماعيلية 

لةبنى دةرياي سثى ناوةِراست  لةكاتَيكدا ئةم دةلتا نوَييةى ئَيستا بةشَيك بووة
 .ساَلةوة  لةمليؤنان

ئاوا نية كةِرووبارى تيادا دَوزرايةوة بةهؤى ِرادارى تةنهابيابانى طةورةى ِرؤذ
ة بةَلكو لةبيابانى نيوة دورطةى عةرةبيشدا لةباكورو باشوريشدا هةَلطرياوةو

ئةوةتا لةناوضةى ضارةكى خاَلى .ِرووبارى كؤنى ذَير زةوى دؤزراونةتةوة 
ضةى بيابان لةسةَلتةنةى عومان ضةندين ِرووبارديارى كراون زؤر ولةسعوديةو نا

ادارى زةويةوة كة هةروةها بوونى قةاَليةكيش دةركةوتووة لةِرَيطةى ِر, بةووردي 
 .ئةمةش بةدةسكةوتَيكى زانستى طةورة دةذمَيرَيت . ثَيدةضَيت شارى ئريةم بَيت

ئةو ووالتة عةرةبيانةى كةبةدةست كةم ئاوى سةرزةويةوة دةناَلَينن هةوَلى جدى 
دةدةن بؤ دؤزينةوةى ئاوى ذَير زةوى بةهؤى بةكارهَينانى ِرادارى هةَلطرياو لةطةَل 
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 Electramagnotic  تيسى و كارةباييةكان  بةئامَيرةكانى   ثَيوانة موطنا

Counder Magnetic Coil   وةتوانراوة بِري ئاوى ذَيرزةوى و ِرَيذةى
بةمةبةستى , ةكانةوة ديارى بكةن بةكارهَينانى و ِرؤيشتنى لةناو بةردة كي

ي وذانةوةى ناوضةى بيابانةكان و بةكشتوكاَل كردنى وةك داهاتَيكى نةتةوةيب
ى نوشكى ؤذةى باشورى دؤَلؤذةى ِرووبارى طةورة  لةليبيا و ثِرطةورة وةك ثِر
 .ؤذة ئاوةدانيةكانى تر لة كةنداوى عةرةبيدالةميسر و ثِر

لةئَيستادا هةوَلى دروستكردنى مانطَيكى دةستكرد لةئاراداية بةهاوبةشى لةطةَل 
و  ؤكةوانىو سةنتةرى ئةَلمانى بؤفِر( ناسا)كادا يئاذانسى فةزايي ئةمر

 GRACE ( Gravity Recovery and Climateبةناوى (   (DLRفةزا

Expreiment )  كةكارى ئةم مانطة دةستكردة بريتية لة لَيكؤَلينةوةى
ئةوطؤِرانانةى ِروودةدات لةهَيزى كَيشكردنى زةويدا لةئةجنامى طؤِرانكاريةكانى 

بؤ ئةم . ى سةرزةويدا  ئاوو هةواو ئاوى سةرزةوى  و ذَيرزةوى  لةهةندَي جَيطة
ناوضةى ِرؤذ ) مةبةستةش ئاوى بيابان كةدةكةوَيتة باشوورى ِرؤذئاواى ميسر 

منونةيي بؤ ئةجنام دانى تاقيكردنةوةكان  وةك جَيطةيةكى( هةالتى عوَينات 
كةزانا  هةنطى لةنَيوان ميسرو ئةمريكاداةهؤى ئةو مانطةدةستكردةوة بةهةماب

كةش ) ن لةزانستى ميرتؤلؤجيا هةَلدةسة كة ثسثؤِر ىو ئةمريكيةكان ثَي ميسرى
 ( .ئاو ) لؤ جيا وة هيدرؤ( و هةوا 

دا هةَلدراية فةةزاوة   6/2001لة مانطى  ( GRACE)  وة ئةم مانطة دةستكردة
كةةةردووة بةشةةةي كردنةةةةوةى   شةةةدا دةسةةةتى  2002و لةطةةةةَل دةسةةةثَيكى سةةةاَلى  

ةجنام و توانةةةةةةاى ئةوزانياريانةةةةةةى كةةةةةةةوةرطرياون بةةةةةؤ بةدةسةةةةةةت هَينةةةةةانى ئةةةةةة   
 ثَيوانةةةةةةكردنى هَيةةةةةزى زةمةةةةةني كةةةةةَيش بةشةةةةةَيوةيةكىزؤر ووردبةةةةةةهؤى ئةةةةةةةم      

كاريطةريةةكى   ( GRACE)ؤذةى مانطة دةستكردة ئةم ثِر. مانطةدةستكردةوة
طةةةورةى ئةةابوورى دةبَيةةت لةسةرئاسةةتى جيهةةان بةشةةَيوة يةةةكى طشةةتى و  بةةؤ          

كان  بةةةؤ هَيةةةزى   دواى دةركةةةةوتنى ووردى ثَيوانةييةةةة  . بيابانةةةةكان بةتايبةةةةتى  
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ينةةوةي ئةاوى ذَيةر    بةةهؤى ئةةم ِراسةتيةوة دةتوانرَيةت لةلَيكؤلَ     .ِراكَيشانى زةوى 
هةةروةها دةتوانرَيةت بةِرى    .  كارية مانطانةيةكانيدا بةكاربهَينرَيت زةوى و طؤِران

ئةةةاوى هةةةةَلطرياو لةةةةذَير زةويةةةدا و باشةةةرتين ِرَيطةةةةى كةةةاركردنى و بةةةةكارهَينانى   
طا يةان  ي ضةاندن يةان دروسةتكردنى لةةوةرِ    ةرةكانةدا  بةشةَيو  لةناوضة بيابانة دوو

ؤذةى ثيشةسازى وئاوةدانى و دروست كردنى كؤمةةَلطاى  نيشةتة جَيبةوونى    ثِر
نوَي لةناوةِراستى بيابانةة وشةكةكاندا كةدةبَيتةةى سةرضةاوةيةك بةؤ زيةادكردنى       

 .بةرهةم وداهاتى نةتةوةيي 
, ؤِرى كارةبةةةاى نيشةةةتمانى   هةةةةروةها بةةةةهؤى دوورى ئةةةةم جَيطايانةةةةوة لةةةة تةةة      

ثَيويسةةةةت دةكةةةةات بةةةةؤ ثاَلنةةةةان و هَينةةةةانى ئةةةةةو ئاوانةةةةةى ذَيةةةةر زةوى كارةبةةةةا        
بةةهؤى ئةةوةى كةة بيابانةةكانيش هةميشةة      , لةسةرضاوةى ترةوة بةدةست بَيةت  

ِرؤذ تيايةةةدا دةركةةةةوتون و وزةى ِرؤذى زؤركؤدةبَيتةةةةوة كةةةة لةهةنةةةدَي جَيطةةةةدا    
مةتر ضوارطؤشة لةسالَيكدا يةان   1لةسةر  سةعات/ كيلؤ وات (  2500)دةطاتة  
 .زياتر 

وة لةةةة شةةةانة بلةةةورى و    ِرؤذيةةةةكان بةشةةةَيوة جياوازةكانيةةةة   بةةةةكارهَينانى شةةةانة 
نابلوريةةةكان و كؤمةةةَلطاكان لةثلَيتةةة كةةارؤ ِرؤذيةةةكان بةةريتني لةةةهؤكارى طةةؤِرانى    
 ووزةى ِرؤذ بةةؤ وزةى كارةبةةا  ِراسةةتةو خةةؤ بةةةم هؤيةةةوة دةتوانرَيةةت ئةةاوى ذَيةةر      
زةوى ناوضةةةة بيابانةةةة دورةكةةةان بطوَيزرَيتةةةةوةو ئةوناوضةةةانة ئاوةدانبكرَيتةةةةوة      

ئةمةةة جطةةة لةةةوةى كةةة وزةى ِرؤذ وزةيةةة يةةةكى تةةازة كةةةرةوة و جةةَيطريو خاوَينةةة  .
كالسةيكيةكان لةةِرووى    يسةة tةوناوضة دوورانةدا وزةى ِرؤذ بؤ وزةيةكى  مونةا ول

 .لةئَيستا وداهاتوشدا  ئابووريةوة 
ن نةضةةةَيت كةةةة شةةةانة ِرؤذيةةةةكان و ثلَيتةةةة كةةةارؤ ِرؤذيةةةةكان بةةةريتني      لةياديشةةةما 

دا و لةةةةةةكؤتايى ثةةةةةةجناكانى سةةةةةةدةى بيسةةةةةتئةةةةةةوةبو. لةتةكنةةةةةةلؤذياى  فةةةةةةزا 
ثَيويستيةكى زؤرهةبووبؤسةرضاوةيةك بؤ ثَيدانى   مانطة دةسةتكردةكان بةةوزة   
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م جةؤرة  سةتوةكان ئةة  لةبةرئةةوة فيزيةاى بةة    . لةكاتَيكدا لة فةزاى دةرةوةدا بوون 
 .ى دؤزيةوةى بؤ ثَيدانى مانطة دةستكردةكان تةكنةلؤذياية

ِرؤذيةةةكان كةةةوةك َيطةةةى بةةةكارهَينانى ثلَيتةةة كارؤِربةةةوزةى كارةبةةا ِراسةةتةخؤ لةةة 
نرخةةى  دةكان لةسةةةرةتادا زؤر طةةران بةةوون  دوو بةةاَل وابةةوون بةةؤ مانطةةة دةسةةتكر 

دؤالر بةةالم هَيةواش    40وات كارةبا دةدات بريتى بوو لةة   1شانةيةكى ِرؤذى كة 
وات  1شةانة كةة    1دؤالر  بةؤ   4هَيواش ئةونرخة لةدابةزيندابوو هةةتا طةيشةتة    

دا كة ئةمةش وايكرد كة ئةم تةكنةةلؤذيا  كارةبا دةدات لة كؤ تايي سةدةى بيست
بةكاربهَينرَيت  لة جَيبةجَيكردنةكانى سةرزةويدا  لةوانةةش دةركةردن و   فةزايية 

ناوضة دوورة دةستةكاندا وة بةتايبةةتيش  لةبيابانةكانةدا كةة    وةنانى ئاو لةثاَلثَي
 .ِرؤذ هةميشة دةركةوتووة 

بةم شةَيوةية تةكنةةلؤذياى فةةزا زؤرَيةك لةة دةنطةى نةاِرازى بةؤ ثةيةدابوو بةة هةؤي            
. ئةو ثارة زؤرةى كةتيايدا خةرة دةكرَيت  لةنيوةى دووةمى سةةدةى بيسةت دا   

كى ئةةابوورى زؤرتةةر لةةة هةةةموو ئةةةو بةةوارو    بةةةالم بةةووة هةةؤي طَيِرانةةةوةى داهةةاتيَ  
و بةتايبةةةةةةةةةةتيش .مةبةسةةةةةةةةةتانةى كةلةسةةةةةةةةةةر زةويةةةةةةةةةدا بةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةاردةهَينرا   

دانكردنةةةةةةوةى بيابانةكانةةةةةداو دؤزينةةةةةةوةى كانزاكةةةةةان و نةةةةةةوت و بةةةةةرية  ئاوةلة
والتانةةةى كةةةة   وبةةوون لةةة  بيةةةكانيش يةةةكَيك   ةووالتةةة عةر . ئاوةكةةانى ذَيةةرزةوى   

ةلؤذيايةةةةة ئةةةةةويش بةئاوةدانكردنةةةةةوةى سةةةةودَيكى طةةةةةورةيان بينةةةةى لةةةةةم تةكن 
 .  بيابانةكان و بةرهةم هَينانى سامانة شاراوةكانى لةذَير كى بيابانةكاندا 

   
 / سةرضاوة  

 موقع الادنية لمفموم و الهندسة
 ---------------------------------------------------------------

 .دا2008باَلوكراوةتةوة لة ثايزى  ((ئةندازياران)) ئةم بابةتةم لة طؤظارى * 
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* طؤِرينى ئاوى سوَير  

- :ثَيناسةى طؤِرينى ئاو 
بري  ية لةطؤِرينى ئاوى ثاكذ بةِرزطار بون لةخوَيكان كةدةتوانرَيت بةكار بهَينرَيةت  

 .ئةمةش بةضةند ِرَيطةيةك جَي بةجَي دةكرَيت ,
 :نى ئاو هؤكارى هةَلبذاردنى باشرتين ِرَيطا بؤ طؤِري

 
- (:ضِري طشتى خوَي تواوةكان )جؤري ئاوى دةريا / يةكةم 

بةةةةش  56000كةةؤي طشةةةتى خةةوَي تواوةكةةةان لةةةئاوى كةنةةةداوى عةرةبيةةدا دةطاتةةةة     
بةةةش لةةةمليؤن لةةةئاوى دةريةةاي     43000 – 38000وةدةطاتةةة , لةةةمليؤن لةخؤبةةةر  

 .سوردا لةشارى جةدة 
- :دروستى كاريطةر تَييدا ثلةى طةرماى ئاوى دةرياو هؤكاري تةن/ دووةم 

سةةتطةى طةةؤِرينى ئةةاودا ثَيويسةةتة ئةةةم خاَلةةة لةبةةةر ضةةاو بطريَيةةت لةةةكاتى ديزاينةةى ويَ 
ستطةكة بةثَي ي ثلةى طةرما دةطؤِرَيت ئةطةر  زيةاد يةان   بةشَيوةيةك كةبةرهةمى وَي,

بةةةالم هؤكةةارة  . سةةتطةكةى تيةةا ديةةزاين كةةراوة   كةةةم بكةةات لةةةو ثلةةة طةرميةةةى كةةة ويَ   
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َلي دةرياكةة و  بريتني لة هةَلضون وداضوونى و خةؤ  كان كةكاريطةريان هةيةسروشتية
 .لةجَيطةى وةرطرتنى ئاوةكةو ثيس بونى ذينطة 

- :تَيضونى يةكةم بةرهةم هَينةر لةئاو وكارةبا / سَييةم 
ئةمةةةةش بةضةةةاودَيري كردنةةةى ثَيشةةةكةوتنة جيهانيةةةةكان لةةةةبوارى طةةةؤِرانى ئةةةاو و        

ة بةباشةةةةرتين ِرَيطةةةةا لةاليةةةةةنى ئابوريةةةةدا لةةةةةِرووى    بةرهةةةةةمهَينانى وزة بةةةةؤ طةيشةةةة  
 .سةرمايةى  تَيضووون و خةرجى ئيشثَيكردن وسازكاريةوة 

- :ستطةيةكى طؤِرينى ئاو وةصفَيكى سانا بؤ وَي
دةسةةتثَيدةكات بةضةةونة نةةاوةوةى ئةةاوى دةريةةا بةةؤ جَيطةةةى وةرطرتنةةى ئةةاوى دةريةةا      

لةخاشةاك بةؤ ضةوونة نةاوةوة بةؤ نةاو       لةِرَيطةى ثااَلوطةيةكةةوة ئةمةةش بةؤ ِرَيطةةطرتن     
كةةةةةكاريان ثةةةةاَل ثَيوةنةةةةانى ئةةةةاوى دةرياكةيةةةةة بةةةةؤ نةةةةاو   ( ثاَلنةةةةةرةكان )ماتؤِرةكةةةةان 
دةكرَيتةةة نةةاو ئةةاوى  " ايةةدى صةةؤديؤم هايثؤكلؤر"لَيةةرةدا طةةرياوةى ,ةكان بةهةَلمكةةةر

دةرياكةوة لةجَيطةى وةرطرتنى ئاوى دةرياكة واتة ثةَيش ئةةوةى ئاوةكةة بضةَيتة نةاو      
ئةمةةةةش  بةةؤ ئةةةةوةى ضارةسةةةةرى مةةادة هةَلواسةةةراوةكانى نةةةاو   . َلمكةرةكانةةةوة  بةهة

تَيكةةَل  يبةتدا ئامادة دةكرَيت ودواتةر   ئةم طرياوةيةش لةخةزاناتى تا, ئاوةكة بكات 
 .بةئاوةكة دةكرَيت لةِرَيطةى ثاَلنةرةكانةوة بةِرَيذةى دياريكراو 

يي هةيةة كةثاَلنةةرةكان ئةيش    بةؤردي كارةبةا  , لةجَيطةى وةرطرتنى ئةاوى دةرياكةةوة   
ها ئامَيري ثَيوانة و كؤنرِتؤَلى ثَيويستيش هةيةة بةؤ ئةةو ئامَيرانةة     وةهةرة, ثَيدةكات 

ثَيك هةةةةةاتووة  دواتةةةةةر  ئةةةةةاوى دةرياكةةةةةة دةطوَيزرَيتةةةةةةوة بةةةةةؤ هةَلمكةةةةةةرةكان كةةةةةة      .
كةتيايدا كردارى بةهةةَلمبونى ئةاوى دةرياكةة ِروودةدات ودواتةر     ( مةرجةَيك )لةضةند
َيتةوة و كؤدةكرَيتةوة لةضوارضَيوةى هةموو ئةو كردارانةةى كةبةسةةر ئةاوى    ضِردةكر

هةنةةدَي ,دةرياكةةةدا دَيةةت لةةةكاتى وةرطرتنةةةوة تةةا طةةؤِرينى بةةةئاوَيكى شةةريين وثةةاك     
ثةةَيش ئةةةوةى ئةةاوى  " ثةةؤلي فؤسةةفات  "مةةادةى كيميةةاوى بةةؤ زيةةاد دةكرَيةةت لةوانةةة    

لةةةناو  ( ةستيشةة رِ)ن لةةةِروودانى  دةرياكةةة بكرَيتةةة بةهةَلمكةرةوةكانةةةوة بؤِرَيطةةةطرت   
هةةةةةةةروةها ئةةةةةةاوى دةرياكةةةةةةة , ِرةرة  طةرميةكانةةةةةةةوة بةةةةةةؤري ضةةةةةةِركةرةوةكان وطةةةةةةؤ
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تَيثةِردةكرَيت بةسةر ئامَيري دابةشكةرى هةوادا  بؤئةةوةى لةة طةازة تواوةكةانى نةاو      
ئاوةكةةةة ِرزطارمةةةان بَيةةةت  هةةةةروةها ئةةةاوى دةرياكةةةة طةرمةةةدةكرَيت بةةةةهؤي طةةةؤِرةرة      

 ."طةرمكةرى ئاوى سوَير "بةهةَلم كار دةكات و ثَييان دةوترَيت طةرميةكانةوة كة
بةهةَلمكةةةرةكان طةةةلَيك جةةؤر ثاَلنةةةريان ثَيويسةةتة لةوانةةة بةةؤ سةةوِردانى ئةةاوى سةةوَير    

َييةةةكان بةةؤ  ثاَلنةةةر بةةؤ صةةةرفكردنى طةةةِراوة خو     هةةةروةها,لةةةناو بةهةَلمكةرةكانةةدا  
ثاَلثَيوةنةانى ئةاوى بةرهةةم بةؤ      هةةروةها ثاَلنةةرى تايبةةت بةؤ    ,كةناَلى صةةرف كةردن   

كةلَيرةدا ئاوة بةرهةم هاتوةكة ضارةسةر دةكرَيةت  . ستطةى ضارةسةرى كيمياوى وَي
دواتةةر , ي مواصةةفاتى ديةةاريكراوى جيهةةانى  جيةةاواز وةك بةةةثَيبةمةةةوداى كيميةةاوى 

ِرةوانةةةى خةةةزاناتى طةةةورة دةكرَيةةت كةةة بةسةةراوةتةوة بةةةتؤِري دابةشةةكردنى ئةةاوى     
 . شريينةوة كة

- :ستطةكانى طؤِريندا بةرهةم هَينانى كارةبا لةوَي
ِرينى ئةاوةوة بةةكاردَيت بةؤ    سةتطةكانى طةؤ  زؤر جاران ئةو هةَلمةى بةرهةم دَيت لة وَي

سةتطةكانى طةؤِرينى ئةاو    بةرهةم هَينانى وزةى كارةبا بؤ دابينكردنى ثَيداويسةتى ويَ 
بةةِرةى كةةةزيادة  وو ئةةةوةنةةان سةةتطةكانى ثاَلثَيو كؤمةةةَلطاكانى نيشةةتة جيََبةةوون  و وَي

 .ِرةوانةى تؤِرةكانى دابةشكردنى كارةبا دةكرَيت 
ثَيةةك هةةاتووة لةذمارةيةةةك  ئةةامَير كةةة      سةةتطةي بةرهةةةم هَينةةانى كارةبايةةةش    ئةةةم وَي

سةةةةتطةى طةةةةؤِرين  هةَلدةسةةةةتَيت بةضةةةةِركردنةوةى هةَلمةةةةة بةرهةةةةةم هاتوةكةةةةة لةةةةة ويَ    
انةةةةوة يةكوة بةةةة بةرهةةةةم هَينةكارةبايوتؤِربيناتةةةة هةَلمهَينةرةكانةةةةوة كةبةسةةةراونةتة 

هةةةةروةها ثَيةةةةك دَيةةةةت لةةةةة ذمارةيةةةةةك ئةةةةامَيري  يارمةتيةةةةدةر  وثاَلنةةةةةر و خةةةةةزاناتى   
سةةووتةمةنى و سيسةةتةمى نةهَيشةةتنى ئةةاطرو ثةةاتري كارةبةةايي بةةؤ ثَيةةدانى ئةةامَيرة      

 .ثَيويستيةكان بةوزة لةكاتى ِروودانى هةر طرفتَيكدا لةتؤِرةكةدا 
َلى هةةموو ئامَيرةكةانى   ؤئؤتؤماتيكى تيادايةة كةبةهؤيةةوة كةؤنرتِ    هةروةها ثَيوةرَيكى

 .ؤذةكةثَيوانة و كؤنرِتؤَل و ضاودَيري كردن دةكرَيت بؤ هةموو ئامَيرةكانى ثِر
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 ---------------------------------------------
 .دا2007دا لة زستانى ((ئةندازياران)) ئةم بابةتةم باَلوكراوةتةوة لة طؤظارى  *
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 ِرةوشى ئةندازيارى لةكوردستاندا

*بةرةو كوَي؟   

ئاشةةكراية زانسةةت  زانسةةتكاران ِرؤَل   كاريطةريةةةكى طةةةورةو بةرضةةاويان هةيةةة     * 
لةسةةةةةر هةةةةةموو داهَينةةةةان  ثَيشةةةةكةوتنةكانى سةةةةةرجةم بوارةكةةةةانى ذيةةةةانى تةةةةاك     

ى   زانسةةت كؤمةَلطاكانةةدا، هةةةركاتَيكيش ئاسةةتى خوَينةةدن  نوسةةني  خوَينةةدةوار     
لةهةةةر كؤمةَلطايةكةةدا نةةزم  كةة    مةةات بةةوو ئةةةوا ئةةةو كؤمةَلطايةةة بةكؤمةَلطايةةةكى       
نةخوَينةةةةةةةةةةةةةةدةوار و هةةةةةةةةةةةةةةةذار و ناتةندروسةةةةةةةةةةةةةةت   دواكةةةةةةةةةةةةةةةوتوو ئةةةةةةةةةةةةةةةذمار 

بةثَيضةوانةشةةوة هةةركاتَيك زانسةت  خوَينةدةوارى بةةرباَلو و ثَيشةكةوتوو       .دةكرَيت
 .َينةر و طةشةسةندوو بةرهةم دَيتبوو، بةدَلنيايي كؤمةَلطايةكى ثَيشكةوتوو و داه
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زانسةةةت بؤخةةةةؤي كاريطةةةةرى لةسةةةةةر سةةةةرجةم بوارةكةةةةانى سياسةةةي  ئةةةةابوورى و     
كؤمةاَليةةةتى   سةةةربازى   ئةةةدةب   هونةةةريش هةيةةة، ضةةونكة هةةةموو ئةةةو بوارانةةة    

ذراو ِرةنطدانةةةةوةى زانسةةةتيان لةسةةةةرة، ضةةةونكة بةةةوونى ثالنةةةى زانسةةةتى وردو داِرَيةةة  
كاريطةرى خؤي دةبَيت   ئةو بوارانةةش هةةموانيان بةشةَيكن    لةهةموو ئةو بوارانةدا 

 .لةزانست
   ثرسةةيار لَيةةرةدا ئةوةيةةة، ئايةةا ِرةوشةةى زانسةةت لةكوردسةةتاندا ِروو لةطةشةةةو

ثَيشةةةكةوتن   داهَينانةةةة؟ يةةةان ِروو لةخاوبوونةةةةوة و طةِرانةةةةوة بةةةؤ دواوةيةةةة؟ ئايةةةا   
ى زانسةةةةت  حكومةةةةةتى هةةةةةرَيم ثالنةةةةى ضةةةةية بةةةةؤ زيندووكردنةةةةةوة و ضةةةةاالككردن  
ثرؤطرامةى   و زانستكاران؟ ئايا دةزطا زانستى   زانكؤكان ئازادن لةةدانانى ثةةيِرةو  

خوَينةةدن؟ ئايةةا بةئاِراسةةتةى ثَيطةيانةةدنى كةةادرى هؤشةةيارو داهَينةةةر و ثسةةثؤِر كةةار   
دةكةةةةةن؟ يةةةةان تةةةةةنها بةةةةؤ ِرايكردنةةةةى كةةةةات   دةرضةةةةواندنى ذمارةيةةةةةكى زؤرتةةةةر    

 .؟بةدةستهَينانى بِروانامة كار دةكةن
هةةةموو طةشةةةو ثَيشةةكةوتن   )) بةةؤ وةالمةةى هةةةموو ئةةةم ثرسةةيارانة، دةكرَيةةت بَلةةَيني   

داهَينانَيةةك لةهةةةر بوارَيكةةدا بَيةةت ثَيويسةةتى بةكةةةش  هةوايةةةكى ئاشةةتى  ئةةارامى    
طوجنةةاو هةيةةة بةةؤ ئةةةوةى كةةاروانى طةشةةة و ثَيشةةكةوتنةكان بةئاسةةايي بةةةرة  ثةةَيش   

ئاشةةتى   ئاراميةةدا   بةةوونى جةةةنو   بضةن، ضةةونكة لةنةةةبوونى كةةةش   هةوايةةكى   
ملمالنةةةةَي   هةةةةةذارى   دواكةوتوويةةةةدا مةةةةرؤظ ناتوانَيةةةةت بةةةةريو ثالنةةةةى داهَينةةةةان      
ثَيشةةةكةوتنى هةةةةةبَيت، لةبةرئةةةةوةى تةةةةةنها ثالنةةةى بةةةةؤ ثاراسةةةتنى ذيةةةةان   طيةةةةانى     

، بؤية لةسةردةمى ِرذَيمة يةك لةدوايةكةكانى عَيراقدا هةةموان بةطشةتى     ((خؤيةتى
كةةردن   زوَلةةم   سةةتان بةتايبةةةتى هةميشةةة مةترسةةى لةناوضةةوون   قرِ كةةورد و كورد

واندنةوة و سِرينةوةى مَيةذو و جوطرافيةا  كةةلتوور و كةسةايةتى     ضةوساندنةوة و ت
هةةةر بؤيةةةش تةةاك   كؤمةةةَلطاى كةةوردةوارى طةشةةةو ثَيشةةةكةوتنَيكى       .لةسةةةر بةةووة  

لةةدواى ِراثةةِرين      .ئاسايي بةخؤوة نةبينيوة لةهي  بوارَيكداو بةتايبةتيش زانست
ةوة بةهةةةمان شةةَيوة  1991دامةزرانةةدنى حكومةةةت   دةسةةةالتى كةةورديش لةسةةاَلى  
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ثيالنةةى دوذمنةةانى نةةاوخؤ و ناوضةةةكة بةةؤ خؤشةةكردن   هةاَليسةةانى شةةةِرى نةةاوخؤ   
هتةد ، هؤكارَيةك بةوون بةؤ طةشةةنةكردن   ثَيشةنةكةوتنى       .. طةمارؤ ئابوورييةةكان   

بؤيةةة ِرةوشةةى زانسةةةت   .بةتايبةةةةتى لةكوردسةةتاندا  سةةةرجةم بوارةكةةان   زانسةةتيش   
لةكوردسةتاندا تائَيسةةتاش ِرةوشةةَيكى تةندروسةةت   زانسةة    ثةةالن ِرَيةةذ  ئاسةةايي   
نيةة، بةةَلكو ِرةوشةَيكى تةموومةذاوى   لَيةةَل   نةضةسةثاوة، ضةونكة لةاليةةك كةةةش          
هةوايةةةةةكى طوجنةةةةاو نةةةةةبووة و لةاليةةةةةكى تريشةةةةةوة حكومةةةةةتَيكى تونةةةةدو تةةةةؤَل    

كطرتووي تةةةةةكنؤكرات نةةةةةبووة، لةاليةةةةةكى ديكةشةةةةةوة زانكةةةةؤ و دام  دةزطةةةةا      يةةةةة
زانستيةكانيش سةربةست   ئازاد و دةستكراوة نةبوون لةدانانى ثالنةى زانسةتى     
ثرؤطرامَيكةةى ثَيشةةكةوتوو بةةةهؤي وابةسةةتةيي  دواكةوتةةةييان بةةؤ سياسةةةتةكانى       

ك مةَلبةنةةةةدَيكى هةةةةةر بؤيةةةةةش تائَيسةةةةتاش زانكؤكةةةةان وة .حيزبةةةةة دةسةةةةةالتدارةكان
هؤشةةةةيارى   زانسةةةةتى نةةةةةيانتوانيوة كةةةةة كةةةةادرى زانسةةةةتى هؤشةةةةيارو داهَينةةةةةر         
ثةروةردةبكةةن و ثَيبطةيةةنن، بةةَلكو تةةنها بونةتةة جَيطةةى دةرضةواندنى ذمارةيةةكى         
زؤر و بةةؤر و ئاسةةت نزمةةى زانسةةتى لةخوَينةةدكاران   تةةةنها بونةتةةة جَيطةةةى ثَيةةدانى   

اسةةةةتى زانسةةةت  زانيةةةةارى ئةةةةةو خوَيندكارانةةةةةدا  بِروانامةةةة، ئةمةةةةةش بةئاشةةةةكرا لةئ 
دةبينرَيةةةت كةةةة دةردةضةةةن بةبةةةةراورد لةطةةةةَل خوَينةةةدكارانى سةةةاَلانى هةشةةةتاكان        

لةةةةم بوارةشةةةدا بةةةوارى ئةنةةةدازة و ئةنةةةدازةيي   ئةنةةةدازيارانيش دةضةةةنة       .ثَيشةةةرتدا
ضوارضَيوةى هةمان ِرةوشةوة وةك بةشَيك لةزانست   وةك بةرهةمَيكى ئةةو زانكةؤ و   

 .  دةزطا زانستيانةدام
توانةةةاى )) وةك دةوترَيةةةت بنضةةةينةكةى فارسةةةية و بةةةةماناى (( ئةنةةةدازة )) وشةةةةى * 

دا ئاوهةةا ثَيناسةةةى  ((  الاحووي )) لةقاموسةةى , دَيةةت (( ضارةسةةةركردنى كَيشةةةكان  
 :دةكات (( هندسة , ئةندازة )) وشةى 

ِرووةكةان و طؤشةة و    زانستى بريكارى كة دةطةِرَيت لةناو هَيَلةكان و دووريةةكان و * 
بةةةِرو ثَيوانةةةة ماديةكانةةةدا لةةةةِرووى سةةةيفات و ثَيوانةةةة و هةَلسةةةةنطاندن و ثةيوةنةةةدى   
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ى ئةنةةدازةى ((  Geometry)) نَيوانيةةان كةةة لَيةةرةدا بةرامبةةةر ووشةةةى ئينطليةةزى   
 .بريكارى دَيت

بريتيةةةةةة لةةةةةة بنةةةةةةماو بنضةةةةةينة زانسةةةةةتيةكانى هاوثةيوةنةةةةةد بةسةةةةةيفاتى مةةةةةادة و  * 
َيةةةزة سروشةةةتيةكان و ِرَيطاكةةةانى بةةةةكارهَينانيان بةةةؤ وةديهَينةةةانى    سةرضةةةاوةكانى ه

 ((.كة ئةمةش بةماناى ئةندازةى تَيورى دةناسرَيت )) مةبةستة ماديةكان 
بريتية لة هونةرى سوود وةرطرتن لة بنةماو بنضينة زانسةتيةكان لةدروسةتكردنى   * 

دةناسةةةرَيت بةةةة  كةةةة ئةمةشةةةيان  )) كةةةةل و ثةةةةل و ِرَيكخسةةةتنيان و هةَلسةةةةنطاندنيان  
ئةنةةةةةدازةى جَيبةةةةةةجَيكارى  يةةةةةان ثراكتيكةةةةةى كةةةةةة بةرامبةةةةةةر وشةةةةةةى ئينطليةةةةةزى       

Engineering    كةئةةم بوارانةةة دةطرَيتةةةوة وةك ئةنةدازةى بيناسةةازى و ميكةةانيكى و
 .هتد...كيمياوى وكارةباو 

        ئاشكراشةةةةة هةةةةةر كةةةةاتَي كةةةةادرى نازانسةةةةتى بةرهةةةةةم هةةةةات بةرهةةةةةمَيكى
رةسةةةر لةةةزانكؤكان  كورسةةيةكانى خوَيندنةةةوة    نازانسةةتيش دةخاتةةةوة، بؤيةةة ضا  

- :دةست ثَي دةكات بة
دابينكردنةةةى مامؤسةةةتاى ثلةةةة بةةةةرزو شةةةارةزاو خةةةاوةن ئةةةةزمووون   ثسةةةثؤِرى       1.

 .لةناوةوة و دةرةوةى كوردوستان
دابينكردنى بوودجةيةكى طوجنةاو بةؤ لَيكؤَلينةةوةو داهَينةان   دؤزينةةوةى نةوَي        2.

 .انيشبؤ مامؤستايان   خوَيندكار
 .دانانى ثالنَيكى زانستى واقيعانة و ثَيشكةوتوانة بؤ خوَيندن 3.
 .سازكردنى كؤِرو سيمنارى زانستى بؤ ثسثؤِرانى بيانى لةزانكؤكاندا 4.
سةةةوود وةرطةةةرتن لةةةةتواناو شةةةارةزايى  ئةةةةزموونى ثرؤفيسةةةؤرو زانةةةاى بيةةةانى     5.

 .هَينانيان بؤ وانة وتنةوة لةزانكؤكاندا
ؤ لةخولطةةةةةى حيزبايةةةةةتى   هةةةةةنطاونان بةةةةةرةو ئةةةةازادبوونى  دةرضةةةةوونى زانكةةةة 6.

 .ئةكادمييانة
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بةةةم شةةَيوةية دةكرَيةةت كةةة كةةادر و ئةنةةدازيارى بةةةتواناو خةةاوةن ئاسةةتَيكى بةةةرزى          
تَيورى بَيتة بةرهةم  دواتريش لةبوارى ثراكتيكيدا سةةركةوتن  داهَينةان بةدةسةت    

 .بهَينن
     ئايةةةا بؤضةةةى تائَيسةةةتا     : لَيةةةرةدا ضةةةةند ثرسةةةيارَيك سةةةةر هةَلةةةدةدات وةك

سةةةةاَلةى حكومةةةةةتى هةةةةةرَيمى كوردسةةةةتاندا نةةةةةتوانراوة ضةةةةةندين     17لةتةمةةةةةنى 
كؤمثانيةةةاى ئةنةةةدازةيي طةةةةورةو بةةةةتواناو شةةةارةزا دامبةةةةزرَين؟ بؤضةةةى تائَيسةةةتا       

ؤذةى نةةدازةيي دروسةةةت نةةةةبووة كةةة بتوانَيةةةت ثةةةرِ   لةكوردستاندا كؤمثانيايةكى ئة
 وةكةوةى كوردسةةةتاندا جَيبةةةةجَي بكةةةات   طةةةةورةو سةةةرتاتيذى لةكوردسةةةتان  دةر  

كؤمثانيا توركى  ئَيرانى  عةرةبى  بيانيةكان؟ يان بؤضى  نةاتوانن ثةيوةسةتنامة   
 و كؤنرتاكت ببةسة لةدةرةوةى كوردستاندا؟ 

 -: لةوانة. ئاشكراشة طةلَيك هؤكار هةن بؤ ضَى نةبوونى ئةو بابةتة

يةةةةةةتى لةكوردسةةةةةتاندا  نةةةةةاجَيطريى بةةةةةارودؤخى سياسةةةةةي  ئةةةةةابوورى  كؤمةالَ    1.
 .ساَلةى تةمةنى دةسةالتى كوردى 17بةدرَيذايي ماوةى ئةم 

سةثاندنى طةمارؤ ئابورييةكان بةسةةر كوردسةتاندا كةة ببةووة مايةةى سةِركردنى        2.
 .سةرمايةطوزارى   خةوتنى بازاِرو بازرطانى

 .نةبوونى سةرمايةيةكى طةورةو زةبةالح لةكوردستاندا 3.

نةبوونى سةةرمايةدارانى نيشةتيمانى طةةورةو بةةتواناو خةاوةن      ست ونةبوون  در 4.
 .ئةزموون

تائَيسةةةتاش زؤربةةةةى سةةةةرمايةدارانى كوردسةةةتان لةقؤناغةةةةكانى قاضاغضةةةَيتى      5.
 .سةرةتاييدان  نةضوونةتة قؤناغى ضةسثاندن   ئاشكراوة

داخسةة  نةكرانةةةوةى كوردسةةتان   سةةةرمايةداران بةةةِرووى دونيةةادا و نةةةبوونى  6.
 .وةنديان بةتؤِرو كؤمثانيا  بازاِرة طةورةكانى ناوضةكة و دونياوةثةي
و خةةاوةن ئةةةزموون لةةةبوارى كةةارى  ى ذمارةيةةةكى زؤر لةةة كةسةةانى ثسةةثؤرِ نةةةبوون 7.

, ئةنةةةدازةيي  ئةندازياريةةةدا لةةةة زانكؤكةةةانى كوردوسةةةتان و دةرةوةى زانكؤكانيشةةةدا  
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خشةتةيةدا ِروونكراوةتةةوة   مانيدا وةك لةم بؤمنونة لةبةشى ئةندازيارى زانكؤى سلَي
ئةةةةو ذمةةةارة كةمةةةةى ئةنةةةدازيارى ثسةةةثؤِرميان هةيةةةة كةةةة لةبةرامبةةةةر ئةةةةو ثِرؤسةةةة         

 . ئاوةدانكردنةوة طةورةيةى كوردوستاندا زؤر كةمة 
 بةشى تةالرسازى بةشى ئاودَيرى بةشى بيناسارى ساَل

بِروانامة
 ى دكتؤرا

بِروانامة
ى 

 ماستةر

بِروانامة
 ى دكتؤرا

بِروانامة
ى 

 استةرم

بِروانامة
 ى دكتؤرا

بِروانامة
ى 

 ماستةر
1997

-

1998 

2 3 2 3 0 0 

1999

-

2000 

3 2 3 6 2 3 

2000

-

2001 

4 5 4 6 1 3 

2002

-

2003 

5 9 2 8 0 5 

 ئةم خشتةية لة ِرَيبةرى زانكؤى سلَيمانى تايبةت بةو ساالنةوة وةرطرياوة* 
ارةزايي  ثسةةةثؤِرى ئةطةةةةر كةسةةةَيكى ئةنةةةدازياريش هةةةةبووبَيت كةةةة خةةةاوةن شةةة     8.

بووبَيةةةةةت، خةةةةةاوةن سةةةةةةرمايةيةكى طةةةةةةورةو بةةةةةةهَيز نةةةةةةبووة بةةةةةؤ دامةزرانةةةةةدنى       
 .كؤمثانيايةكى طةورةى ئةندازةيي

نةةةةةبوونى كةةةةادرى بةةةةة ئةةةةةزموون   شةةةةارةزا و ثسةةةةثؤِر لةئةنةةةةدازيارانى بةةةةوارة         9.
جياوازةكانى ئةندازةيدا، كة بتوانرَيت هةموو قؤناغةةكانى نةخشةةو ثةالن   ديةزاين     

ؤذةى طةةةورةو سةةرتاتيذى جَيبةةةجَي بكةةات َيبةةةجَيكردن   سةرثةرشةةتيكردنى ثةةِر  ج
 .بةتواناكانى خؤماَلى 
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لةاليةةةك متمانةةة نةةةبوونى حكومةةةت  دةسةةةالتى كةةوردى بةةةتواناي ئةنةةدازةيي      10.
ؤذةكةةان  لةاليةةةكى تريشةةةوة هَينةةان   كارئاسةةاني     خؤمةةاَلى بةةؤ جَيبةةةجَيكردنى ثرِ  

ؤنرتاكتةة طةةورةو سةةرتاتيذيةكان بةةكؤمثانيا ناوضةةةيي     كةردن   ثَيةدانى تةنةةدةر و ك  
 .بيانيةكان بةمةبةستى سياسى

داخرانى كوردستان   كادرة ئةندازةييةكان بةِرووى دونيادا و بةِرووى زانسةت   11.
 .  داهَينان   ثَيشكةوتنة جيهانيةكان لةبوارى ئةندازةيدا 

دازةيي لةةنَيوان زانكؤكةان     نةبوونى ثردو ِرايةَلةةى ثةيوةنةدى زانسةتى   ئةنة      12.
 .توانا ئةندازةييةكانى كوردستان لةطةَل دونياى دةرةوةدا

 .نةبوونى وةزارةتى ثالن دانان لةحكومةتةكاتى كوردستاندا لةوةوثَيش 13.

نةةةةبوونى خةةةةو  ِراهَينةةةان   فَيربةةةةوون   بةرزكردنةةةةةوةى ئاسةةةتى سةةةةاالنة بةةةةؤ     14.
 .نةهَينراوة وةبةرشبووبَيت باش ئةندازياران لةدةرةوةى واَلت، ئةطةر هة

نةةةبوونى متمانةةة بةبارودؤخةةةة سياسةةي  ئابووريةةةة ناجَيطريةكةةةى كوردسةةةتان      15.
لةاليةنى خاوةن سةرماية و ئةندازياران كة سةةرمايةكانيان بةةبَي تةرس خبةنةة طةةِرو      

 .ؤذةى طةورةو سرتاتيذيةوة لةكوردستان  دةرةوةداثِر
نيايانةةةةةى كةةةةة هةةةةةن مةةةةةرة   مواسةةةةةفاتى     لةئَيستاشةةةةدا زؤرَيةةةةك لةةةةةو كؤمثا   16.

كؤمثانيايةةةةكى ثسةةةثؤِرى   ئةنةةةدازةييان تيةةةادا نيةةةةو تةةةةنها خةةةةياَل   ثالنيةةةان بةةةؤ    
قةةةةةازاجنى زؤرو خَيرايةةةةةة، نةةةةةةك ضةسةةةةةثاندنى مةةةةةةرة   مواسةةةةةةفاتى ئةندازةييةةةةةة     

 .جيهانيةكان  قازاجنى كةم بَيت
ورديةةةةكان بةةةة نزمةةةى ئاسةةةتى ئةنةةةدازةيي  زانسةةةتى ئةنةةةدازياران   كؤمثانيةةةا ك  17.

 .كة ناتوانن كَيِوكَييان لةطةَلدا بكةن.بةراوردى لةطةَل كؤمثانيا بيانيةكاندا
هةةةموو ئةةةم هؤكارانةةة بونةتةةة هةةؤي دةرنةكةةةوتن   ثةيدانةةةبوون   دانةمةزرانةةدنى       

ؤذة  كةةؤنرتاكتى كؤمثانيةةاى طةةةورةي ئةنةةدازةيي لةكوردسةةتاندا  نةةةتوانرَيت كةةة ثةةرِ 
 .كوردستان   دةرةوةشداطةورة جَيبةجَي بكرَيت لة

 ئةى ضارةسةر ضي ية ؟ 
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ضارةسةةةر لةةةم قؤناغةةة نوَييةةةدا، سةةةرةتا لةحكومةتةةةوة دةبَيةةت دةسةةت ثةةَي بكةةات          
- :بةوةى كة 

طرنطةةةةى زيةةةةاتر بةةةةدرَيت بةةةةةزانكؤكان   كؤلَيةةةةذة ئةندازياريةةةةةكان بةمةبةسةةةةتى        1.
 .ثَيطةياندنى كادرى شارةزا و ئاست بةرزى ئةندازةيي

طاوى يةكةم كؤمثانيايةكى هاوبةشةى ئةنةدازةيي دامبةةزرَينَيت    حكومةت وةك هةن2.
لةطةةةةَل ضةةةةةند سةةةةةرمايةدارَيكى طةةةةةورةو ئةنةةةدازيارى شةةةةارةزاو ثسةةةةثؤِر لةهةةةةةموو   

 .بوارةكانى ئةندازةييدا بةسةرماييةكى طةورة
هةةةانى كؤمثانيةةةا  سةةةةرمايةدارانى بيةةةانى بةةةدات   كارئاسةةةانيان بةةةؤ بكةةةات بةةةؤ       3.

ئةندازةيي لةكوردستاندا بةهاوبةشةى لةطةةَل سةةرمايةداران    دامةزراندنى كؤمثانياى 
 .  ئةندازيارانى كوردستاندا

نةةةةاردن   كردنةةةةةوةى خةةةةو  ئةنةةةةدازةيي بةةةةؤ ئةنةةةةدازياران لةهةةةةةموو ثسةةةةثؤِرة         4.
جياوازةكان لةدةرةوةى والت بؤ زيةاتر شةارةزابوون   وةرطرتنةى ئةةزموون   سةوود      

 .ةكانى سةردةموةرطرتن لةداهَينان   ثَيشكةوتنة نوَيي
سةةةازدانى كةةةؤِر و كةةةةؤنطرة و سةةةيمينارى زانسةةةتى بةةةةؤ ئةنةةةدازياران   ِرةوشةةةةى       5.

ئةنةةدازيارى لةكوردسةةتاندا بةهاوبةشةةى كؤمثانيةةا  ناوةنةةدو دام  دةزطةةا ئةندازةييةةة  
 .بةناوبانطةكانى دونيا، بةمةبةستى زياتر سوود وةرطرتن لةئةزموونى دونيا

زيارانى ادرى   لةبةةةردةم خةاوةن سةةةرماية و ئةنةة كرانةةوةى زيةةاترى بةازاِر و ئةةابوو  6.
كةةةةورددا، دوور لةدةسةةةةتَيوةردان  كةةةةؤنرِتؤَلكردنى حيزبةةةةى بةةةةؤ بةةةةوارى زانسةةةة       

 .ئابوورى
        بةطرتنةبةرى ئةم هةنطاو و ِرَيوشةوَينانة، ئومَيةد دةكرَيةت كةة لةسةايةى ئةةم

ةر كةش   هةوا ئارام   ئاشتى   دميوكراسيةى كوردستاندا كرانةةوةى زياتربةسة  
دونيادا ِرووبدات، و ئاينةدةى ِرةوشةى زانسةت   ئةنةدازياريش لةكوردسةتاندا ِروو      

و ضةسةةةثاو بةةةؤ  ِرةوشةةةى    ولةطةشةةةةى زيةةةاتر بكةةةات و بناغةةةة  بنضةةةينةيةكى ثتةةةة    
ئةنةةدازةيي لةكوردوسةةتاندا ضةةَي ببَيةةت   ئيةةدى ئةنةةدازيارانى كةةورديش لةةةقؤناغى    
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بةةوَيري   جَيبةةةجَيكردنى  شةةرمنى  تةةرس  دوودَليةةةوة هةةةنطاو بةةرةو كرانةةةوة و  
ؤذةى طةةةةةورةو سةةةةرتاتيذى بنةةةةَين نةةةةةك لةكوردسةةةةتاندا، بةةةةةَلكو لةةةةةدةرةوةى        ثةةةةرِ 

 . كوردستانيشدا 

 -----------------------------------------------
 .ا باَلوكراوةتةوةد2008لة بةهارى ((  ئةندازياران )) ئةم بابةتةم لة طؤظارى *

 

 مى كوردستانئةرَى بوودجةى حكومةتى هةرَي
 * بؤ كوَى دةضَيت و ضى َ  دَيت ؟

 
  ئاشكراية بؤ ِراثةِراندنى ئيش و كارةكانى هةر دةزطايةك بضوك يان طةورة

بَيت ثَيويستى بة لةاليةك بةرنامةى كار و ثالن دانان و عةقَليةتَيكى ئيدارى و 
و كراوة هةية و لةاليةكى تريشةوة  ىبةِرَيوةبردنى سةركةوتوو و سرتاتيذ

ثَيويستى بة سةرضاوةى داهات و دارايى هةية بؤ ِراثةِراندن و جَيبةجَيكردنى 
بةواتايةكى تر هةركاتَى ثالن وبوودجةى .ئةو ثالن و بةرنامةيةى كة هةيةتى

ثَيويست و سةكةوتوو و زانستيانة هةبوو ماناى دةزطايةك يان ئيدارةيةك يان 
ماناى نةبوونى دةسةآلت و  بة ثَيضةوانةشةوة. دةسةآلتَيكى سةركةوتوش هةية 

 . ئيدارة دةطةيةنَيت
 دةرناضَيت  ت و حكومةتَيك لةم ضوار ضَيوةيةئاشكراشة هةموو دةسةآل

بؤية حكومةتى هةرَيمى كوردستانيش بةهةمان شَيوة ثَيويستى بة ثالن و 
 .بةرنامةى كار و سةرضاوةى داهات و دارايى واتة بودجة هةية 

% ( 17) بةآلم بة دَلنياييةوة , بَيت يان نا يكة هة لة ئَيستادا نازانني بؤ ثالن
حةوت (  7) وةك باس دةكرَيت لةسةر و , ية بودجةى هةموو دةوَلةتى عَيراقى هة

(  9 – 8) يةوة دةضَيتة رةكةكةاومليار دؤالرى ئةمريكيةوةية و بة بودجةى تةو
 .مليار دؤالر 
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ك طةلَي ىؤن كةسملي(  4 – 3) كة ئةم بودجةية بؤ هةرَيمَيكى وةك كوردستانى 
وآلتَيكى وةك سوريا و ئوردون كة ذمارةيان طةلَيك زياترة لة كوردستان , زؤرة 

بةآلم ووآلتةكانيان دةوَلةمةند و ئاوةدان و خؤش , هةر ئةوةندةيان بودجة هةية 
 .طوزةرانيشن 

   َ لَيرةدا ثرسيار ئةوةية كة ئايا ئةم بوودجة زؤرةى حكومةتى هةرَيم ضى
؟ بؤ   بوارَيك خةرة دةكرَيت ؟ ئايا كام ثِرؤذةى خزمةتطوزارى و سرتاتيذى  دَيت

 ......طةورةى َ  جَى بة جَى كراوة ؟ و دةيان ثرسيارى تريش 
وةآلمى هةموو ئةم ثرسيارانة ئةوةية كة ئةطةر دةهَيندةى تريش بودجةى 

هةروا حكومةتى هةرَيم زياديش بكرَيت ضونكة ثالن و بةرنامةى زانستى نية 
دةِروات و ضينة داهات ديارييكراوةكان لة فةرمانبةران و هةذار و دةسكورتةكان 
سوودى َ  وةرناطرن كة زؤربةى زؤرى كؤمةَلطان و تةنها ضينة دةسةآلتدارة زؤر  

 . رنكةمينةكةى كؤمةَل و دةست و ثَيوةند  و كاسةلَيسةكانيان سوودى َ  وةردةط
بودجة و % ( 5) ى ِرذَيمى بةعسدا تةنها موةك ئاشكراية و دةوترا لةسةردة

كةى ترى بؤ بوارى % (  95) داهاتى عَيراق بؤ هةموو عَيراق خةرة دةكراو لة 
بةآلم لةطةَل ئةوةشدا هاووآلتى بة باشرتين . ةنو و بةتاآلن دةبرا سةربازى و ج

ةمى لةسةرد. شَيواز دةذيا و ثَيداويستيةكانى ذيان و طوزةرانى بؤ دابني كرا بوو 
ى نةتةوة (986) جَيبةجَى كردنى بِريارى  نةوت بةرامبةر بةخؤراكدا

ِرَيذةى بةشى هةرَيمى كوردستان (  2003 – 1996) يةكطرتوةكاندا  لة ساآلنى 
طةلَيك ثِرؤذةى طةورة جَيبةجَي كرا لةطةَل . بوو لة داهاتى عَيراق % ( 13) 

تيادا َيك كةم و كورتى هةر ضةندة ئةويش طةل. دابينكردنى خؤراكى مانطانة 
 . هةبوو 

بودجةى حكومةتى عَيراقى هةية % 17بةالم لة ئَيستادا حكومةتى هةرَيم خاوةنى 
ى بودجة %(17) ئايا , بةالم لةم بودجة زؤرة تةنها مووضةى فةرمانبةرانى ديارة 

 كةمة و بةش ناكات يان ثالنى زانستى نية بؤ خةرة كردنى؟
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  بةسةرضوو هَيشتا بودجةى ( 2008و  2007) ئةوةتا بودجةى ساآلنى
 .حكومةت ئاشكرانةكراوة و دابةش  نةكراوةتة سةر وةزارةتةكان 

  حكومةت بةَلَينى سلفةى عةقار و زيادكردنى مووضة و  دروست كردنى
ن و وبابيناى نيشتةجَى و باش كردنى خزمةتطوزارى ئاو و كارةبا و ِرَيطا

ئةطةر كردبَيتيشى بة نيوة , بةجَى نةكرد بة هاوآلتيان داو هيضى جَي.  هتدى...
 . ناضَل بووة 

  دا تةنها مووضةى فةرمانبةران ديارة ئةويش ( 2008) لة بوودجةى ساَلى
ةو ضينة بةشَيكى موضةى ئ بة كةم و كوِرى و وةرطرتنةوة و لَيِوين و بةتاآلنودنى

 .كةم دةرامةت و هةذار و دةستكورتة 

  ومةت دةهؤَل و زوِرنا دةكوتَيت بؤ وة حك( 2007/  11) لة مانطى
. زيادكردنى مووضة و ئيدى لةو كاتةوة بازاِر و نرخى كةل و ثةل طِريان طرتووة 

كة هاتينة سةر جَيبةجَيكردنى بِريارةكة بةو شَيوةية جَيبةجَيكرا كة هةموان 
 .دةيبينني

لة بةغداد لةاليةن وةزارةتى داراييةوة بةيةك ِرَينمايى كورت و ثوخت 
َيكخست بَى ثَي  وثةناو لَيِوين و طل دانةوةو رجكردنى موضة و دةرماَلةكانى ِرةخ
و لةماوةيةكى كةميشدا هةموو وةزارةتةكان جَيبةجَييان كردو . هتد..

 .فةرمانبةرانيش بةزيادةى موضةكانيان طةيشة و دَلخؤش بوون
ة بةالم لة حكومةتى هةرَيمى كوردوستاندا و لةاليةن هةردوو وةزارةت

و جياواز لةيةك و ناِرؤشن و لَيَل ِرَينمايى جؤراو جؤر 7داراييةكانةوة تائَيستا 
شةشيان لةاليةن )) دةرضوون بؤ خةرجكردنى ئةو موضة و دةرماَلة نوَييانة

سلَيمانى و يةك دانةشيان لةاليةن / وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى 
ةئةمةش دةاللةت لةوة دةكات كة ك. وة دةرضوون((هةولَير / وةزارةتى دارايى 

هةردوو وةزارةتى دارايى يان نةشارةزان و تَيناطةن يان دةيانةوَيت بةم 
يان بِون و  نثَيضوثةناو ناِرؤشنية بتوانن بِرَيك موضةو دةرماَلة لة فةرمانبةران بدز
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ئةطينا بؤ وةك وةزارةتى دارايى عَيراقى بةيةك ِرَينمايى ثوخت و . خةرجى نةكةن
ثارَيزطادا و لةماوةيةكى كةمدا ئةو موضةو دةرماَلةية خةرة  15ف و لة شةفا
 .ناكةن

دا كة دةبوو 26/6/2008لة  11856بةطشتاندنى ذمارة   40ِرَينمايى ذمارى  1.
 نيوةى لة  خةرجبكرَيت نةكوة (  2008/   1/  1) دةرماَلة نوَيكان لة هةموو 

و ثَيشَيل كردنى دزينى ئاشكرا كة ئةمة بؤ خؤى . وة دةدرَيت (2008/  7 /1)
- :وةك . و فةرمانبةرانة  مافى هاووآلتيان

 1) هةزار دينار لة (  60000تا  20000) جوطرافى بة ِرَيذةى  شوَينىدةرماَلةى 
وة جَيبةجَي دةكرَيت و دةرماَلةى ترسناكى بؤ ئةندازياران و ( 2008/  7/ 

و دةرماَلةى منداَل بة ِرؤشن نية  و وة دةدرَيت ( 2008/  7/  1) ضينةكانى تر لة 
 .مةرة خةرة دةكرَيت و دةرماَلةى ثاية و منصب تاكو ئَيستا نةدراوة 

دا كة 6/7/2008لة  12365بةطشتاندنى ذمارة  42ِرَينمايى ذمارة  2.
ِروونكردنةوةى زياتر دةدات دةربارةى دةرماَلةى مةترسى و خَيزانى و ثاية و 

 .رماَلة كؤنةكانبِروانامة و وةرطرتنةوةى دة
دا ِروونكردنةوةى 28/7/2008لة  13685بةطشتاندنى   46ِرَينمايى ذمارة  3.

 .زياتر دةدات لةسةر دةرماَلةى خَيزانى و بِروانامة
دا  جارَيكى تر 29/7/2008لة  13749بةطشتاندنى   47ِرَينمايى ذمارة  4.

 .ِروونكردنةوةى زياتر دةدات لةسةر دةرماَلةى مةترسى ثيشةيى
دا دةرماَلةى 31/7/2008لة  13881بةطشتاندنى  48ِرَينمايى ذمارة  5.

وة  2008/ 1/1ترسناكى بؤ خاوةن بِروانامة جياوازةكان كة هةندَيكيان لة 
بانَيكةو دوو .)) وة دةيان طرَيتةوة1/7/2008دةيانطرَيتةوة و هةندَيكيشيان لة 

 ((.هةوا
دا تيايدا 5/8/2008ة ل 14025بةطشتاندنى  49ِرَينمايى ذمارى  6.

 .دةكات 2008/  2و 1خةرجكردنى جياوازى تةنها دوو مانطى 



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 313 

 

ثرسيار ئةوةية . بةم شَيوةية ضةندين مليار دينار دةطةِرَيتةوة بؤ حكومةت
فةرمانبةر بن كة  500000طرميان ئةطةر ذمارةى فةرمانبةرانى كوردوستان 
 يؤن فةرمانبةر هةية مل 1طواية لةالى حكومةتى مةركةزى دةَلَين زياد لة 

دةبَيت ئةو زيادة موضةية كة خةرة ناكرَيت و نادرَيتة . لةكوردوستاندا
فةرمانبةر دةدزرَيت  500000فةرمانبةران و بةِرؤذى نَيوةِرؤ و لةبةرضاوى تةنها 

 .ربكاتة ضةند مليار دينا
ِرةواو ئايا ئةو بِرة ثارانةى كة خةرة ناكرَيت و نادرَيت بةفةرمانبةران كة هةقى  

مانطةدا دةواميان كردوةو ئةو دةرماالنةش  6تةواوى خؤيانة  ضونكة بةفعلى لةو 
لةكاتى دةوامكردندا ثَيويستة خةرة بكرَيت ئةى كةواتة ئةو مليار دينارانة بؤ 
كوَى دةضَيت و بة قازاجنى كَى  تةواو دةبَيت  و دةضَيتة طريفانى كام حيزب و 

 ؟ كام سةركردةو كام بنةماَلةيةوة
.  دا لةطةَل ئةو هةموو كةم و كوِريةى مووضةى فةرمانبةرانى ثلةكانى خوارةوة 7.

بةطشتاندنى  28كةضى  لةاليةن وةزارةتى دارايى  لةهةولَير ِرَينمايى ذمارة 
دا دةرضوة لةسةر بِريارَيكى نهَينى سةرؤكايةتى 28/7/2008لة 16165

 :و تيايدا هاتوة دا22/7/2008لة  2139ئةجنومةنى وةزيران بةذمارة 
هةزار دينار بؤ بةِرَيوةبةرى طشتى و ِراوَيذكاران و ئةوانةى بةو (  500) بِرى 

مليؤن دينار بؤ جَيطرى وةزير و ئةوانةى بةو ثلةية دَين   1و بِرى  ثلةية دَين  
 . وة1/7/2008بكرَيت و خةرة بكرَيت لة زياد 

  ان و و ئةندام ثةِرلةمبةم شَيوةية حكومةت خؤى تةنها بة حكومةتى وةزير
نَيت نةك حكومةتى هةذاران و دادة طشتيةكان جَيطرى وةزير و بةِرَيوةبةر

 .كرَيكاران و ضينةكانى خوارةوة 

  لةهةمووشى سةير تر دةبَيت خةرجكردنى هةموو موضةو دةرماَلةكان
فةرمانى وةزيرى تايبةمتةندى ثَيدةربضَيتةوة كة ئةمةش دواكةوتن و ِرؤتينى 

وست دةكات كة ئةمةش بةئةنقةست و بةمةبةستة ئةطينا بؤ لةبةغداد زياتر در
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وانةكراوة و هةموو وةزارةتةكان تةنها لةسةر ِرَينمايى وةزارةتى دارايى 
 .كاردةكةن

كةثشت و ثةنا  ةآلتى سياسى كوردى ئةوة بزاننبةآلم دةبَيت حكومةت و دةس
نةك ثلة بةرزةكان و  تىِراستةقينةكةى تةنها جةماوةرة هةذار و دةسكورتةكةية

 هةر جةماوةريشة كة سوتةمةنى و قوربانى خةباتة ِرةواكةى طة  كوردة 
نزيكرتين منونةش خؤثيشاندانة جةماوةريةكانى شارةكانى كوردوستان بوو 
دذى ياساى هةَلبذاردنى ثارَيزطاكان كة بةشى هةرة زؤرى فةرمانبةران بوون نةك 

دةبواية ئةو موضة ودةرماالنة بؤية . .اوةكانوةزيرو ئةندام ثةِرلةمان و لَيثرسر
وةكو خؤى بدراية  بةو ضينة هةذارو دةست كورتانة نةك وةزير وجَيطر وةزير و 

دةبَيت  وةلة جياتى ئةوةى بَلَيني مووضة زيادى كردبؤية دةكرَيت .طشتيانة. ب
 .  وةبَلَيني مووضةكامنان دزرا

رمانبةران  ِرَيثَيوانى ناِرةزايى بكةن بؤ لةبةر ئةوة دةَلَيني كة ثَيويستة هةموو فة
وةك ضؤن فةرمانبةران لة بةغداد لةسةر . وةرطرتنةوةى ئةو ماف و هةقةى خؤيان 
ئةطةر .مانطيان خؤثيشاندانيان سازدا 3ِراوةستاندنَيكى كاتى تةنها زيادةى 

حكومةتيش وةالمى نةدانةوة ثَيويستة هةر فةرمانبةرَيك لةجَيطةى خؤيةوة 
ئةطةر سةربةخؤبن و بوَيرن )) ةكى ِرةيى لةدادطاكانى كوردوستان داواي

لةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردوستان  (( !!لةبةرامبةر دةسةالتدا حوكم بدةن
زةوتكراوانةى  خؤيان بكةن و لةطةَليشيدا و تؤمار بكةن و داواى ئةو مافة خوراو 

مانبةران باجى وة فةر 11/2007داواى قةرةبوش بكةنةوة ضونكة لة مانطى 
ئةطةريش  .طرانى بازاِر دةدةن لةبةرامبةر بةناو زيادكردنى موضةكانياندا

دادطاكانيش داديان نةثرسني ئةوا  ثيشنياز دةكةم هةموو ثَيكةوة لةدادطاى 
 .عةد  نَيودةوَلةتى لة الهاى سكااَل لة سةر حكومةتى هةرَيم تؤمار بكةين

 
 -----------------------------------------------
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و  19/8باَلوكراوةتةوة لة (( ئةندازياران )) وطؤظارى (( ئاوَينة)) ئةم بابةتةم لة ِرؤذنامةى *
 .دا2008هاوينى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 تةكنةلؤذياى ثَيشكةوتوى
 طؤِرينى غاز بؤ نةوت 

بةرهةمهَينةةةرانى غةةازى سروشةةتى ِرَيطةةرى طةةةورةيان بةةةرةو ِروو دةبَيتةةةوة لةطةةةَل    * 
رى سةةةخت لةبةرهةةةمهَينانى يةةةدةطى غةةازدا بةِرَيطةةةى ئةةابوورى طوجنةةاو، لةةة دة      كةةا

سةةةاَلى ِرابةةةردوودا يةةةةدةطى غةةةازى جيهةةةانى بةةةازدانَيكى طةةةةورةى نةةةا بةةةؤ زيةةةادبوون     
تريليةةةؤن ثةةةَي سةةةَيجا و كةةةة نزيكةةةةى     (  5300)بةةةؤ ئةةةةوةى بطاتةةةة   % 30بةِرَيةةةذةى 

دا سةوودى  َ  نابينرَيةةت،  تريليةؤن ثةَي سةَيجا لةةةو بةِرة ثَيويسةت نيةةة  لةئَيسةتا      280
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لةطةةةةَل  .ثَيشةةةبينش ناكرَيةةةت لةداهاتوويةةةةكى نزيكيشةةةدا ثَيويسةةةتى هةةةةبَيت ثَيةةةى      
زيةةادبوونى ثَيداويسةةتى جيهةةانى بةةؤ غةةاز، بةةةالم دؤزينةةةوةى زيةةاترى غةةاز و بةةوونى     
سةرضةةاوةى تةةر بوونةتةةة هةةؤي زيةةادبوونى ئةةةو بةةِرة غةةازة و لةئَيسةةتادا بازاِرةكةةانى       

بةهةةةةمان شةةةَيوة بةرهةمهَينةةةةرانى غةةةازى   .وى بةةةةكار بهَيةةةنن جيهةةةان نةةةاتوانن هةةةةمو  
سروشتى ِرَيطرى تريشةيان بةؤ ثةيةدابووة لةةبوارى فرؤشةة  ثِروثاطةنةدة كةردن بةؤ         
بةرهةمةةكانيان لةةغاز، بةةؤ منونةة بةةِرة غةازَيكى يةةدةطى طةةةورة هةيةة لةناوضةةة دوورة       

دووة طةيانةدنى  دةستةكان لةجَيطةى نيشتةجَيبوونةكانى دانيشةتوانةوة كةة واى كةر   
 .بةِرَيطةى لولةى غاز كارَيكى ئابوورى بةقازانو نةبَيت 

 :ِرَيطاكانى سوود وةرطرتن لةزيادةى غازى سروشتى * 
بةرزبوونةةةوةى تَيضةةوونى  ) ؤذةكةةانى شةةلكردنةوةى غةةازى سروشةةتى    بةةةهؤي ثِر 1.

 (  .ثرؤذةكان  طواستنةوة 
بؤتةة  َل ميثوانؤؤذةكةانى  ةوةى كة ثِرلةطةَل ئ)  َلميثانؤبةهؤي بةرهةمهَينانى غازى  2.

هؤى ثةيداكردنى هة  طوجناو   ئابوورى بؤ بةرهةمهَينةرانى غاز و نةةوت لةناوضةة   
دوورة دةسةةتةكان لةناوةنةةدى ثيشةسةةازى  وةبةرهَينةرةكانةةدا، بةةةالم تةكنةةةلؤذياى    

  Fischer–Tropschنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَي  
( F – T   ) و (Gas Cat  )   ةخسةَينَيت  باشةرت دةرِ  ِرَيطةا ضةارةى ثَيشةكةوتووتر و

 .لةبوارى ئابوورى   سودوةرطرتنةوة لةيةدةطى غازى سروشتى 
 ( . Fischer – Tropsch  F-T)   تةكنةلؤذياى  3.

دا، دوو لةةةةزانا كيمياويةةةةكانى ئةةةةَلمانى هةسةةةتان   1920بةةةؤ يةكةةةةم جةةةار لةسةةةاَلى   
 , Franz Tropsch )كةة ئةةوانيش    (   F – T)بةثَيشخسةتنى تةكنةةلؤذياى   

Hans Fischer ) كةلةوكاتةةةةةةدا ضارةسةةةةةةرةكةيان بريتةةةةةى بةةةةةوو لةةةةةة    . بةةةةةوون
بةرهةمهَينانى كيمياويات   سوتةمةنى وةك سوتةمةنى نةوتى لةةغازى دروسةتكراو   

ؤسةةةةى ضارةسةةةةرة  و ثَيكهةةةاتوو لةيةكةةةةم ئؤكسةةةيدى كةةةاربؤن  هايةةةدرؤجني كةةةة ثرِ   
  -: سةرةكيةكة لةدوو هةنطاو ثَيكدَيت 



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 317 

 

ضارةسةةرى تومخةةة كاربؤنيةةكان دةكةةات وةك   : دروسةةتكراو بةرهةةمهَينانى غةازى   * 
خةةةةَلوزو غةةةازى سروشةةةتى بةهةنةةةدَي تَيكةَلةةةة لةهةةةةَلم  هةةةةوا  يةةةان ئؤكسةةةجني بةةةؤ         

 .بةرهةمهَينانى غازى دروستكراو 
غةةةةازة دروسةةةةتكراوةكة دةطؤِرَيةةةةت بةةةةؤ شةةةةلةيةكى     -:بةرهةةةةةمهَينانى شةةةةلةمةنى  * 

َل تومخةة هاندةرةكةة كةة زؤبةةى كةات      هايدرؤكاربؤنى لةكاتى بةيةك طةيشتنيدا لةطة
دروسةةةتكراوة لةةةة ثةةةؤال يةةةان كؤباَلةةةت، لةةةةكاتى تةةةةواوبوونى ثرؤسةةةةى كارلَيكةكةةةةدا   
دةتوانرَيت كة شلة بةرهةمهاتووةكة لةكارلَيكةكةة جيابكرَيتةةوة و ضارةسةةربكرَيت     

 .جَيطرييش بكرَيت بؤ بةكارهَينان وةك سوتةمةنيةكى هؤكارةكانى طواستنةوة 
ةكانى ئةم ثرؤسةية، بةرهةمهَينانى دروستكةرَيكى ضةِركةرةوةى نَيوةنةد كةة    لةسيفات

هي  جؤرة كويةت  تةومخَيكى كةانزايى تيةادا نةةبَيت  تاِرادةيةةكى زؤريةش تومخةة         
عةتريةكانيشى تيادا نةبَيت كةوا دةكات سوتاندنى زؤرخاوَين بَيةت، لةبةرئةةوة ئةةو    

كَيكةةى   جيادةكرَيتةوة بة نرخةة كَيوِ  بةرهةم دَيت(  F – T)سوتةمةنيةى بةِرَيطاى 
بةتايبةةةةةتيش لةكاتَيكةةةةدا كةةةةة ياسةةةةاكان داواى خةةةةاوَينى هةةةةةوا دةكةةةةةن لةةةةةو طةةةةازة   
 .دةرضةةةةةةةةةةةةةةةوانةى كةةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةةةهؤكارةكانى طواسةةةةةةةةةةةةةةةتنةوةوة دةردةضةةةةةةةةةةةةةةةن   

 : Gas Catضارةسةر بةبةكارهَينانى ِرَيطاى  4.
ثاندندا لةم كردارةدا هةريةكة لةغازة سروشتيةكة و ئؤكسجني بةبورجى دَلؤ
 30000تَيثةِردةكرَين بؤ بةرهةمهَينانى غازى دروستكراو، ئةو كارطةيةى كة بِرى 

بةرميل لةِرؤذَيكدا لةسوتةمةنى هؤكارةكانى طواستنةوة بةرهةم دةهَينَيت 
طؤِران  ِرَيذةىمليؤن ثَي سَيجا ِرؤذانة لةغازى سروشتى هةية،  500ثَيويستى بة 

غازة ك بةرهةمى يةكةكانى طةرمى، لةدواى ئةوة وة% 60لةم كردارةدا يةكسانة بة 
رَيت بؤ بورجى كارلَيكةكة كة لةناو طةرديلةكانى تومخة دروستكراوةكة تَيدةثةِرَين

هاندةرةكةدا بةشَيوةى بَل  سةردةكةوَيت وة لةطةرمى بةرهةمهاتووش خؤ ِرزطار 
ردةطريَيت دةكرَيت لةِرَيطةى ثَيضراوة ساردكةرةوةكانةوةو سوود لةو طةرميةش وة

ؤسةى طؤِرانةكةدا، بؤ وزةى تر لةكارخانةكةدا، لةطةَل بةردةوامبوونى ثِر
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سوتةمةنية شلة دروستبووةكة ِرادةكَيشرَيت لةبورجى كارلَيكةكةوةو كردارى 
جياكردنةوةكة تةواو دةبَيت و كردارةكانى جَيطريكردن  هةَلطرتن بةِرَيطا باوةكان 

ة دةطؤِرَيت بةثَيي كةش  هةواى ضَي دةكرَيت، سيفاتةكانى بةرهةمةك
- : بةرهةمهَينانةكة،  بةالم سيفاتة باوةكان بريتني لة 

ضِركراوةى مام ناوةندية كة جؤرَيكى زؤر باشة و هي  كويت  كانزاو % 50* 
 .كةِرووةكانى تيادا نية 

 .بريتية لة نةفتا% 20* 
ةتوانرَيت بطؤِردرَيت بؤ بةالم ئةو ئاوةى كة لةكردارة الوةكيةكانةوة بةرهةم دَيت د

 .ئاوى خواردنةوة بةتَيضوونَيكى زؤر كةم 

 تومخة هاندةرةكان : 
بريتيةةة لةةة تومخةةة (  Gas Cat)ووى ئةةابوورى بةةؤ ِرَيطةةا ضارةسةةةرى ضةةبنضةةينةى تَي

هانةةةةدةرة ثَيشةةةةةخراوةكان، ئةةةةةةو يةكانةةةةةةى كةةةةةة تومخةةةةةة هانةةةةةدةرة ثَيشةةةةةخراوةكان   
رهَينانى سةةةةةةرةكيان  تَيضةةةةةووى  بةةةةةةكاردةهَينَيت جيادةكرَينةةةةةةوة بةةةةةةنزمى وةبةةةةةة  

ئيشثَيكردنيان بة بةراورد لةطةَل ئةو يةكانةى كةة تومخةة هانةدةرة دروسةتكراوةكان     
لةثؤاَل بةةكاردةهَينن، لةبةرئةةوةى ثَيويسةتى بةسةوِرى دووةم ئؤسةيدى كةاربؤن نيةة،        
لةطةةةةةَل ئةوةشةةةةدا سةةةةيفاتةكانى تةةةةرى تومخةةةةة هانةةةةدةرة ثَيشةةةةخراوةكان ئةمانةةةةةش  

 :دةطرَيتةوة
تةمةةةنى ئيشةةكردنى درَيةةذ تةةرة بةةة دة ئةوةنةةدة لةتةمةةةنى ئيشةةكردنى ئةةةو تومخةةة   * 

هاندةرانةةةى كةةة لةةةثؤاَل دروسةةتكراون وة درَيةةذ تةةرة بةةة ثَيةةنو ئةوةنةةدة لةةةو تومخةةة         
 .دروستكراون  تيتانى هاندةرانةى كة لةبنضينةى

ضةةةاالكى زيةةةاد دةبَيةةةت بةةةة ضةةةوار ئةوةنةةةدة لةتومخةةةة هانةةةدةرة تيتانيةةةةكان كةةةة          * 
 .لةتومخة هاندةرة سليناو كؤباَليتةكان% 50زكراون بةكؤباَلت بةزياتر لة بةهَي
 .نرخيان هةرزانرتة لةتومخة هاندةرة بةهَيزكراوةكان بة كؤباَلت* 



 

www.dengekan.com 
12/27/2012 Page 319 

 

 Gas)سةةرةِراى بةةوونى تومخةةة بةرهةةةمهاتووةكان، دةشةةَيت تومخةةة هانةةدةرةكانى  

Cat  )      ى تةر، ئةةم سةيفةتةش    بةؤ مةاوةى درَيةذتر بةةكاربهَينرَين لةتومخةة هانةدةرةكان
زؤر طرنطةةة بةةةةالى كارطةةة بازرطانيةةةة طةورةكانةةةوة بةةةؤ ئةةةو ثةةةةِرى سةةوود وةرطةةةرتن      
لةتةكنةةةلؤذياى بةةورجى كارلَيةةةك كةةة لةةةتومخى هَيالميةةةة، بةشةةَيوةيةك كةةة ذينطةةةةى       
كارلَيكةكةةةة زيةةةاتر تَيكضةةةووة لةةةةوةى لةسةةةتونى كارلَيكةكةةةةدا هةيةةةة كةةةة ِرووةكةةةةى      

زؤر (  Gas Cat)هةةةمهَينانى تومخةةة هانةةدةرةكانى جةةَيطرية، هةةةروةها دووبةةارة بةر
 .باشرتة لة دووبارة بةرهةمهَينانى تومخة هاندةرةكانى تر

 ( : Gas Cat)ئابوريبوونى ِرَيطاى * 
لَيكؤَلينةوةى ضةند هةلَيك دةكةات  ( وليةمز ئينتةرناشيوناَل ) لةئَيستادا كؤمثانياى 

، دةشةكؤلَيتةوة لةضةةند   ( Gas Cat)ى بؤ ِرَيطة ثَيدانى بةكارهَينانى تومخة هاندةر
داواكاريةك بؤ هاوبةشيكردن لةوةبةرهَينانى كارطةى نوَيةدا، ئةةم كؤمثانيايةة لةطةةَل     

دا طةيشةةةةتة ديةةةةاريكردنى قازاجنةةةةة بازرطانيةةةةةكان لةةةةةدواى   (  BVPI)كؤمثانيةةةةاى 
) وةبةةةرهَينانى سةةةرةتايي لةكارطةةةدا دةطاتةةة توانةةاى  .وة  Gas Catبةةةكارهَينانى 

 18,900) ميلةؤن دؤالر كةة يةكسةانة بةة     (945)ةى نزيكة ِرؤذانة و /بةرميل(  50000
ِرؤذانة، بةم تَيضوونة دةتوانرَيت كة بةرهةمى ئةو كارطةيةة قةازاجنى هةةبَيت    / دؤالر( 

ئةطةةةر نرخةةى يةةةك بةةةرميل نةةةوت بطاتةةة شةةانزة يةةان حةظةةدة دؤالر كةةة دةبَيتةةة هةةؤي     
اورد بةتَيضةةوونى ئةةةو ئامَيرانةةةى كةةة   دروسةةتبوونى ثَيشةةكةوتنَيكى بةرضةةاو بةةة بةةةر   

تَيضةةوونى سةةةرمايةى كارطةكةةةش بةةةدؤالر بةةؤ هةةةر بةةةرميلَيك   .لةئَيسةةتادا بةةةكاردَين 
ورة بةةةةةةةةزيادبوونى توانةةةةةةةاى دةتوانرَيةةةةةةةت نةةةةةةةزم بكرَيتةةةةةةةةوة بةشةةةةةةةَيوةيةكى طةةةةةةةة  

بةةرميل  (100000)كارطةكة نزم دةبَيتةوة كة ِرؤذانةة  ضوونى بةشَيوةيةك تَيكارطةكة،
دؤالر ِرؤذانةةةة بةةةؤ يةةةةك (   15000) بةرهةةةةم دةهَينَيةةةت بةةةؤ كةةةةمرت لةةةة   لةسةةةوتةمةنى

(  30000)  وة لة تواناى كارطة بضوكةكانيشدا هةية كة تواناكةةى دةطاتةة   .بةرميل 
ِرؤذانةةة كةةة داهةةاتَيكى دارايةةي بةةاش وةدةسةةت بهَينَيةةت بةةة بةةةراورد لةطةةةَل      / بةةةرميل

ؤذةكةةان دةطةةؤِرَين بةةة  ونى ثِروةيةكى طشةةتى ئةةابوريبوبةشةةَي .تَيضةةوونى سةةةرمايةدا
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 .طةةةؤِرانى جَيطةةةة و ذَيرخةةةانى بةردةسةةةت  تَيضةةةوونى غةةةازو نرخةةةى بةرهةمةةةةكان   

لةلَيكؤَلينةةةةوةى ضةةةةند ِرَيطةةةا   BVPIلةئَيستاشةةةدا هةةةةردوو كؤمثانيةةةاى وليةةةةمز و   
ضةةةارةيةكدان بةةةؤ فراوانكةةةردن  ثيشةةةاندانى سةةةوودمةندى ئةةةةم تةكنةلؤذيايةةةة وةك      

بازاِريةةةةوة بةةةؤ بازرطةةةانى كةةةة لةئَيسةةةتادا لةةةةقؤناغى  هةةةةنطاوى كؤتةةةايي ثَيشخسةةةتنة 
 .ديزاينى كارخانةيةكى تاقيكردنةوةيدان 

 :كاريطةرى ئةم تةكنةلؤذياية *  
كَيِوكةةَي دةكةةةن لةطةةةَل دَلؤثةةاوة    (  F-T) لةسةةةر ئاسةةتى شةةلةكان ،  بةرهةمةةةكانى    

(  F-T)ناوةنديةكان كة هةَلهَينجراون لةنةةوتى خةاو، هةةروةك ضةؤن بةرهةةمى شةلى       
جةةؤرى زؤر باشةةن كةةة دةتوانرَيةةت بةشةةَيكى طةةةورة لةثَيداويسةةتى جيهةةانى كةةة بةةة          
بةةةةةردةوام ِروو لةزيادبوونةةةةة ثةةةةِر بكاتةةةةةوة لةسةةةةوتةمةنى هؤكارةكةةةةانى طواسةةةةتنةوة  
بةشةَيوةيةكى خةةاوَين  طوجنةاو بةةؤ ذينطةة ، ثَيشةةبينيش دةكرَيةت ئةةةم تةكنةلؤذيايةةة     

اَلوطةةةةكانى نةوتةةةدا بةةةؤ بةرهةةةةمَينانى   قةةةةرةبووى وةبةرهَينةةةة نوَيكةةةان بكاتةةةةوة لةثا  
(  Gas Cat)لةسةةةةر ئاسةةةتى غةةةةازيش ، دةتوانرَيةةةت    .سةةةوتةمةنى ثَيشةةةكةوتوو   

بةةةكاربهَينرَيت بةةؤ طةةؤِرينى سةرضةةاوةى غةةازى ثةةةراوَيزخراو كةةة واثؤَلينكرابةةوو كةةة     
نرخَيكةةى ئةةةوتؤي نيةةة كةةة بتوانرَيةةت ثَيشةةبخرَيت بةةؤ يةةةدةطى تةةةواو و ئةةابوورى،          

تةكنةلؤذياية دةكرَيت بةةكاربهَينرَيت بةؤ وةطةِرخسةتنى سةرضةاوة     هةروةك ضؤن ئةم 
نةوتيةةةةكانى تةةةر لةِرَيطةةةةى وةطةِرخسةةةتنى غةةةازى سروشةةةتى هةةةاو ثةيوةسةةةةت، وة        
بةدوورخسةةتنةوةى تَيضةةووة طرانةةةكان بةةؤ طواسةةتنةوةى غةةازى سروشةةتى شةةلكراوة    

ةم ثَيشةةةبينى دةكرَيةةةت كةةةة دةروازة بكاتةةةةوة لةبةةةةرد(  Gas Cat) تةكنةةةلؤذياى  .
ضةةةةةاالكيةكان بةةةةةؤ دؤزينةةةةةةوة  ثشةةةةةكنينى زيةةةةةاتر لةناوضةةةةةة دوورة دةسةةةةةتةكانداو  

بةشةَيوةيةكى  . كةنارخراوةكاندا كة لةثَيشرتدا كنةوثشةكنني تيايانةدا بةةقازانو بةووة    
دادةنرَيت بةبازدانَيكى طةورة لةطؤِرينى غةاز بةؤ   (  Gas Catو  F-T)طشتى ِرَيطاى 

 .نةوت 
- :سةرضاوة 
====== 
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 الهندسة  وة لمفموم موقع الادمن 

 -----------------------------------------------------
 .دا2800لة بةهارى (( ئةندازياران)) ئةم بابةتةم باَلوكراوةتةوة لة طؤظارى * 

 ضارةسةرى 
 * ئاوى ئاوةِرؤكان

 
      بةةةةةةهؤي ثَيشةةةةةكةوتنى والتةةةةةان  زيةةةةةادبوونى ذمةةةةةارةى دانيشةةةةةتوان

ن بوونةتة هؤي زيادبوونى داواكةارى بةرضةاو بةؤ    بةرزبوونةوةى ئاستى طوزةرا
ئةةةاو، سةةةةرةِراى ئةةةةوةى هةنةةةدَيك والت ئةةةةو كَيشةةةةيةيان نيةةةة بةةةةهؤي زؤرى       
سةرضةةةاوةى ئةةةاو بةةةةبِرَيكى زؤر، بةةةةالم دابةشةةةبوونى ئةةةاو لةسةةةةر ِرووى زةوى  
بةشَيوةيةكى يةكسان نية، ئةمةش بؤتة هؤي تَيكضةوونى هاوسةةنطى لةةنَيوان    

 .لةطةَل داواكارى لةسةرى بِرة ئاوى هةبوو
ى زائةمةش وايكردووة كةة بريبكرَيتةةوة لةبةدةستخسةتنى سةرضةاوةى جيةاو     

ئاو و سوود وةرطةرتن لةطةةورةترين بةِري ئةاو بةهةةموو ِرَيطايةةك، يةةكَيك لةةو         
ِرَيطايانةى كةة لةةم دواييانةةدا بؤتةة جَيطةةى قبةوَلكردن بريتيةة لةضارةسةةرى         

 .نةوةى بؤ جارَيكى ترئاوى ئاوةِرؤكان   بةكارهَينا
مةبةسةةةةت لةضارةسةةةةةرى ئةةةةاوى ئاوةِرؤكةةةةان بريتيةةةةة لةةةةةخَيراتركردنى ئةةةةةو    
كردارانةى كة ِروو دةدةن بةسةر ئةو ئاوانةدا لةذَير بةارودؤخَيكى زؤر ووردو  
بةقةةةةةبارةى بضةةةةوك، لةةةةةو هؤكةةةةارة طرنطانةةةةةى بوونةتةةةةة هةةةةؤي ثَيشخسةةةةتنى   

لةسةةر تةندروسةتى طشةتى     ييان رِرَيطاكانى ضارةسةرى ئةو ئاوانة و كاريطة
ذينطةةة، بةشةةَيوةيةك كةةردارى ضارةسةةةرةكة تةةةنها بريتيةةة لةةةالبردنى تومخةةة      
هةَلواسةةراوةكان  سةةةرئاو كةةةوتووةكان  خؤِرزطةةاركردن لةتومخةةة ئةنداميةةة     

 .وةكان  هةندَيك زيندةوةرى زؤر وورد كة دةبنة هؤي نةخؤشيةشيبو
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او كيميةاي زينةدةوةرى    لةئةجنامى ثَيشةكةوتنى زانسةت لةةبوارةكانى كيمية     
زانسةةةةةةتى زينةةةةةةدةوةرة ووردةكةةةةةةان  زيةةةةةةادبوونى زانيةةةةةةارى بةكاريطةرييةةةةةةة  
ثيسكةرةكان لةسةر ذينطة لةسةر ماوةى كورت  دووردا لةطةةَل ثَيشةكةوتنى   
ثيشةسةةازى  بةرهةةةمهَينانى تةةومخى نةةوَي كةةة ثَيويسةةت دةكةةات ِرَيطاكةةانى       

ة بتوانرَيةت زؤربةةى   ضارةسةرى ئةاوى ئاوةِرؤكةان ثَيشةبخرَيت بةشةَيوةيةك كة     
تومخة ثيسةكان البوَيت كة ثَيشرتو بةِرَيطة بةكارهَينراوةكان ئاسةان نةةبوون   

 .كة البوَين
 ئاوى ئاوةِرؤكان  ثَيكهاتة ثيسةكانى* 

ئةةةاوى ئاوةِرؤكةةةان لةضةةةةند سةرضةةةاوةيةكةوة كؤدةكرَيتةةةةوة، بةةةِري ئةةةةو ئةةةاوة  
ؤكردنةةةوةى كؤكراوةيةةة دةوةسةةتَيتة سةةةر جةةؤرى سةرضةةاوةكةو سيسةةتمى ك   

- : لةو سةرضاوانة . ئاوةكة
هتةةةد، وةك ...ئةةاوى بةةةةكارهَينراو بةةةؤ مةبةسةةتةكانى ناومةةةاَل  بازرطةةةانى    1.

 .خوَيندنطة  ميواخنانةو ضَيشتخانةكان
 .ئاوى بةكارهَينراوى ثيشةسازى   2.     

 .وئاوى باراناو لةحاَلةتى تَيكةَلبوونى تؤِري ئاوةِرؤ بةتؤِرى ئاوةِرؤي الفا 3.     

ئةةةةو ئاوانةةةةى كةةةة لةهةنةةةدَيك سةرضةةةاوةى تةةةرةوة دةردةضةةةن وةك ئةةةاوى        4.  
 .ذَيرزةوى

ئةةةم ئاوانةةة طةةةلَيك تةةومخى ِرةق  تواوةيةةان تيادايةةة، كةةة ئةةاو تيايةةدا ِرَيةةذةى       
ثَيةةةك دَينَيةةةت   ئةةةةو ِرَيذةيةشةةةى كةةةة دةمَينَيتةةةةوة بريتيةةةة لةتومخةةةة   % 9.99

- :ثيسةكان كة طرنطرتينيان بريتني لة
 .ةَلواسراوةكانتومخة ه1.
 .تومخة ئةنداميةكان كة تواناى شيبونةوةيان هةية2.

 .ثَيكهاتة زيندووةكان كة هؤكارى نةخؤشني3.

 .تومخة خؤراكيةكان بؤ ِرووةك وةك ناترؤجينةكان  فؤسفؤِرو ثؤتاسيؤم4.
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 .تومخة ئةنداميةكان كة بةرطرى شيبوونةوة دةكةن5.

 .كانزاى قورس6.

 .خوَي كانزاية تواوةكان7.

 ضارةسةرى ئاوى ئاوةِرؤكان* 
ضارةسةةةةرى ئةةةاوى ئاوةِرؤكةةةان كؤمةةةةَلَيك كةةةردارى سروشةةةتى  كيميةةةاوى        
زيندةوةرزانى لةخؤ دةطرَيت، كةة تيايةدا تومخةة ِرةق  ئةنةدامى  زينةدةوةرة      
زؤر وردةكان الدةبات يان كةميان دةكاتةةوة بةؤ ئاسةتَيكى ثةسةةند، هةةروةها      

يةكانيش دةطرَيتةوة كة ضةِرييان بةةرزة   ئةم البردنةش هةندَيك تومخة خواردن
وةك فؤسفؤِر  نايرتؤجني لةئاودا، دةكرَيت ئةو كردارانة دابةشةبكرَين بةةثَيي   
ثلةةةةةةى ضارةسةةةةةةرةكة بةةةةةؤ كةةةةةردارى ثَيشةةةةةةكى  سةةةةةةرةتايي  دووةمةةةةةى       

ان بةزينةةةدةوةرة ووردةكةةةان  ثَيشةةةكةوتوو، كةةةردراى ثاككردنةةةةوةو كؤتايهَينةةة  
ةكة دَيةةةةت، ئةةةةةو قؤناغانةةةةةش بةةةةةم    قؤناغةةةةةكانى ضارةسةةةةةركردن  لةةةةةكؤتايي
- :شَيوةيةن

- :ضارةسةرى ثَيشةكى 1.
لةم قؤناغةةى ضارةسةةركردنةدا، هةنةدَيك هؤكةار بةةكاردَيت بةؤ جياكردنةةوةو        
بِرين  ثارضةكردنى تومخة طةورةكان كة لةناو ئاوةكةةدا هةةن بةؤ ثارَيزطةارى     

 .ئامَيرةكانى وَيستطةكةو نةهَيشتنى طريانى بؤرييةكان
رانةش ثَيكةدَين لةبَيةذنو كةة كونةةكانى طةةورةن  هةةروةها ثَيكةدَيت        ئةو ئامَي

شةى تيادايةة بةؤ    يلةئامَيرى شكاندن، ئةم قؤناغة هةندَيك جار حةوزى سةرةتا
 - 5تَيركردن بةهؤي ئؤكسجينةوة لةضوارضةَيوةى ئةةم كةردارةدا دةتوانرَيةت     

يةةةة، لةةةة تومخةةةة ئةنداميةةةةكان البوَيةةةت كةةةة توانةةةاى شةةةيبوونةوةيان هة    % 10
ةالبردن بةةة هةَلواسةةراوةكان، ئةةةم ِرَيذانةةة   لةتومخةة% 20-2هةةةروةها البردنةةى  

دانةةانرَين بةِرَيذةيةةةكى تةةةةواو و ثَيويسةةت، بةةةؤ ئةةةوةى ئاوةكةةةة جةةارَيكى تةةةر      
 . بةكاربَيتةوة بؤ هةر مةبةستَيك
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- :ضارةسةرى سةرةتايي 2.
ة مةبةسةةت لةةةم ضارةسةةةركردنة، البردنةةى تومخةةة ئةنداميةةةكان  تومخةةة ِرةقةة   

نائةنداميةكانة كة ناتوانرَيت جيابكرَينةوة لةضوارضَيوةى كةردارى نيشةتندا،   
البوَيةةةةت % 50-35دةتوانرَيةةةةت لةةةةةم قؤناغةةةةةى ضارةسةةةةةركردنةدا ِرَيةةةةذةى     

% 70-50لةتومخة ئةنداميةكان كة توانةاى شةيكردنةوةيان هةيةة، سةةرةِراي     
دا، ئاوةكةة  لةتومخة هةَلوسراوةكان، تةنانةت لةةم قؤناغةةى ضارةسةركردنةشة   

بةةؤ بةةةكارهَينان ناشةةَيت، ئةةةم قؤناغةةةى ضارةسةةةركردنى سةةةرةتايي هةنةةدَيك     
حةوز لةخؤ دةطرَيت بؤ نيشة لةطةةَل ئةةو يةكانةةدا كةة لةةقؤناغى ثَيشةةكيدا       
بةكار دةهات وة لةوانةشة يةكةى ثَيدانيشةى تيةادا بَيةت بةؤ هةنةدَيك تةومخى       

 .لةطةَل ئاوةكةداكيمياويي  هةروةها تَيكةَلكردنى ئةو تومخانة 
- :ضارةسةرى الوةكى 3.

ئةةةةةم قؤناغةةةةة لةضارةسةةةةةركردن بريتيةةةةة لةةةةةطؤِرينى زينةةةةدةوةرزانى تومخةةةةة    
ئةنداميةةةكان بةةةؤ بارسةةتايي زينةةةدةوةرى كةةةة لةةةدواتردا الدةبرَيةةةت لةِرَيطةةةةى    
نيشةةةةةتنةوة لةحةةةةةةوزى نيشةةةةةتنى الوةكيةةةةةدا، لَيةةةةةرةدا طةةةةةةلَيك جةةةةةؤر هةيةةةةةة   

ةشبكرَيت بةثَيي خَيرايي شةيبوونةوةى  لةضارةسةرى الوةكى كة دةكرَيت داب
- : تومخة ئةنداميةكان بؤ

وةك ثةةةااَلوتن بةدَلؤثانةةةدن  بةريةككةةةةوتنى  : كةةةردارة تَيكِراييةةةة بةةةةرزةكان * 
 .زيندووى جوَلة بازنةيي

وةك دةرياضةة ثيسةةكان  طؤمةاوة جَيطريةكةان،     : كردارة تَيكِرايية نزمةةكان * 
ى %90ةوة، ِرَيةةةةذةى نزيكةةةةةيي دةتوانرَيةةةةت بةةةةةهؤي ضارةسةةةةةرة الوةكيةكانةةةة

 .لةتومخة هةَلواسراوةكانيش% 85تومخة شيبووةكانى البوَيت  

- :ضارةسةرى ثَيشكةوتوو 4.
ئةةةم ِرَيطةةا ضارةسةةةرة كاتَيةةك جَيبةةةجَي دةكرَيةةت كةةة بويسةةرتَيت بةةةرزرترين         
ِرَيذةى ثاكذى بةدةست بَيت، ئةم قؤناغةش ذمارةيةةك كةردارى جيةاواز لةةخؤ     
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ردنةةى تومخةةة ثيسةةكةرةكان كةةة ناتوانرَيةةت بةةةِرَيطا كؤنةةةكان     دةطرَيةةت بةةؤ الب 
: البوَيةةةةةت كةةةةةة لةثَيشةةةةةةوة بايةةةةةانكردوون، لةةةةةةو تومخةةةةةة ثيسةةةةةكةرانةش  

نةةةايرتؤجني  فؤسةةةفؤِر  تومخةةةة ئةنداميةةةةكان  تومخةةةة هةَلواسةةةراوة ِرةقةةةة       
زيادةكةةةةةةان  ئةةةةةةةو تومخانةةةةةةةى كةةةةةةة ئاسةةةةةةان نيةةةةةةة شةةةةةةيببنةوةو تومخةةةةةةة    

- :ريتني لةذةهراويةكانيش، ئةو كردارانةش ب
 sedimention and chemical: خةسةتكردنةوةى كيميةاويي  نيشةة   * 

coaguilation  
تكردنةوةى كيمياوي بريتية لةزيادكردنى تومخة كيميةاوي كةة   سكردارى خة

يارمةتيةةةدةدات لةسةةةةر ِروودانةةةى طةةةؤِرانى  فيزيؤكيميةةةاوي بةةةؤ تةنةةةةكان كةةةة    
تةةةر  كؤبوونةةةةوةيان   دةبَيتةةةة هةةةؤي ثَيكةةةةوة نوسةةةانيان لةطةةةةَل يةكةةةدا  دوا    

دواتةةريش نيشةةةاندنيان لةحةةةةوزى نيشةةةتندا بةةةةهؤي زيةةةادبوونى قةةةةبارةيان،  
طةةةةةلَيك خةسةةةةتكةرةوةى كيميةةةةاوي بةةةةةكاردَيت طرنطرتينيةةةةان ثَيكهاتةةةةةكانى   

 .ةئاسن  ئةلةمنيؤم  كاليسؤم  ثؤليمةر
 sand filteratiomn: ثااَلوتنى كى* 

ثةةةةِربَيت بةناوةنةةةدَيكى كيةةةدا  بريتيةةةة لةةةةكردارَيك كةةةة ِرَيطةةةة بةةةةئاو دةدات تيَ  
سةم لةةم كردارةشةدا، زؤربةةى تةنةة       50بةئةسةتووريةكدا كةة زيةاتر نةةبَيت لةة      

هةَلواسةةةراوةكان الدةبرَيةةةت كةةةة نةنيشةةةتوون لةحةةةةوزةكانى نيشةةةتندا لةبةةةةر     
بضةةةةوكى قةةةةةبارةيان  البردنةةةةى تومخةةةةة ِرةقةةةةة ماوةكةةةةان لةةةةةدواى كةةةةردارى      

ةيةة ثَيويسةتة بةؤ ثاكذكردنةةوةى     خةستكردنةوةى كيمياوى هةروةها ئةم ِرَيط
ئةةةةاو ثةةةةَيش ضارةسةةةةةركردنى بةةةةةكردارى داهةةةةاتوو وةك مةةةةذينى ِرةصاصةةةةى  

 .دهت...نى  ئاَلوطؤِركردنى ئايؤنى  كاربؤ
 carban Adsonpition: هةَلمذينى كاربؤن* 

لةةةم كةةردارةدا، كةةاربؤنى ضةةاالككةرةوة بةةةكار دةهَينرَيةةت بةةؤ البردنةةى تومخةةة    
ت بةحةوزَيكةةةةدا كةةةةة وةيةك ئةةةةاو تَيثةةةةةِر دةكرَيةةةة ، بةشةةةةَيئةنداميةةةةة تواوةكةةةةان

ناوةندَيكى كةاربؤنى تيادايةة  لةِرَيطةةى كاربؤنةة ضةاالككةرةوةكانةوة تومخةة       
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ئةنداميةةةةة تواوةكةةةةانى كةةةةة لةةةةةئاوى ئاوةِرؤكانةةةةدا هةةةةةن هةَلدةمةةةةذرَين دواى     
تَيثةةةِربوونى ناوةنةةدة كاربؤنيةكةةة جةةارَيكى تةةر ضةةاالكيةكةى دةطَيِردرَيتةةةوة       

 .ان يان بةكارهَينانى تومخى كيمياويةوةبةهؤي سووت
 Ion Exchange: ئاَلوطؤِركردنى ئايؤنى* 

لةةةم كةةردارةدا، هةنةةدَيك ئةةايؤنى ديةةاريكراو لةةةئاو دةطؤِرَيةةت لةةة تومخَيةةك كةةة     
بطؤِرَيةةةةت  نةتوَيتةةةةةوة بةةةةةئايؤناتى تةةةةر، كةةةةردارى ئةةةةاَلوطؤِركردنى ئةةةةايؤنى     

دارى ئةةاَلوطؤِرى ئايؤنيةةدا لةةةكردارى هةَلمةةذينى كةةاربؤنى دةضةةَيت، بةةةالم لةةةكر
 .بةكاردَيت بؤ مةبةستى البردنى تومخة ئةنداميةكان

 :تَيثةِراندنى ثَيضةوانةيي* 
لةةةةةم كةةةةردارةدا، ثةةةةاَل بةةةةةئاوةوة دةنرَيةةةةت لةةةةةذَير فشةةةةارَيكى بةةةةةرزدا بةةةةةناو    
سةرثؤشةةةةَيكى تةنكةةةةدا كةةةةة كةةةةونى زؤر بضةةةةوكى تيادايةةةةة كةةةةة تةةةةةنها ِرَيطةةةةة    

 .  ِرَيطة بةطةرديلةى خوَيكان نادات بةتَيثةِربوونى طةردى ئاو دةدات
ذةى البردنةةةى تومخةةةة ثيسةةةكةرةكان ثيشةةةاندةدات   ِرَيةةة( 1) خشةةةتةى ذمةةةارة  

 .لةئاوى ئاوةِرؤكاندا لةِرَيطة ضارةسةرية جياوازةكانةوة
 كردراى ثاكذكردنةوة 5.

كردارى ثاكذكردنةوة جَيبةجَيدةكرَيت لةِرَيطةةى تَيكردنةى طةرياوةى كلةؤرةوة     
-5ثاكذكردنةةةوةوة بةشةَيوةيةك هةةةر ذةمةة ثَيةةدانَيك لةةةنَيوان   بةؤ نةةاو حةةوزى   

ليرت بَيت بةشَيوةيةكى طشتيش  ماوةى ثاكذكردنةوة النى كةةم  / مليطرام10
خولةةةك ئةطةةةر بةةةكار نةةةهات، بةةةالم ئةطةةةر ئاوةكةةة بةةؤ      15بةةري  دةبَيةةت لةةة  

 120مةبةستة كشةتوكاَليةكان بةةكارهات، ئةةوا مةاوةى ثاكذكردنةةوة دةطاتةة       
 .ولةكخ

 
 :بةكارهَينانى ئاوة ضارةسةركراوةكة* 
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دةتوانرَيت ئاوى ئاوةِرؤكان كة ضارةسةركراوة بةؤ طةةلَيك مةبةسةت بةةكاربَين     
طةةرنطرتين (  2)بةشةةَيوةيةكى ِراسةةتةوخؤ يةةان ناِراسةةتةوخؤ، خشةةتةى ذمةةارة    

ئةةو بةكارهَينانةة ثيشةاندةدات بةشةَيوةيةكى طشةتى ِرَيةذةى بةكارهَينانةةوةى        
سةةةةركراو بةةةةكاردَيت لةاليةةةةن بةةةوارة جياوازةكانةةةةوة كةةةة خؤيةةةان   ئةةةاوى ضارة
 :دةنوَينن لة

 % .60كشتوكاَلى  1.

 % .30بوارى ثيشةسازى  2.

 % .10بوارى تر وةك ثَيدانى ئاوى ذَير زةوى  3.
تَيضةةووى ضارةسةةةركردنى ئةةاوى ئاوةِرؤكةةان لةهةنةةدَيك والتةةانى خؤرهةةةالتى     

ِريةال   61.1هةاللةةى سةعودى بةؤ     66تة،ناوةِراست بؤ بوارى كشتوكاَلى دةطا
 .مةتر سَيجا 1بؤ 

 
 :اليةنة باشةكانى ئاوى ضارةسةركراو* 

 :يةكَيك لةو باشيانةى كردارى ضارةسةركردنى ئاوى ئاوةِرؤكان بريتية لة
هَيشةةتنةوةى يةةةدةطى ئةةاو، بةشةةَيوةي بةةةكارهَينانى بةةؤ بةةوارى كشةةتوكاَلى   * 

 .ى ئاوى ثاكذى خواردنةوةيان هةر بةكارهَينانَيكى تردا لةجيات
دةبَيتةةةةة هةةةةؤي هَيشةةةةتنةوةو فراوانكردنةةةةى ِرووبةةةةةرة كشةةةةتوكاَليةكان بةةةةؤ  *  

 .بةرهةمهَينانى بةروبوومة كشتوكاَلية هةمة جؤرةكان بةنرخَيكى كةمرت
هةةةةةروةها دةبَيتةةةةة هةةةةؤي كةمكردنةةةةةوةى تَيضةةةةوونةكان كةةةةة ثةيوةنةةةةدييان  * 

ثةينةكانةةةةوة هةيةةةة، بةةةةهؤى  بةبةرهةةةةمهَينانى هةةةةناردةكردن  بةةةةكارهَينانى  
بوونى تومخة ثَيويستيةكان بةؤ ِرووةك لةةئاوى ئاوةِرؤكانةدا  كةمكردنةةوةى     
تَيضووى دةستكةوتى ئاو بؤ كشتوكاَل، بةتايبةةتيش ئةطةةر سةرضةاوةى ئةةو     

 .ئاوانة لةذَير زةويدابن
 :اليةنة خراثةكانى ئاوى ضارةسةركراو* 
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كراوى ئاوةِرؤكةةةان ئةوةيةةة كةةةة  لةخراثيةةةكانى بةةةكارهَينانى ئةةةاوى ضارةسةةةر   
دةبَيتةةةة هةةةؤي كَيشةةةةى تةندروسةةةتى ئةطةةةةر بةشةةةَيوةيةكى ِراسةةةت ضارةسةةةةر  

هتةةةد، ...نةةةةكرَيت، بةةةةهؤي بةةةوونى جةةةؤرى جيةةةاواز لةةةةظايرؤس  بةةةةكرتيا       
سةةةرةِراي بةةوونى تومخةةة كيمياويةةة ضةةِرية بةةةرزةكان كةةة ناتوانرَيةةت لةقؤناغةةة  

ان دةطةيةنَيتةةةة ِرووةكةةةةكان، جياوازةكةةةانى ضارةسةةةةركردندا البوَيةةةت كةةةة زيةةة
بةةةالم لةةةكاتى ثَيةةدانى بةةةئاوى ذَيةةر زةوى  ضارةسةةةرنةكردنى بةشةةَيوةيةكى     
ِراسةةت  دروسةةت، ئةةةوا دةبَيتةةة هةةؤي ثيسةةبوونى ئةةةو ئاوانةةةش  هةةةروةها       

 .دةبَيتة هؤي طريانى بؤرييةكانى ئاوداشة لةكاتى بةكارهَينانيدا
 اوبوارةكانى بةكارهَينانى ئاوى ضارةسةركر* 

ثلةى ضارةسةرى ئاوى ئاوةِرؤكان بةثَيي بوارةكةانى بةةكارهَينانى دةطؤِرَيةت،    
ِرَيكخةةةةةراوى تةندروسةةةةةتى جيهةةةةةانى هةنةةةةةدَيك ِرَيطاضارةسةةةةةةرى تايبةةةةةةتى      

ان بةؤ ئةةو ئاوانةة، خشةتةى ذمةارة      ثَيشنيازكردووة بةؤ بةكارهَينانةة بةةرباَلوةك   
ى ئاوةِرؤكةةان بةةةم بريتيةة لةةةبوارةكانى بةةةكارهَينانى ئةاوى ضارةسةةةركراو  ( 2)

- :شَيوةية
 خواردنةوة* 

لةمنونةةةةى بةةةةكارهَينانى ئةةةاوى ضارةسةةةةركراوى ئاوةِرؤكةةةان بةةةؤ خواردنةةةةوة  
وة، كاتَيةةك ناوضةةةكانى ناوةِراسةةتى ئةةةمريكا     1956لةئةمريكادايةةة لةسةةاَلى  

تووشةةةى وشةةةكة سةةةاَلى بوونةةةةوةو دانيشةةةتوانةكةى ناضةةةار بةةةوون كةةةة ئةةةاوى    
اربهَينن كةةةة لةوَيسةةةتطةكانى ثاكذكردنةةةةوة  ضارةسةةةةركراوى ئاوةِرؤكةةةان بةةةةك 

ضارةسةةةر دةكةةران، لةشةةارى شةةاتون لةواليةةةتى كةنسةةاس تةةوانرا ضارةسةةةرى  
مةةةةتر سةةةَي جةةةا لةةةةئاو بكةةةةن ِرؤذانةةةة بةةةؤ دابينكردنةةةى ثَيداويسةةةتى         4000

دانيشتوان لةئاوى خواردنةوة، هةةروةها لةشةارى وينةدهؤك لةةوالتى ناميبيةا      
ضارةسةةةةةةرى ثَيشةةةةةكةوتوو بةةةةةؤ ئةةةةةاوى    وة وَيسةةةةةتطةيةكى 1968لةسةةةةةاَلى 
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لةثَيداويسةتيةكانى بةؤ   % 50ئاوةِرؤكان دامةزرا بؤ ثَيدانى شارةكة بةنزيكةي 
 .ئاوى خواردنةوة

 بوارى جوانكارى* 
ؤذة دامةةةةزرَينران كةةةة بةةةؤ منونةةةة، لةواليةةةةتى كاليفؤِرنيةةةا لةئةةةةمريكا دوو ثةةةرِ  

لةةةةةثِرؤذةى ةى يةكةةةةةم بريتيةةةةة ؤذسةةةةةركةوتنَيكى طةةةةةورةيان وةديهَينةةةةا، ثةةةةِر
كةةةة تيايةةةدا ثةةةاَل دةنرَيةةةت بةةةةئاوى ضارةسةةةةركراو لةوَيسةةةتطةى    (( سةةةان  ))

كةم   1سانتيةوة بؤ دؤَليةك  وازى لَيةدةهَينرَيت بةؤ ئةةوةى بةِروات بةدرَيةذايي       
 3بةةناو مل  ضةةةودا ثةَيش طةِرانةةةوةى، دواتةر ئةةاوة طةِراوةكةة دةنَيردرَيةةت بةةؤ     

 .كى طةورةيةدةرياضة كة ثَيكةوةن  ضواردةوريشيان باخَي
دووان لةو دةرياضانة بةكاردةهَينرَين بةؤ ِراوةماسةي  وةرزشةى بةلةمةةوانى      
دةرياضةةةةى سةةةَييةميش ثاكةةةةذ دةكرَيتةةةةوة بةةةةتومخى كلةةةةؤر بةةةؤ مةبةسةةةةتى      

 .مةلةكردن، كة هاوِرَيكة لةطةَل مةرجةكانى واليةتةكة بؤ ئاوى مةلةكردن
لةى هندى، ئةةم حةةوزة   ؤذةى حةوزى جؤطةؤذةى دووةم بريتية لة ثِربةالم ثِر

ئةةةةةاوى ضارةسةةةةةةركراو وةردةطرَيةةةةةت لةوَيسةةةةةتطةى تةةةةةاهؤي باشةةةةةوور، كةةةةةة    
ضارةسةةةةرَيكى ثَيشةةةكةوتووى تيادايةةةة كةةةة بةةةريتني لةةةةكردارةكانى البردنةةةى      
نةةةةايرتؤجني  فؤسةةةةفؤِر  ثؤتاسةةةةيؤم  فلتةةةةةرى كةةةةى  ئةةةةامَيرى هةَلمةةةةذينى     

دةطرَيةت   مليةؤن سةَي جةا لةةئاو     27كاربؤنيشى تياداية، ئةم حةةوزة نزيكةةى   
كةةة هةةةمووى ئةةاوى ضارةسةةةركراوى ئاوةِرؤيةةة كةةة بةةؤ زؤر ضةةاالكى بةةةكاردَيت  

 .وةك مةلةو ِراوةماسى
 بوارى كشتوكاَلى* 

ثةةةةِرؤذةى شةةةةارى موسةةةةكيخؤن لةواليةةةةةتى مشةةةةيطانى ئةةةةةمريكا دادةنرَيةةةةت    
بةةةتازةترين ثةةِرؤذة بةةؤ بةكارهَينانةةةوةى ئةةاوى ئاوةِرؤكةةان دامةةةزرا بةةؤ سةةوود    

بةةةؤ بةةةوارى كشةةةتوكاَ ، ئةةةةم ثِرؤذةيةةةة ديةةةزاين كةةةراوة        وةرطةةةرتن لةةةةو ئةةةاوة  
بةشَيوةيةك ئاوةكة يةكةجمار تَيثةِردةكرَيت بةزةويةةكى كشةتوكاَليدا  دواتةر    
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دةِرذَيتة ناو دةرياضةيةكةوةو ئةم تَيثةِراندنى ئةاوة بةزةوييةةكى كشةتوكاَليدا    
ا دادةنرَيةةةت بةيةةةةكَيك لةةةةِرَيطاكانى البردنةةةى تومخةةةة ثيسةةةكةرةكان، هةةةةروةه  

ؤذةيةةة دةتوانَيةةت  سةةوودَيكى تةةر بةةؤ ئاوداشةةتنى هةنةةدَيك بةةةروبووم  ئةةةم ثرِ    
 .هَيكتار زةوى ضَينراو بةبةروبوومى طةمنةشامى ئاو بدات 2000زياتر لة 

 وةستاندنى ِرؤيشتنى ئاوى سوَير* 
لةناوضةةة كةنارييةةةكان لةهةةةموو والتَيكةةى دونيةةادا، دةبَيتةةة هةةؤي زيةةادبوونى    

ذَيةةرزةوى كةةة دةبَيتةةة دابةةةزينى ئاسةةتةكةى، ئةمةةةش  داواكةةارى لةسةةةر ئةةاوى 
دةبَيتةةة هةةؤي ضةةوونة نةةاوةوةى ئةةاوى سةةوَير بةةؤ ضةةينةكانى هةةةَلطرى ئةةاوى         
شريين، لَيرةدا ئاوى ضارةسةركراوى ئاوةِرؤكان دةكرَيتة نةاو ئةةو ناوضةانةوة    
كةةةة دةبَيتةةةة هةةةؤي وةسةةةتانى هاتنةةةة نةةةاوةوةى ئةةةاوي سةةةوَير  بةهةمانشةةةَيوة   

ة كةةة ئةةاوى ذَيةةر زةويةةش زيةةاد دةكةةات، منونةةةى ئةةةم     سةةوودى ئةوةشةةى هةيةة 
لةوالتةةةةةةةةة  .يةةةةةةةةؤرك لةئةةةةةةةةةمريكا  كةةةةةةةةارةش لةواليةةةةةةةةةتى كاليفؤِرنيةةةةةةةةا  نيو   

ئيسالميةكانيشةةةدا، لةاليةةةةن زانايةةةانى ئاينيةةةةوة ِرَيطةةةة دراوة بةضارةسةةةةرى     
ئةةاوى ئاوةِرؤكةةان، هةةةروةك لةةةوالتى شانشةةينى سةةعودية فتوايةةةكى شةةةرعى     

 .ِرَيطةى بةو كارة داوة
- :سةرضاوة   

======= 
 موقع الادنية لمفموم والهندسة 

 ------------------------------------------------
 .دا2008باَلوكراوةتةوة لة هاوينى (( ئةندازياران)) ئةم بابةتةم لة طؤظارى * 

 لةثَيناو كةمكردنةوةى خةرجى و بةفرِيؤنةدانى سةروةت و سامانى ميلةت

بؤ بةردةم ضةند ِراو ثَيشنيازَيك  
حكومةتى هةرَيمى كوردوستان   
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  ئاشكراية هةموو دام و دةزطايةك بضوك بَيت يان طةورة   حكومى بَيت يان
بةرنامة و ثَيويستى بة بوونى . ةرجى بَيت كةرتى تايبةت كة خاوةنى  داهات و خ

لةاليةك بؤ ضؤنَيتى كؤكردنةوةى داهاتةكانى و  ,وورد هةية  و ثالنَيكى زانستى
نا مادى يةكى تريشةوة بؤ ِرَيكخستنى خةرجيةكانى لةثَيناو بةهةدةرنةدانى توالةال

شكردنى كارة كردنى ثِرؤذة و بةرنامة و ثَيشكةو مرؤييةكان و جَيبةجَي
هاوالتيان و ِراطرتنى هاوسةنطى لة نَيوان داهات و خزمةتطوزاريةكانى بة
لة كورتهَينان و هةالوسان و طرتن كردنى لةكيسدان و ِرَيطةخةرجيةكاندا و كؤنرِتؤَل

دةزطايةك ثَيويستة ثالن و هةروةها هةموو دامو. هتد...زاِرو تَيكضوونى با
بريكردنةوةى سرتاتيذ و درَيذخايةن و كورت خايةنى هةبَيت بؤ ِرَيكخستنى ئةو 

وودانى هةر بؤ ئةوةى لةكاتى ِر. بودجة و داهات و خةرجيانةى كة هةيةتى 
ثالنى . بَيت يان ضوونةوةيةك بَيتئابوورى لةهةالوسان قةيرانَيكى دارايى و 

ئامادةكراوى هةبَيت بؤ دةربازبوون لةو قةيرانة و بةكةمرتين زةرةرو زيان لَيى 
 .دةربضَيت و هاوالتيانيش تووشى شؤك و ِرووبةِرووى طرانى نري و بازاِر نةبنةوة

 كوردوستانيش تاكة سةرضاوةى َيمى ئاشكراشة حكومةتى هةر
كردنى ئيشوكارةكانى ئةم هةرَيمة بريتية نى كةثشتى ثَيدةبةستَيت بؤ ِراياتةكاداه

ضونكة لة ئَيستادا هةموو داهاتى .)) يةى كة لة بةغداوة بؤى دَيت% 17لةو ِرَيذةى 
دةطةِرَيتةوة بؤ ناوةند و دواتر بؤ حكومةتى هةرَيم (( هتد..طومرك و سنورةكان و 

نةبوارى ثيشةسازى و نةبوارى كشتوكاَلى و  ئيدى لة ئَيستادا. دةطةِرَيتةوة
نةك نةبونةتة سةرضاوةى داهات . هتد..نةبوارى نةوت و نةبوارى طةشتوطوزار و 

بةَلكو بونةتة بارَيكى طران وقورسيش لة ئةستؤى حكومةت و . بؤ ئةم حكومةتة
بودجةكةيدا و لة ئايندةيةكى نزيكيشدا ثَيشبينى ناكرَيت ببنة سةرضاوةى 

ةاليةك بةهؤى نةبوونى ثالنى زانستى و وورد بؤ بوذانةوةى ئةو بوارانة و ل. داهات
لةاليةكى تريشةوة بةهؤى نةبوونى بودجةيةكى ثَيويستى طةورةى ئاوها كة لة 

 .توانايدا بَيت هةموو ئةو بوارانة بةيةكةوة ببوذَينَيتةوة 
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 وةك ئاشكراية لة ئَيستاى حكومةتى هةرَيمى كوردوستاندا ِرَيذةيةكى 
ى بودجةكةى داطريكردوة بؤ فةرمانبةرانى % 70زؤرى مووضة كة نزيكةى 

دامودةزطا حكوميةكان و حيزب و اليةن و ِرَيكخراو و كادرةكانى حيزبةكانة كة لة 
مووضةخؤر دةبن وةك حكومةتى هةرَيم خؤى (( 1000000 – 500000)) نَيوان 

كى نةشياوو نةطوجناو و كة ئةمةش كارَي. دياريكردوة لةبةردةم حكومةتى بةغدادا
ضونكة هةر بةرنامة و ثالنَيك كة نةبوة مايةى , نازانستى و دوورة لة واقيعةوة

سوود و قازانو و داهات و كةمكردنةوةى خةرجى و بةفرِيؤدان ئةوة دانانرَيت  بة 
ى كة دةمشَينَيتةوة بؤ هةموو % 30ئةو ِرَيذةى . بةرنامةيةكى زانستى و واقعى

كانى حكومةت بؤ بوارةكانى ئاوةدانكردنةوة و جَيبةجَيكردنى بةرنامة و ثالنة
ثِرؤذةكان و ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزايةكان و ثِرؤذة طةورةكان و بوارى 

طةلَيك كةمة و لةئاستى .هتد...كتوثِرةكان و  و وةبةرهَينان و حاَلةتى لةناكاو
 .خواست و ويست و بةَلَينةكانى حكومةت بؤ هاوالتياندا نية

ساَلةى تةمةنيدا كة 18شَيوةية حكومةتى هةرَيمى كوردوستان لةماوةى ئةم بةم 
ساَلةكة دةستى واال نةبوة بؤ ئاوةدانكردنةوة و  18بةويذدانةوة هةموو 

خزمةتطوزاريةكان لةبةر شةِرى ناوخؤ و ملمالنَى حيزبايةتيةكان  بة ثيالنى 
ى كاتى 2003كو ساَلى هةتا. دوذمنان و ناحةزانى دةرودراوسَي و ِرذَيمى بةعس 

واتة حكومةتى هةرَيمى كوردوستان تةنها لةماوةى ئةم . ِرووخانى ئةو ِرذَيمة 
كة ئةطةر . ساَلةى دوايدا  بودجةيةكى باش و طةورةى هاتؤتة بةردةست(( 5))

بةرنامةيةكى وورد و زانستى و واقعيانةى هةبواية دةكرا طةلَيك كار و ثِرؤذةى 
و طةشةسةندنى زياترى  راية و ثِرؤسةى ئاوةدانكردنةوةطةورةترى ثَى ئةجنام بد

 . بةخؤوة بداية لةسةروو هةموو ئةو كارانةى كة تاكو ئَيستا كراون
 و زانستى ِرَيطة بطريَيت  لةزياتر  ئَيستاش دةكرَيت بة ثالنى وورد

بةهةدةردان و خراث بةكارهَينان و تةشةنةسةندنى طةندةَلى و كارى دزَيو و 
ِرؤتني و بريؤكراسى لةدام و دةزطاكانى حكومةتى هةرَيمى كةمكردنةوةى 
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ى لة بةغداوة % 17ضونكة ضاوةِروان ناكرَيت تاسةر ئةو ِرَيذةى . كوردوستاندا 
بؤية ئةركى %. 14-13دَيت هةر بةردةوام بَيت و ثَيدةضَيت كةم بكرَيتةوة بؤ 

دةكردن بؤ هةر هةنوكةيى حكومةتى هةرَيمة بةثةلة و زوو بةزوو بكةوَيتة خؤئاما
ضونكة طةر لة ئَيستاوة بري لةو مةسةلةية نةكرَيتةوة . كةمكردنةوةيةكى ئةو ِرَيذةية

ئةوا حكومةت لة ِرووى داراييةوة تووشى كَيشة و قةيران دةبَيتةوة و لةيةكةم 
و بةر زةرةر هةنطاويشدا وةك هةموو جاران موضةخؤرانى ثلة نزمةكانى حكومةت

يان كةمدةكرَينةوة كةزؤرينةى هاوالتيان ثَيك دَينن دوور زيان دةكةون و مووضةكان
 .لة ثلة تايبةتةكان كة كةمينةيةكى زؤر كةمن

 ت و بةمةبةستى خؤِراهَينان و جابؤئةوةى ِرَيطة لةو قةيرانة بطريَي
ئةم . ةئامادةكردن و كةمكردنةوةى خةرجى و دةستطرتنةوة بةداهاتاكانةوخؤ

بةردةم حكومةتى هةرَيمى كوردوستان بةهيواى ثَيشنيازانة دةخةينة ضةند ِراو
 -:جَيبةجَيكردنيان يان النى كةم بةرضاو ِرؤشنكردنةوةيان

دانانى ثالن و بةرنامةيةكى زانستى و واقعى بةِراوَيذ و ثرس و ِرا وةرطرتنى 1.
زرطانى و بازاِر و كةسانى ثسثؤِر و شارةزا و ئةكادميى لة بوارى ئابورى و با

بةمةبةستى كؤنرِتؤَلكردنى داهات و خةرجيةكان و ِرَيطةطرتن لة .ايدئيدارة و دارا
 .قةيران و كَيشة ضاوةِرواننةكراوةكان

دانانى بةرنامةيةكى زانستى و وورد بؤ ِرَيطة طرتن لة تةشةنةكردنى زياترى 2.
دياردة دزَيوةكانى طةندةَلى و ِرؤتينى زيان بةخش كة بؤتة مايةى دروست بوونى 

التيان و خاَلَيكى ِرةشة بة ناوضةوانى حكومةتةوة و لة هةموو ناِرةزايى  هاو
اليةكةوة بؤتة مايةى ِرةخنة و طازندة لةم حكومةت و دةسةالتة 

سةرؤك )) بةشَيوةيةك كاريطةرى وتةشةنةى سةندوة كة تةنانةت لةاليةن .خؤماَلية
ى لة ميدياكاندا باس دةكرَيت بةبَى ئةوة(( و جَيطرى سةرؤكى حكومةتةوة 

هةرضةندة لة . ورديان بؤ كةمكردنةوة و بنةبِركردنى هةبَيتو  بةرنامةيةكى تؤكمة
ئَيستادا ليذنةيةكى وةزارى ثَيك هاتوة بؤ ئةو مةبةستة بةهيواى سةركةوتووبن لةو 
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بةالم بةالى ئَيمةوة ضارةسةر تةنها لةلوتكةى هةِرةمةكةوة دةبَيت و .كارةياندا
طةندةَلى هةر لة لوتكةى هةِرةمةكةوة دةست ثَيدةكات ضونكة دياردةى 
 .دةستيثَيكردو شؤِريش بؤوة بؤ خوارةوة

.3 

 بةدانان و دةركردنى ياسا و ,طرتنة بةرى سياسةتى تةرشيقى ئيدارى
ِرَيسا و ِرَينماية دارايى و ئيداريةكان بة شَيوةيةكى ِروون و شةفاف و كورت و 

اثَيويست و طؤِرانى يةك لةسةر ثوخت دوور لة لَيَلى و ناِرؤشنى و درَيذدادِرى ن
 .يةك

  هةروةها كةمكردنةوةى وةزارةتةكان بةشَيوةيةك هةرضى وةزارةتى
ناثَيويست يان ناكارا و نائاكتيي هةية كانسَل بكرَين يان لَيك بدرَين لةطةَل 

بةمةش لةاليةك . ثيشةكانياندا لةيةكرتىةزارةتة هاوشَيوة و هاوكار و هاوو
اَلكان كةم دةكرَيتةوة و لةاليةكى تريشةوة خةرجى ئةم مووضةيةكى زؤرى ثلة با

ضونكة .)) دام و دةزطا و وةزارةتانةش كةم دةبنةوة و دةبنةوة داهات بؤ حكومةت
 42مليؤن كةسى خاوةنى 4ثارَيزطايى و 3كارَيكى مةنتيقى نية كة حكومةتَيكى  

كا و فةِرةنساو كة ووالتَيكى طةورةى وةك ضني و ئةمري, وةزارةت بَيت  27وةزيرو 
 ((.يان هةيةوةزير و وةزارةت  هتد كةكةمرت لةو ذمارةية.

  بةهةمان شَيوة  ثَيويستة حكومةت بري لة دانانى كةسانى ثسثؤِر و
ئةكادميى و خاوةن بِروانامة و شارةزايى و خاوةن ئةزموون و دَلسؤز بؤ ثيشة و 

ةزير و وةكيل وةزير و ميلةتةكةيان بكاتةوة هةر لة ثؤستى ئةندام ثةِرلةمانى و و
و بنةماى ثَيدانى ثلةو ثاية و .هتد...بةِرَيوةبةرى طشتى و خةبري و ِراوَيذكار و 

و هةَلبذاردنى كةسةكان (( كةسى شياو بؤ جَيطةى شياو بَيت )) ثؤستةكان تةنها
دوور لة بنةما ناِرةواكانى . لةسةر توانا و لَيهاتووى و بِروانامة و دَلسؤزى بَيت

ضَيتى  و دَلِرازيكردن و مةحسوبيةت و ى و خَيَل و ناوضة و بنةماَلةيةتحيزبا
ساَل لة حوكم و دةسةالتى كوردى و  18ضونكة بؤ ماوةى  .مةنسوبيةت بَيت 
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ثيادةكردن و تؤخكردنةوةى حيزبايةتى لةهةموو جومطة و ئؤرطانةكانى 
ى يواكةوتووئيدى كاتى ئةوة هاتوة كة حكومةت و دةسةالتةكةمان لة د. حكومةتدا

انى دةرةوةى و ناياسايى و ناعةدالةتى و ثشتطوَيخسة و ثَينةدانى ِرؤَل بة كةس
 .حيزب  دةست هةَلبطرَيت

دةست وةرنةدانى لَيثرسراوانى باالى حكومةت و حيزب لةكاروبارى دادوةرى   4.
و  و ِرَيطة بطريَيت لةهةر ثَيشَيلكردنى ماف و ناعةدالةتى. و بوارى داد و دادطاكان

ضةوسانةوة و زوَلم و زؤر و طرتن و ِراوةدوونانى هاوالتيان بةبَى تاوان و دوور لة 
بةمةش ِرَيطة دةطريَيت لة ثَيشَيلكردنى . وةرطرتنى ثَيشةكى ِرةزامةندى دادوةر

. هتد...ياسا و مافةكانى مرؤظ و ذنان و كةمينة نةتةوةيى و مةزهةبيةكان و 
 .لةهةرَيمى كوردوستاندا

ِرادةربِرين و خؤثيشاندان )) نكردن و ثاراستنى ئازاديةكان هةر لة  ئازادى دابي 5.
و مانطرتن و ناِرةزايى دةربِرين و ئازادى ميديا و ِرؤذنامة و طؤظار و سايت و 

 (( .تةلةفزيؤن و ئازادى خوَيندن و نيشتةجَيبوون و سةروةرى زانكؤكان
ةر ياسا و بةرنامة و ة داناني هطرنطى دانى زياتر بة الوان و طةجنان و ذنان ل 6.

بة ثَيى توانا و حةماس و لَيهاتوويان با ثؤستة باال و سيادى و  . ثالنَيكدا
ئةندامَيتى ثةِرلةمان و وةزير و وةكيل وةزير و بةِرَيوةبةرى طشتى و  خةبري و 

يان ثَيبدرَيت و تةنها قؤري نةكرَيت بؤ بةتةمةنةكان و سةر .هتد...ِراوَيذكار و 
لةطةَل ِرَيزم بؤ زؤربةيان كةتوانيويانة لةطةَل داهَينان و )) ةكان سثي

بالةم كارةدا ضاو لة ووالتانى ((. بطوجنَيننثَيشكةوتنةكانى سةردةمدا خؤيان 
زيرةكانى دةرةوةيان زؤر طةجنن ثَيشكةوتوو بكةين وةك  بةريتانياو توركيا وة

و ِراوَيذكارى ئةَلمانيا ا و وةزيرى دةرةوةى ئةمريك(( ميليبان و باباجان))
 .و زؤرى تر(( ِرايس و ئةجنَيال مَيركَل .د))
.7 
  كةمكردنةوةى ذمارةى فةرمانبةرانى حكومةت و مووضةخؤرانى بةطشتى

يان كةمكردنةوةى موضة و دةرماَلةكانيان لة ِرَيطةى  كةمكردنةوةى تةمةنى 
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بةران بؤ ساَل يان سةرثشككردنى فةرمان 55ساَلةوة بؤ  63خانةنشينى لة 
 .ساَل خزمةتى وةزيفيةوة بَي طوَيدانة تةمةن 15خانةنشينكردنى خؤيان  لةدواى 

  ساَل و زياتر بةالم  5يان كردنةوةى مؤَلةتى بَى مووضة بؤ ماوةى
 ((.ساَل  15)) بةخزمةت بؤيان حساب بكرَيت بؤ ئةوةى  بطةنة ساَلى خانةنشينى 

   (( ن نوسينطةى دؤزينةوةى كار هَيزى كار يا)) يان كردنةوةى فةرمانطةى
بةشَيوةيةك  فةرمانبةرى زيادة و ناثَيويست لةهةموو فةرمانطةكانةوة لةسةر 
بنةماى بِروانامة و شارةزايى و ثَيويستى و دَلسؤزى  فةرمانبةر مبَينَيتةوة و 
ئةوانى تر بطوازرَيتةوة ئةو بةِرَيوةبةرايةتية و تةنها مووضةى بنةِرةتيان بؤ خةرة 

ضونكة موضةى بنةِرةتى ئَيستاى فةرمانبةران زياديكردوة .ت بةبَى دةرماَلةبكرَي
ضونكة لة ئَيستادا ناعةدالةتى هةية لة ثَيدانى .بةثَيى سيستةمى نوَيى مووضة

هاندان و ثاداشت بؤ فةرمانبةران و تةنانةت لة سزادانيشدا ناعةدالةتى و ِراى 
َيويست و ئيشنةكةريش وةك ضونكة فةرمانبةرى ناث, كةسى ِرؤَل دةبينَيت 

 .فةرمانبةرَيكى زةرورو دَلسؤز سةير دةكرَيت

  يان دايك و باوكانى خاوةن منداَلى نةخؤشى درَيذخايةن بنَيرَينةوة بؤ
ماَلةوة و تةنها مووضةى  بنةِرةتيان بؤ خةرة بكرَيت لةبةرامبةردا خزمةتطوزارية 

 .تةندروستيةكانيان بؤ دابني بكرَيت

 ِرؤذة  (( مناوةبة )) يان جَيبةجَيكردنى سيستةمى , وام كةمكردنةوةى دة
بةمةش . نا ِرؤذَيك لة دام و دةزطا حكوميةكان و بؤ فةرمانبةرة ناثَيويستةكان

ِرؤذانة خةرجيةكى زؤر دةطةِرَيتةوة بؤ حكومةت كة جَيطةى هي  ناطرَيتةوة بؤ 
 .حكومةت و تةنها ئةستؤى حكومةت قورس دةكات

 مةت لةاليةك بةمةبةستى زيادكردنى داهات و لةاليةكى لة بةرامبةردا حكو
تريشةوة لةسةر ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزاريةكان وةك ئاو و كارةبا و ِرَيطاوبان و 

نرخَيكى طوجنا دابنَيت لةسةر ئةو خزمةتطوزاريانة و . هتد...ثرد و خوَيندن و 
 .باجى ثَيويست وةربطريَيت
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  بةِروونى ِرايبطةيةنَيت كة   حكومةت خؤى ساغ بكاتةوة بة ئاشكراو
سةرمايةدارى و بازاِرى ئازاد  يان )) جؤرة سيستةمَيكى ئابورى  ثةيِرةو دةكات 

و (( سيستةمى سؤسياليستى و بازاِرى داخراو و ئاِراستةكراو لةاليةن حكومةتةوة
 .ياساو ِرَيساى ثَيويست و شةفاف و كورت و ثوختيش بؤ ئةو مةسةلةية دةربكات

طرنطى زياتر بدات بة ئاوةدانكردنةوةو بوذانةوة و ثَيشخستنى حكومةت  8.
بةمةبةستى زياترى بوذانةوةى بوارةكانى ثيشةسازى و . طوندةكانى كوردوستان

ضونكة لة ئَيستادا بوارى ثيشةسازى سفرة لة . كشتوكاَل و طةشتوطوزارى
وة هةربؤيةش لَيرة. كوردوستاندا و هي  ضاالكيةكى ثَيويست و بةرضاوى نية

ثَيشنيازى لَيكدان لةطةَل وةزارةتَيكى تردا  يان كانسَلكردنةوةى  وةزارةتى 
(( سست و مردووةكانى )) ثيشةسازى دةكةم ضونكة يةكَيكة لةوةزارةتة 

حكومةتى هةرَيمى كوردوستان و تةنها مووضةى فةرمانبةران دةدات و خاوةن هي  
. ةرمانبةرانى خؤشى بداتداهاتَيكى ئةوتؤ نية كة بتوانَيت تةنانةت موضةى ف

ئةطينا نة كارطةى طةورة و نةكارطةى بضوكى هةية و نةخاوةن داهاتة و تةنها 
انةش نية كة داهاتيان نية وةك تةنانةت وةك ئةو وةزارةت. خةرجى هةية

ضونكة ئةوان لة ِرووى ثةروةردة و (( هتد...ثةروةردة و تةندروستى و ئةوقاف و ))
ةوةى كؤمةَلطاوة ِرؤَل و كاريطةرى طةورةيان هةية و تةندروستى و هوشياركردنةو

لة بنضينةدا كاريان ثةيداكردنى داهات نية وةك وةزارةتى ثيشةسازى كةدةبَيت 
بةهةمان شَيوةش هةندَى وةزارةتى  هاوشَيوةى وةزارةتى .سةرضاوةى داهات بَيت

 .ثيشةسازيش نةهَيَلرَين يان لَيكبدرَين لةطةَل وةزارةتى تردا
ويستة حكومةت بؤ زياتر بةرزكردنةوةى ئاستى شارةزايى و كارامةيى ثَي 9.

فةرمانبةرانى خؤى لةهةموو ئاستةكاندا و ئاكتينكردنى ئةداى حكومةت طرنطى 
بداتة ثَيطةياندن و هوشياركردنةوة و زياتر فَيركردنى كادر و فةرمانبةرانى لة 

مةش  و فَيركردن  ِرَيطةى كردنةوة و سازدانى خو  ِراهَينان و سيمينار و
بةشَيوةيةك هةَلبذاردنى . لةناوةوةو دةرةوةى والت لةهةموو بوار و ثسثؤِريةكاندا
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فةرمانبةران بؤ ئةو خوالنة و ناردنيان بؤ ئيفاد لةسةر بنةماى ثسثؤِرى و بِروانامة 
و تةمةن و توانا بَيت نةك لةسةر بنةماى حيزبايةتى و خزمايةتى و دَلِرازيكردن و 

بةراندا نةك وةك ئةوةى ةدالةتيش هةبَيت لةناردنى فةرمانو ع.ادى بَيتسوودى م
كة لةهةموو وةزارةتةكاندا ِروودةدا فةرمانبةرى واهةية ضةند جارَيك ئيفاد دةكرَيت 

بةداخةوة لة زؤربةى وةزارةتةكاندا باند دروست بوون كة )) و هةشة هي  
ر بةذَير و بة شاراوةيى ثشتطريى يةكرت دةكةن بؤ سوودو قازاجنى خؤيان و ذَي

بؤ ((. فةرمانبةران دةنَيرن بؤ ئيفاد نةك  بؤ سوود و قازاجنى وةزارةت و حكومةت 
ى بةِرَيوةبةرايةتى طشتى  2007ئاماذة بة ِراثؤرتى ضاالكيةكانى ساَلى : منونة

ثالندانان و بةدواداضوونى وةزارةتى ثيشةسازى كة  باَلوكراوةتةوة و ِراثؤرتَيكى 
% 80ئةوةتا لة . ناعةدالةتيةكى بةرضاو دةبينرَيت, ة و نهَينى نية ئاشكراي

فةرمانبةرانى ئةو وةزارةتة لة سنورى بةِرَيوةبةرايةتى ثيشةسازى سلَيمانيداية و 
فةرمانبةر %  1ثيشةسازى دهؤكيش . و لة ب% 19ثيشةسازى هةولَيريش . لة ب
ى والت لة هةولَير و دهؤك بةالم ناردنى فةرمانبةران بؤ دةرةوة و ناوةوة. هةية

ثشكى شَيريان بةركةوتوة و فةرمانبةرانى سلَيمانيش ثشكى ِرَيويان بةركةوتوةو 
بؤية دةبَيت ئةو ناعةدالةتى و . دواكةوتةو ثشتطوَيخراو و كةنارطري كراون

(( 8)) دا 2007ئةوةتا  لة ساَلى . ثَيشيلكردنى مافانة ضاويان ثيادا خبشَينرَيتةوة
فةرمانبةر و بؤ ((  36)) جؤر لةدةرةوةى والت كراونةتةوة و تيايدا خو  جؤراو

((  6))فةرمانبةرة تةنها (( 36))  لةو. ِرؤذى خاياندوة((  1220)) ماوةى 
فةرمانبةر واتة بةِرَيذةى  ((  3504))فةرمانبةرى سلَيمانى تيادا بوة  لةكؤى 

دهؤك بةشداريان تيادا كردوة فةرمانبةر هةولَير و ((  30))  لةبةرامبةردا , %16ر6
فةرمانبةر لة دهؤك واتة بةِرَيذةى (( 43)) فةرمانبةر لة هةولَير و ((   832)) لةكؤى 

((  1021)) فةرمانبةر و ((  175))خول و((  14))  لةناوةوةى والتيش%.83ر4
فةرمانبةرى سلَيمانى بةشداريان تيادا ((   3)))  ِرؤذى خاياندوة كة تيايدا تةنها 
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فةرمانبةرى هةولَير ودهؤكدا ((   172))  لةبةرامبةر % 1ر7كردوة واتة بةِرَيذةى 
 %.98ر3واتة بةِرَيذةى 

  بةم شَيوةية و لةضوارضَيوةى بةرنامةيةكى تؤكمة و زانستى و واقعى و بةم
كة بةندة هةموانى لةِروانطةى دَلسؤزى )) ثَيشنياز و ِراوبؤضونانة و دةيانى تريش 

لَيثرسراوَيتيةوة و دوور لة ِرق و قني لة هي  وةزارةت و كةسَيكى  و هةستكردن بة
دةكرَيت حكومةتى هةرَيمى كوردوستان كؤنرِتؤَلى داهات و ((دياريكراو كردوة

خةرجيةكانى بكات و طةندةَلى و ِرؤتينى زيان بةخش كةمبكاتةوةو بتوانَيت ثِرؤذة 
ثَيدانى زياترى سةرجةم و ثالن و بةرنامةكانى خؤى لة ئاوةدانكردنةوةو طةشة

بوارةكانى ذيان و خزمةتطوزاريةكان جَيبةجَي بكات و ببَيتة منونةيةكى 
سةركةوتووى دةسةالت و جَيطةى ِرةزامةندى هاوالتيان و ِرؤَلى كاراو بةرضاويش 
بطَيِرَيت لةدةرخستنى ِرووى طةشى ئةزموون و دةسةالتى دميوكراسى و ئازاد و 

 .راق و ناوضةكة و دونياشداسةربةخؤى كورددا لة عَي

بةثَيضةوانةشةوة دةبَيتة منونةيةكى خراث و بَيزراو و ناِرَيزلَيطرياو و كةنارطري و 
دواتريش ِرووبةِرووى ِرووخان و لةبةريةك هةَلوةشان دةبَيتةوة و دةضَيتة ئةرشيفى 
مَيذو و زةمانةوةو خواست و ويست و خةونةكانى ئَيستا و ئايندةمشان ثوضةَل 

و بةم . بةهيواى ئةوةى ئةو ِرؤذة تاريك و ثِر مةترسيانة نةبينينةوة  . كاتةوةدة
كارةمشان بةشداريةكى بضوكى حكومةمتان كردبَيت لة ِرَيطة ثيشاندان و بةرضاو 

 .ِروونكردنةوةى بؤ زياتر خزمةتكردنى هاوالتيانى هةرَيمةكةمان

-------------------------------------------------------------------- 

و طؤظارى ئةندازياران  6/12/2008دا باَلوكراوةتةوة لة  ((هةواَل ))ئةم بابةتةم لة ِرؤذنامةى *
 .دا 2008لة ثايزى 
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 غازى سروشتى
 

  غازى سروشتى يةكَيكة لة سةرضاوةكانى وزةى جَيطرةوة لة جياتى نةوت
انة و ثاك وخاوَينيشة بؤ ذينطة و لة سوتةمةنية بةتواناكانة كة نرخى هةرز

غازى سروشتى سةرضاوةى وزةيةكى طرنطى سةرةتايية بؤ ثيشةسازى , 
 .كيمياويات 

  ثَيكهاتةى غازى سروشتى 

و ثَيكهاتةى (  Plankton) غازى سروشتى ثَيك دَيت لة هةَلواسراوةكان 
ميكرؤسكؤبية كة لة قةوزة و بوونةوةرى سةرةتايى مردوو كة كؤمةَل بوون 

وة ثةستَينراونةتةوة . َيكدَيت كة نيشتوون لة ضينةكانى زةوى و زةرياكاندا ث
فشار و طةرمى كة لة . لة ذَير ضينة نيشتوةكاندا بةدرَيذايى هةزاران ساَل 
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ضينة نيشتوةكانةوة دروست بوون هةستاون بة طؤِرينى ئةو ثَيكهاتانة بؤ 
 .غازى سروشتى 

واز نية لة جؤرةكانى ترى غازى سروشتى  لة دروستبونيدا زؤر جيا
بةشَيوةيةك كة نةوت و . سووتةمةنى هةَلَينجراو لة زةوى وةك خةَلوز و نةوت

 .غازى سروشتى لة ذَير هةمان بارودؤخى سروشتيدا دروست دةبن 

هةميشة ( نةوت و غازى سروشتى ) ئةم دوو ثَيك هاتة هايدرؤكاربؤنية 
 .دا يان لةطةَل ئاودا بوونيان هةية ثَيكةوة لة كَيَلطةى ذَير زةوي

بةشَيوةيةكى طشتى ضينة نيشتوة ئةنداميةكان كة شاردراونةتةوة لة قوآليى 
ثلةى  001 – 11لة ثلةى طةرمى نَيوان ) مةتر  1111 -  0111نَيوان 
بةآلم ئةو ضينانةى قوَلرت , لةم بارودؤخةدا نةوت بةرهةم دَيت . (سةدى

شدا ئةوا غازى سروشتى بةرهةم شاردراونةتةوة لة ثلةيةكى طةرمى بةرزتري
جا هةر ضةندة قوآليى سةرضاوةكة زياتر بَيت ئةوا زياتر وشك دةبَيت . دَينَيت 

 (.بةماناى ِرَيذةى ضِربوةوةكان لة غازدا كةمرت دةبَيت .) 
دواى دروست بوونى هَيواشى و لةسةرخؤ لة توَيكَلى زةويدا غازى سروشتى و 

ى بضوك لةو بةردانةى كة بؤشاييان تياداية و نةوت دةردةضن بة هَيواشى بؤ ضاَل
وة لةبةرئةوةى ئةو بةردانة ئاسايى . نزيكن كة وةك عةمبارى هةَلطرتنى خام وان 

نةوت و غازى سروشتيش هةروكيان سوكرتن لة ئاو و . ثِرن لة ئاو 
بةرزدةبَيتةوة بؤ سةرةوة بة , ضِريةكانيشيان كةمرتن لةو بةردانةى دةوروبةر 

لة كؤتايدا بةشَيك لةو . ون بة توَيكَلى زةويدا هةندَى جار بؤ درَيذى زؤر تَيثةِربو
ثَيكهاتة هايدرؤكاربؤنيانة كة طوازراونةتةوة بؤ ئاستَيكى بةرزتر لة ضينَيكى بَى 

كة ناسراون بة ( ئةو بةردانةى كة ئاويان تيادا نية ) بؤشايدا قةتيس دةمَينَيت 
 . Cap Rock(( داثؤشةر )) بةردى 
لةبةرئةوةى غازى سروشتى سوكرتة لة نةوت ئةوا لة شَيوةى ضينَيكدا  وة

.   Gas Capدروست دةبَيت لةسةر نةوتةكة كة ثَيى دةوترَيت داثؤشةرى غاز 
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(( غازى لةطةَلدا بوو)) وة هةميشة نةوت غازى لةطةَلداية كة ثَيى دةوترَيت 
Associated gas  ,كة )  ميثا ازى هةروةها كانة خةَلوزةكانيش بِرَيك لة غ

لة ضينة نيشتوةكانى . تياداية( ثَيك هاتةى سةرةكى غازى سروشتية 
بآلودةبَيتةوة بةزؤرى لةناو بؤشايى و درزةكانى  ميثا خةَلوزيشدا غازى 

 . خةَلوزةكةدا 
  يةدةطى جيهانى لة غازى سروشتى 

بؤ لةبةر بةرزبوونةوةى ئاستى مادى مرؤظ لة دونيادا ئةوا بةكارهَينانيشيان 
لة ثَيناو جوَلةى ئؤتؤمبَيلةكانياندا بؤ . وزة زؤر بة خَيرايى زيادى كردووة 

وة لة ثَيناو كارةبادا كة . ِراثةِراندنى ئيش و كارةكانيان بةكارى دةهَينن 
وة زؤر ثَيداويستى تريش . ناتوانني دةست بةردارى ببني لة شارستانى تازةدا 

ا بةرة و وشك بوون دةضن و نوَى بة شَيوةيةك سةرضاوةكانى وزة لة دونياد
لة نةوت و غازى سروشتى لة كَيلطةيةكدا (( يةدةطى ِراستةقينة  )), نابنةوة 

بةوة دةناسرَيت كة بِرةكةى دةشَيت بةدرَيذايى تةمةنى ئةو كَيَلطةية 
ئاماذة بة .دةربهَينرَيت  لة سايةى تةكنةلؤذيا و ثَيداويستية ئابورية باوةكاندا 

ى ئةمريكى كة ( Oil and Gas Journal)) رى نةوت و غاز ثَيناسةى طؤظا
كة  -:ثسثؤِرة  ئاوها يةدةطى ِراستةقينةى غازى سروشتى دثَيناس دةكات 

بريتية لةو بِرانة كة دةتوانرَيت دةربهَينرَيت لة سايةى ئةوةى كة لة ئَيستادا 
ى (  Cedi gas )بةآلم دةستةى سيدى غاز . ناسراوةلة نري و تةكنةلؤذيا 

كة بريتية لةو بِرانةى كة دؤزراونةتةوة كة -:فةِرةنسى ئاوها ثَيناسةى دةكات 
دَلنيايى دةدات بة هَيندَيكى طوجناو لة دَلنيايى تواناى بةرهةم لةسايةى 

 .بارودؤخَيكى ئابورى و تةكنيكى باو 
ثَيناسةى يةكةم زياتر خؤثارَيزيرتة هةر بؤية دةبينني كة يةدةطى غازى 

دا ئاماذة بة خةمآلندنى طؤظارى نةوت و غاز  0/9/0777نى لة سروشتى جيها
هةروةها بةثَيي . لة خةمآلندنى سيدى غاز % 9كةم دةكات بة ِريذةى , 
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خةمآلندنى طؤظارى نةوت و غاز يةدةطى ناوضةى ِرؤذهةآلتى دوور بة ِرَيذةى 
 .كةم دةكات وةك لة ِرَيذةى سيدى غاز % 11

بارى بريوبؤضوونى تايبةتيةوة وةك لة ثَيوانة  هةردوو ثَيناسةكة دةضنة ذَير
لةبةرئةوة هةندَى . بابةتية جَيطريةكانةوة كة دةتوانرَيت بة ووردى بثَيورَين 

يةدةطى ))ووآلت زيادة ِرؤيى دةكات لة خةمآلندنى يةدةطيدا و ناوى دةبات بة 
ك بة هؤكارى زؤرةوة وةك هؤكارى سياسى و ئابورى وةك ويستَي(( ِراستةقينة 

 .بؤ قةرز وةرطرتن بة طرةنتى سامانة نةوتى و غازيةكانى 
بة هةمان شَيوة كؤمثانيا نةوتية جيهانيةكان مةيليان بةالى زيادة ِرؤيدا هةية 

بةمةبةستى بةهَيزكردنى ثَيطة داراييةكانيان يان . لة خةمآلندنةكانياندا 
ناردنة يان بة مةبةستى . بةمةبةستى هةستانى بة بةرهةمهَينانى زياتر 

 . دةرةوةى بؤ دةرةوةى ووآلتانى بةرهةم هَين 
لة منونةى ناِراستى خةمآلندنى يةدةطى نةوتى ئةوةية كة مةكسيك ثَيى 

ى لة غازى سروشتى زياد لة ((يةدةطى ِراستةقينة )) هةستا لة نزم كردنةوةى 
تريليؤن ثَى سَى  11دا بؤ 0777تريليؤن ثَى سَيجاوة لة ساَلى  11لة . نيوة 

بة هةمان شَيوة هةستانى بةريتانيا بة كةمردنةوةى .دا 2111ا لة ساَلى ج
 .يةدةطى ِراستةقينةى لة نةوت بة هةمان بِر 

 ضؤنيةتى بةرهةمهَينانى غاز و ضارةسةركردنى 

غازى سروشتى دةردةهَينرَيت لة بري كة وةك بريى نةوت وان كَيَلطةى غازى  
و دةطوازرَيتةوة بة هؤى بؤرييةوة لة زؤر هةية لة دوورى لَيوارى دةرياكانةوة 

سةكؤكانى بةرهةمةوة كة نزيكة لة لَيوارةكانةوة بؤ خاَلى كؤكردنةوة لةسةر 
 . لَيوارةكانةوة و لة وَيشةوة بؤ كارطةى ثاآلوتن كة ثاكذ دةكرَيتةوة 

لة قؤناغى يةكةمى ثاكذ كردنةوةدا ئاو و شلةمةنيةكانى تر لة غازةكة ال 
ةرى ِراكَيشانةوة دواتر غازة وشكةكة بة ناو  دةبرَيت  بة كاريط
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ساردكةرةوةيةكدا تَيدةثةِرَيت بة شَيوةيةك  ثِرؤثان جيادةبَيتةوة و 
 .كؤدةكرَيتةوة 

هةردوو غازى نةوتةكة دةبرَينة بازاِرةوة وةك ثَيكهاتةيةكى سةرةتايى بؤ 
دروست كردنى كيمياويات يان لة بوتَلدا  ثِردةكرَيت وةك سوتةمةنى بؤ 

ئةوةى لة غازى سروشتى . بؤيلةرةكان و بوتَلى ضَيشت لَينان لة ماآلندا 
دةمَينَيتةوة دةتوانرَيت ثاَلى ثَيوة بنرَيت بةناو تؤِرَيكى طةيةنةردا يان 
دةتوانرَيت سل بكرَيتةوة بة  ساردكردنةوة و فشار و خبرَينة بازاِرةوة وةك 

 .غازى سروشتى شل 
================================================= 

 .دا 2008لة ثايزى  21ئةم بابةتةم لة طؤظارى ئةندازياران ذمارة *
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نوسةر لةضةند دَيِرَيكدا
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