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لةتيف ئا:ئاآل

 ١٠٣ يادى كوردستان لةهةرَيمى
دةكرَيتةوة، ذنان جيهانى رؤذى ساَلةى
لةذنان زؤرَيك كة لةكاتَيكداية  ئةمة

بةئاطانين. رؤذة ئةو لةمَيذووى
زانكؤ لة خوَيندكارَيكة كة ذوان
مارس ــة٨ى ب ســةبــارةت سلَيماني 

زوإناو  تةثألء تةنها رؤذة ئةم دةَلَيت»
رَيكخراوةكانى بريقةدارى دروشمى
رؤذةدا لةو كة بير دةهَينَيتةوة  ذنانم
رؤذةش ئةو هةر بةرزيدةكةنةوةء 
لةسةر تؤزى ئؤفيسةكانياندا لةفايلى

دةنيشَيت».

مرؤظ، مافى بانطةشةى ١٨ساَل
ذنان دةكوذرَين كةضى

بزوتنةوةكانى مارسء ٨ى ئةطةر
داخوازييةكانى رابةرايةتيكردنى
مَيذويةكى خاوةنى لةجيهاندا ذنان
كَيشمةكَيشم، لة بن ــى ١٠٣ســاَل
لةدواى بةتايبةت لةكوردستان ئةوا

ئةزمونَيكى   ١٩٩١ راثــةريــنــى
رَيكخراوةكانى لةبوونى هةية ١٨ساَلى
مةدةنىء كؤمةَلطاى بةذنانء تايبةت
ذن بــةآلم ديموكراسى، بانطةشةى
وَيراى بةرامبةريان توندوتيذى كوشتنء

دياريكردنى هؤكارةكانى بةردةوامة.
رؤشنبير نووسةرء شاكر تامان
لةرؤذى باس زؤر  كورد  دةَلَيت»ئَيمةى
كؤمةَلَيك ء مارس ٨ى خؤشةويستىء
كار لةهةمانكاتدا بةآلم دةكةين، شتيتر
ميكانيزمانةدا ئةو بةدواى ء ناكةين
كَيشةكان بؤ  ضارةسةر  كة  ناطةإَيين 
دةكاتةوة، كةمي يان  ــتــةوة دةدؤزَي
ئَيمةدا كؤمةَلطاى لة هةركةسَيك
قسة خؤى ئــارةزووى بة دةتوانَيت
قسةكردن لةطةأل كردار بةآلم بكات،
بانطةشةى زؤرة ساآلنَيكى جياوازة، 
لةكوردستانداء دةكةين ديموكراسييةت
ناديموكراسييانةش زؤر بةشَيوةيةكى
دةكةين، يةكتر لةطةأل هةَلسوكةوت
لةسةر ــطــيــداوةتــةوة رةن ئــةمــةش 
لةوآلتى ثةرلةمان حيزبءسياسةتء

ئَيمةدا».
رَيكخراوى لة مورادخان  فةالح
ــةدواى »ل ــَيــت دةَل ئةَلمانى وادى 
لةبةردةم هةبوو بوارَيك راثةرينةوة
بة ببين بؤئةوةى كوردستاندا هةرَيمى
ضاومان ناوةراستء رؤذهةآلتى نموونة بؤ
ئةو بةدذايةتيكردنى ئةويش لَيبكرَيت،
لةكؤمةَلطاكةماندا كة دزَيوانةى دياردة
لةسةر بوونمان لةبَيدةنط بةآلم هةية، 
توندوتيذى كوشتنء  دياردةكانى 
خةتةنةكردنيانء ذنانء بة بةرامبةر
دةركردنى بؤ كارنةكردن بةجديى
بؤ طؤإينى و قةدةغةكردنى ذنان ياساى
طومان هةمووى ئةمانة مؤدَيرن، ياساى
بريقةدارانةى بانطةشة ئةو سةر دةخاتة
ــردوودا راب ساَلى ضةند لةماوةى كة 

كراوة»
بؤ بانطةشة لةكوردستاندا طةرضى
كؤمةَلطا بوونى مةدةنى مرؤظء مافى
بةآلم دةسةآلتةوة، لةاليةن دةكرَيت
جؤرةكانى قوربانى دةبنة  ذنان رؤذانة
ئةندامى ساية خةسرةو توندووتيذى،
كؤمؤنيستى حيزبى سياسى مةكتةبى
ــت» ــَي دةَل كــرَيــكــارى كــوردســتــان
كؤمةَلطايةكى كوردستان كؤمةَلطاى
خةَلك تةوةقوعاتى شارييةء مةدةنىء
بةتةواوى دةسةآلت بةآلم ئازاديخوازيية،
دةسةآلتَيكىدواكةوتووانةىعةشايةرىء
حيزبةكان راطةياندنى ثياوساالرانةية،
هةتا هونةر ئةدةبء لةطؤرانىء هةر
كؤنةثةرستى شَيخء مةالو تةشريفاتى
شةريعةت زاَلكردنى دةطاتة هةتا
ئةوةى وآلتةدا، ئةم ياساى لةدةستورء
بؤ هةية ثَيشمةرطة بؤ ياسا كة
نيية ياسايةك بةآلم هةية، وةبةرهَينان
دةستةبةر ذنان ئازادييةكانى مافء كة

ئةو بةآلم موتةمةدنة، خةَلك بكات،
نييةو مةدةنى هةية كة دةسةآلتةى
مافةكانى ئازادىء لةطةأل ثَيضةوانةية
لة فرة ذنى كة ئةوةى ئينسان، خودى
ئةوةية ماناى ضةسثاوة كوردستاندا
ئةمة دووة،  ثلة هاوآلتى ذن كة
ثةرإلةمان ياساكةى كة لةوةى جطة
و دةسةآلتداران دةسةلمَينَيت ئةوة
ئةوةى هةرَيم سةرؤكايةتى ثةرلةمانء
بازاإء كاآلي ببَيتة ذن ثةسةند كردووة
دةوَلةمةندان دةستى سَيكسء فرؤشتنى

بكات». ئاوةآل

دةستنيشانكردنى وَيإاى
بة بةرامبةر توندوتيذى هؤكارةكانى،

بةردةوامة ذنان
ئةمساَل مارسى ٨ى يادكردنةوةى
هةلومةرجَيكى لة ذنان كة لةكاتَيكداية
ضوونة ــنء ــن ــوزةرَي دةط ــؤزدا ــاَل ئ
ذنانء كوشتنى ئامارةكانى سةرى
خةتةنةكردنى توندوتيذىء ثيادةكردنى
هةرضى ذنان خؤسوتاندنى مَيينةء
ذنانء رَيكخراوةكانى هةوَلى زياتر
بةدواداضوونى بةإَيوةبةرايةتييةكانى
ذَير دةخةنة ذنان  بة دذ  توندوتيذى
دياردانة ئةم بؤضى كة ثرسيارةى ئةو

هةية؟ لةكوردستاندا
بوونى هؤكارةكانى شاكر تامان
كوردستاندا لةهةرَيمى دياردانة ئةو
دادثــةروةرى نةبوونى بؤ دةطَيإَيتةوة
»لةكوردستاندا دةَلَيت كؤمةآليةتىء
هةية كؤمةآليةتى ــةروةري ــادادث ن
رؤذ كَيشةكان كة وايكردووة ئةمةش
ئةوةى ببنةوة، وةك  قوَلتر لةدواى رؤذ 
كة بووم طوَيبيستى لةبةرنامةيةكدا

هةية،  مزطةوت  ٣٦٨٤ لةكوردستاندا
رَيذة بةو قوتابخانةكان ذمارةى ئايا
ذنانةى ئةو زؤرى بةشَيكى هةية؟ زؤرة
كة ئةوانةن دةبنةوة توندوتيذى روبةرووى
يةكةميش بةثلةى هةذاراننء لةضينى

بةرثرسيار». لَيى حكومةت
ئَيمة »ئةطةر وتيشي  تامان   
مارس بكةينء  ٨ ى لة بةراستى باس
ئةبَيت بكةين ذنان لةكَيشةى باس
بة هةست خؤيةوة لةالى  هةريةكَيك
كَيشة بةو بةرامبةر بةرثرسيارَيتى
لة ذنــان ئةمرؤ كة بكات طةورانة
زؤرن روبةإوون، لةطةَليدا كوردستاندا
بابةتى كة رؤشنبيرانة  نوسةرء  ئةو
لة ذنان  كَيشةكانى بة سةبارةت زؤر 
بآلودةكةنةوة، رؤذنامةكاندا الثةإةى
لةطةأل مافى ضةنديان بةويذدانةوة بةآلم
لة خؤيانء ذنةكانى لة رَيز ضةنديان ذنن؟
ئةم هةر دةطرن؟ خؤيان خوشكءدايكى
كَيشةى كة وايكردووة ئيزديواجييةتةشة

ئاَلؤزتر بَيت» . رؤذ ذنان رؤذلةدواى

جؤرى مةترسيدارتين خةتةنةكردن
كوردستاندا لة توندوتيذى

بةرَيوةبةرى مــورادخــان فــةالح
كة ئةَلمانى وادى ــكــخــراوى رَي
مَيينةدا خةتةنةكردنى  لةمةسةلةى 
دؤكيومَينتارين فيلمى ئامارء خاوةنى
مَيينةو خةتةنةكردنى هؤكارى
دةطَيإَيتةوة رَيــذةكــةى زيادبوونى
ئاينى بــيــروبــاوةإى زاَلبوونى  بؤ 
»يةكَيك دةَلَيت ئةو لةكؤمةَلطادا،
مَيينة خةتةنةكردنى هؤكارةكانى لة
زؤربةى كة ئةوةية كوردستاندا لة
شافيعى مةزهةبى بة بإوايان زؤريان
ناوضانةى ئةو لةبةرئةوةشة هةر هةية
تَيداية مةزهةبةى  ئةم كة كوردستان 
خةَلك ئَيستاش زياترة،  تَييدا  رَيذةكة
بةم كاريطةرة زؤر  كوردستاندا  لة
بةردةوامةو دياردةية ئةم بؤية مةزهةبة،

لةتةشةنةكردنداية» 
بةوةشدةكات ئــامــاذة ــةالح ف
ناوضةدا لةهةندَيك هةرضةندة كة
ئةو طةرميان ناوضةكانى بةنموونةى

ئةمة ــةآلم ب كةميكردووة رَيــذةيــة
لةبةرامبةردا نييةء دَلخؤشى جَيطةى
ثشدةر قةآلدزآء رانيةو لةناوضةكانى

سةرةوةداية. لةضوونة رَيذةكة

لةض مَيينة خةتةنةكردنى إَيذةى
ئاستَيكداية

وادى رَيكخراوى ئامارةكانى
ساَلى لةماوةى روو دةخةنة ئــةوة
كوردستان مَيينةى ٢٠٠٨دا لة٧٦٪ى
لة رَيــذةش بةرزترين  خةتةنةكراونء 
قةآلدزآ) ثشدةر(رانيةو سنورةكانى
بــةإَيــذةى٩٤٪-٩٧٪ كــراون،  تؤمار 
لةكؤى رانية سنورى لة كة بةشَيوةيةك
٢٣١٧كةس بةشداربوونى  طوندء  ٣١
قةآلدزَيش لة خةتةنةكراونء ٢١٨٤يان

بةشداربوونى ١٧٠٤  ٧٥ طوندء لةكؤى
خةتةنةكراون. ١٦٥٩كةسيان كةس

كرد ضي ثةرلةمان
مَيينة قةدةغةكردنى خةتةنةى بؤ

داكؤكيكردن ليذنةى هةرضةندة
ثةرلةمانى لةنَيو  ذنان لةمافةكانى 
بؤ ياسايةكى ثـــرؤذة كــوردســتــان
مَيينة خةتةنةى قةدةغةكردنى
ئةوثرؤذة خوَيندنةوةى بةآلم ئامادةكرد،
ثةسةندكردنى لةسةر بإياردان ياسايةو
ثةرلةمانة ئةندام رَيذةى زؤرينةى بةهؤى

ثَيهات. كؤتايى ثياوةكان
ئةندامى محةمةد  كوَيستان 
ذنان مافةكانى داكؤكيكردن لة ليذنةى
سةبارةت كوردستان ثةرلةمانى لةنَيو
نةكردنى ثةسةند بةهؤكارةكانى
زؤرى بةشَيكى دةَلَيت» ياساية ئةوثرؤذة
ئةوةبوون لةطةأل  ثةرلةمان ئةندامانى
ثرؤذةية ئةو طفتؤطؤى لةثةرلةمان كة
هةبوو هؤكارَيكى ضةند كة نةكرَيت
مةسةلةيةكى كة وتيان ئةوةبوو لةوانة
ثياوة ئةندامة شةرمى هةستيارة،
خةَلكء رةنطدانةوةى موحافيزكارةكان،
لةراطةياندنةكان بةشَيك بةداخةوة
ياساى نيية ئيشى  ثةرلةمان  كة
دةردةكات جطةرةكَيشان قةدةغةكردنى
هةآليةك دةبَيتة ئةمة كة ثَييانوابوو
نيية ئيشى  هيض كة  ثةرلةمان  لةسةر 
بةآلم دةكات، قةدةغة مَيينة خةتةنةى
ئَيمة رَيطرييانة ئةو  بوونى سةرةإاى

قةدةغةكردنى مةسةلةى ماددة بةسَى
ياسايةوة» ئةو ناو هَيناوةتة مَيينةمان

ثةرلةمانةكان ئةندام ذنة ئةداى
الوازبووة لة خستنةرووى

ذنان كَيشةكانى
رَيذةى لةثةرلةماندا ذنان هةرضةندة
ثَيويست وةك بةآلم هةية لة٢٥٪يان
مةسةلةى بؤ كار توانيووة نةيان
من دةَلَيت» شاكر تامان بكةن، ذن
ئةم كة حوكمى كةسانةى ثَيموانيية ئةو
ثةرلةمانن ئةندامى وة دةكةن ووآلتة
كة ــاوةى ب كةلتوورة لةو بَيبةشبن
دةكرَيت، كؤمةَلطاى ئَيمة ثيادة لةناو
ثةرلةمانى كوردستان ثةرلةمانى ئةطةر
هةبواية كراوة ليستى نةبوايةو حيزب
بة ببن شايستةن  بةراستى كة ذنانَيك 
ببووناية بةواقعى ثةرلةمان ئةندام
مرؤظ مافةكانى بةداكؤكيكارى
ئةوة بكرَيت لةسةر قسة ئةوكاتة دةكرآ
لَى ئيجابييان كارى دةتوانرَيت كة

بكةين».  ضاوةإوان
ذني ئةنداماني بة ســةبــارةت
ذن كة بَلَيم ضى «من وتي ثةرلةمانيش
نةبووة لةدةنطى طوَيمان تائَيستا هةية
بةناويش ئةندامةو لةثةرلةماندا بةآلم ،
لةثةرلةماندا. تؤية منء نوَينةرى
طرتنء هةَلوَيست جَيى بؤخؤى ئةوة
ئةندام ذنَيكى ضةند كة نيطةرانيية
بكرَيت فرةذنى كرد ئيمزايان ثةرلةمان

بةياسا».

دةركردنى ياسا ذنانى ثةرلةمانيش
دةزانن بةثَيويست

وةك ياسا ــى ــردن دةرك ئةطةر
ذنان كَيشةكانى بؤ ضــارةســةرَيــك
و ذنــان رَيكخراوةكانى  ثَيشنيارى 
ئاسايى ذنانى يان مةدةنى كؤمةَلطاى
ياسايانة ئةو دةركردنى ئــةوا بن،
ثةرلةمانيشة، ئةندام ذنانى ثَيشنيارى
بؤ كة ثَيشةوة دَيتة ثرسيارة ئةو لَيرةدا

دةرناكرَيت؟ ياسايانة ئةو
ئةندامى محةمةد  كوَيستان 
دةَلَيت»دةركردنى ثةرلةمانىكوردستان
ئةندام وةك خؤمان لةئةركى ياسايانة ئةو
دوور ناخةمةوة بةآلم لةماوةى ثةرلةمان
ئَيمةدا دةستبةكاربوونى ساَلةى سَى ئةم

بكةين». ئةوةندة توانيومانة

كةمتةرخةمة ثةرلةمان
بةدوواداضوون لة

ياساكان جَيبةجَيكردنى بؤ
كوردستان ثةرلةمانى هةرضةندة
كةسَيتى بإطةى لةياساى بارى هةندَيك
دةكةن، بةذنان خزمةت كة هةمواركرد
دةكرَيت ئةوة طلةيى ئةوةشدا لةطةأل بةآلم
ناكرَينء جَيبةجَي ئةوياسايانة كة
كةمتةرخةم بة  خؤيان ثةرلةمانيش 

دةزانن.
»ئَيمة دةَليت محةمةد كوَيستان
رةخنة ثةرلةمان وةك كةمتةرخةمين،
نةمانتوانيووة كة  دةطرين  لةخؤمان
دةزطاى بةسةر باشبين ضاودَيرَيكى
جَيبةجَيكردنى بؤ جَيبةجَيكردن
هةموو لة١٠٠٪ بَلَيين ئةطةر ياساكان.
كردووة وآلتةمان ئةم كردووةء شتَيكمان
بوونى لةسايةى  ذن شةريفء بةشامى 
ذن نةخَير، خؤشطوزةرانة  زؤر  ئَيمةدا
دةكرَيت، خةتةنة لَييدةدرَيت، هَيشتا
هَيشتا دةضةوسَينرَيتةوة، دةسوتَيت،
بةشو بــةزؤر نيية،  خوَيندنى  مافى
بضوكترين سؤزدارىء و لةسةر دةدرَيت
طوَيى يان دةبإن لوتى يان خؤشةويستى
ثَيي كوَيستان دةيكوذن». يان دةبإن
هةبووة كةموكورتييان ئةوان كة وابوو
ئَيمة رةنطة هةية زؤرشــت « وتي
توانامان يان ثَينةشكابَيت عةقَلمان
ثَيكهاتةى نةشكابَيتء بةسةريدا
بووبَيت رَيطر ليذنةكةمان ثةرلةمانء

لةوةى كة زؤر شت بكةين».

سنورَيك دةتوانرَيت ضؤن
دابنرَيت خةتةنةكردن بؤ

وادى رَيكخراوى بةإَيوةبةرى
لةميكانيزمةكانى باس ئةَلمانى
ــاتء دةك ــة ــاردةي دي بــةو بةرطرتن 
»لةقؤناغى كة دةكات بةوة ئاماذة
فشاردانانةوة ميكانيزمى يةكةمدا
ياساية ئةو ــةوةى  ئ بؤ شكدةبةين
كضان خةتةنةكردنى كة دةربضَيت
بؤ بكةين دةكاتءكاريش قةدةغة
كوردستاندا جَيبةجَيكردنى، ضونكة لة
ناضَيتة و  دةردةكرَيت ياسا بــةردةوام 
ئةو لةدواى جَيبةجَيكردنةوة، بوارى

هاوآلتي lawan_hawlati@yahoo.com

٢٠٠٩/٣/٨ يةكشةممة (٥٠٥) ذمارة

دةطريَيت مارس ٨ى تةقليدييةكــــــــانى يادكردنةوة لةشَيوازى رةخنة
نةكردووة بنبإ ديـــــــــــــــاردةكةيان هةوَلةكانيش زياددةكرَيت، بةذنان دذ توندوتيذى ئامارةكانى

بة توندوتيذى بةرامبةر ضةكى ذنان سوتان

توندوتيذى بةردةوامة

ناكرَيت قةدةغة خةتةنةكردن

ثارَيزاو نيية مافى ذنان



lawan_hawlati@yahoo.comهاوآلتي

٢٠٠٩/٣/٨ يةكشةممة (٥٠٥) ذمارة

هةموو كردنَيكة، خةرج ثارة طشتى بةشَيوةيةكى بةآلم هةبَيت سوودى كةس بؤهةندَيك لةشوَينَيكداء كؤنفرانسانة ئةو دةكرَيت
كة سةركةوتوو دةبَيت كاتَيك كؤنفرانسَيك قؤِرن، قسةى دةوترَيت كؤنفرانسانة ئةو بةسةركةوتوويى كة سةبارةت ئةوانةى

كؤنفرانسةوة ئةو بةرنامةكانى كاريطةرى كةس كةوتؤتة ذَير ضةند بزانرَيت و بن باش دةرئةنجامةكانى

ثةرلةمانء لةطةأل ئةوةى وةك قؤناغةش
قسةمان تةندروستيش ـــى وةزارةت
كةم بةالنى دابنرَيت كة ثالنَيك كردووة
وةزارةتة بةبةشدارى ساَل ثَينض بؤماوةى
بؤ هةرَيم، حكومةتى ثةيوةنديدارةكانى
نوَينةرانى لة كؤميتةيةك دروستكردنى
ثةروةردة، تةندروستى، وةزارةتةكانى
لةطةأل رؤشنبيرى، ئاينى، كاروبارى
كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى ئةمانةشدا
بةكاري ــارةت ــةب س ــى».   ــةدةن م
»ئَيستا وتي مرادخان فةالح ئايندةشيان
ئاوَينةء هاوآلتىء رؤذنامةى لةطةأل
رَيككةوتنَيك رؤذنامة رؤذنامةى
كؤميتةيةكى كردنى دروست بؤ هةية
بانطةوازيش و راطةياندن سةربةخؤى
ناو بَيتة ديكةش كةناَلةكانى دةكةين
هةَلمةتى كة جطةلةوةى هةَلمةتةكةوة،
ثةروةردةيمان و وشيارى و راطةياندن

ثَيويستة».
لةسةر جةخت اليةن زؤر طةرضى 
دةكةن ياسايةك دةركردنى زةرورةتى
بةآلم مَيينة خةتةنةى قةدةغةكردنى بؤ

هةية. ثَيضةوانةيان راى هةندَيكيتر
لة »دةبَيت دةَلَيت ساية خةسرةو
خوارةوةى كؤمةَلطازةمينةسازى بكرَيت،
ذنان خةتةنةكردنى ثةالمارى بؤإاطرتنى
ناتوانيت بةرامبةريان، توندوتيذى يان
دةرضَيت كةياسايةك دَلخؤشبيت بةوة
لةوالشةوة قةدةغةبكاتء خةتةنة
بدات رَيطة كة هةبَيت  ياسايةك
كة هةبَيت تريش ياسايةكى بةفرةذنىء
ئيسالمى شةريعةتى بنةماى لةسةر
بؤخؤى خةتةكردن ضونكة بنياتنرابَيت،
هةتا لةبةرئةوة ئاينةكان سةر دةضَيتةوة
هةبَيت هةذموونى دةستبَيتء باآل ئاين
خَيزاندا هةَلسوكةوتى سلوكء بةسةر

. دةبَيت» دياردةية ئةو بَيطومان
هةنطاوانةش ــةو  ب ــارةت ســةب
بةو بةرطرتن بؤ  ثَيويستن  كة
بؤ « وتي ساية خةسرةو  دياردةيةش 
جياكردنةوةى بةخةتةنة، بةرطرتن
وفَيركردنى ثةروةردة لةدةوَلةتء دين
لةقؤناغة سَيكسييةكان  زانياريية 
ثَيويستة، خوَيندنةوة سةرةتاييةكانى
ض بخوَيندرَيت ئازادى بة دةبَيت كة
ياساييانةى سزا ئةو روونكردنةوةى جاى
خةتةنةدا ثيادةكردنى لةحاَلةتى كة
دةكرَيتةوة». بكةرانى ــةرووى رووب
كة ثَييانواية ديكةش  هةندَيكى

بؤ بــةدواداضــوون لةكوردستاندا
تامان نةكراوة ياساكان جَيبةجَيكردنى
»ياسا كة دةكات بةوة ئاماذة شاكر
بةمةرجَيك بَيت ســةروةر دةتوانَيت
دادطاءدادوةرمان هةبَيت و بةدواداضوون
ءحيزب سةربةخؤبن ياساكان هةبَيتء
كارى نَيو نةخاتة دةست حكومةت و

. دادطاوة»

بةدواداضوونى بةإَيوةبةرايةتى
حكومةت هةولَى توندوتيذىء
توندوتيذى سنورداركردنى بؤ

هةولَيرو ثارَيزطاى لةهةرسَى
هةوَلَيكى وةك  دهــؤك و سلَيمانى
بؤ كوردستان هةرَيمى حكومةتى
توندوتيذيانةى ئةو سنورداركردنى
ـــن، ـــرَي دةك ــــةذن بــةرامــبــةر ب
بةدواداضوونى بةإَيوةبةرايةتييةكانى
كراونةتةوةء بةذنان  دذ  توندوتيذى
ئةو ــى ــان ــامــارةك ئ تائَيستاش
واثيشاندةدةن، بةإَيوةبةرايةتييانة
توانيويانة كاركردنياندا لةماوةى كة
هةرةشةى لَيدانء دةست لة ذن ضةندان
هةوَلى رزطاربكةنء خؤسوتاندن مةرطء
هاوسةنطى بؤدرووستكردنى بدةن جدى

كؤمةَلطادا. لةنَيو
عــةبــدوآل ــمــان ــةري ن عةقيد 
بةإَيوةبةرايةتى بةرثرسى ــادر ق
لةثارَيزطاى توندوتيذى  بةدواداضوونى 
بةوةزعييةتى سةبارةت سلَيمانى،
دةَلَيت كوردستاندا لةهةرَيمى ذنان
لة ذنان وةزعييةتى دةَلَيين »ئَيمة
ويذدانى كة خراثداية  بارودؤخَيكى 
بةرطرتن بؤ دةهةذَينَيت» مرؤظايةتى
نةريمان عةقيد وةزعيةتةش بةو

بةذنان  دةمانةوَيت ئَيمة دةَلَيت» 
ثشتطيريتان بةتةنيانين، ئَيوة كة بَلَيين
ئةم هاوكارتانةو حكومةت هةيةء
بةدواداضوونى بؤ بةإَيوةبةرايةتييةش
بؤبةرطرتن دامةزراوة، ئَيوة كَيشةكانى
بةوة ثَيويستيمان وةزعييةتةش بةو
ئامادةييان خؤيان ذنــان كة هةية
خؤيانء لة داكؤكيى كة هةبَيت تَيدا

. بكةن» مافةكانيان
هةرَيمى حكومةتى ئــةطــةر
ــردوودا راب ساَلى لــةدوو كوردستان
ــةوةى كــردن ــةر ب بردبَيتة ثــةنــاى 
بةدواداضوونى بةرَيوةبةرايةتييةكانى

داَلدةدانى سةنتةرةكانى توندوتيذىء
توندوتيذييةكان، كةمكردنةوةى بؤ ذنان
ــةوةى ئةو ــردن ك ئـــةوا بــيــرؤكــةى
شتَيكى سةنتةرانة بةإَيوةبةرايةتىء
نةوةدةكاندا لةدةيةى نييةء نامؤ تازةو
رَيكخراوَيكى ضةند لةاليةن نموونةيان

ذنانةوة هةبووة.

ذنان دالَدةدانى سةنتةرةكانى
دةكرَين حكومةت ثَيناسة بزنسى بة
وادى رَيكخراوى بةرَيوةبةرى
كاتَيك سةنتةرانة دةَلَيت» سةبارةت بةو
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  ١٩٩٩ ساَلى
هةبوو ذنــان ــى ــدةدان داَل شَيلتةرى
ناوةراستدا نةبوو، رؤذهةآلتى لةهةموو
حيزبءحكومةتةوة لةاليةن ئةمة بةآلم
واقعى ثشتطيرى نةكراء  تةقةبول
دَين خؤيان لة٢٠٠٩دا ئَيستا نةكرا
دةكرا لةكاتَيكدا دةكةنةوة  شَيَلتةر

ئةو شَيَلتةرانة  ١٠ ساَلةدا ئةو لةماوةى
و رووداو لةو زؤريش ثَيبدرايةو ثةرةيان
بةريان دةكرا روويانداوة كة كَيشانةى
سةبارةت نةداية». روويان ثَيبطيرايةء
لةو شلتةرانةش بةثشتيواني حكومةتي
بنكةى »ضةندين  وتي ئةوبةإَيوبةرة
ذنان داَلدةدانى بؤ كراونةتةوة تايبةت
ثشتطيرى حكومةتةوة لةاليةن بةآلم
لةسةر طومان ئَيستاش نةكراوةء
كة هةية ضاالكييانةيان ئةو سةرجةم
بنبإكردن يان بؤ كار بةجدى ئايا تاضةند

دةكةن». دياردانة ئةو سنورداركردنى
خةسرةوسايةبةإَيوةبةرايةتييةكانى
بةدواداضوونى توندوتيذىء سةنتةرةكانى
بزنسى لة بةبةشَيك داَلــدةدانــيــان
»ئةو دةَلَيت دةكاتء ثَيناسة حكومةت
شَيَلتةرانةىكة حكومةتى هةرَيمدايناوة
تا ثةيداكردن بؤ ثارة بزنس لة بةشَيكن
مةسةلةى بة دةرةوةبن جواب ئةوةى
كردبَيت كارَيكيان ئةطةر ئةوانة ذن،
راىطشتيدا خةَلكء فشارى لةذَير
وةزعييةتى تائَيستا ئةوةى بووةء
كة ئةوةية دةليلى بةمشَيوةيةية ذن
ئةو ئةطةر كارانين، شَيَلتةرانة ئةم
بؤبةرطريكردن بةراستى شَيَلتةرانة
ئَيستا ئةبواية  بوون دروست ذنان  لة
كةم ذنان خؤسووتاندنى كوشتنء رَيذةى

ببوايةتةوة».

ئامارةكانى توندوتيذى لةكوردستان
دا،   ٢٠٠٨ ساَلي لةماوةى تةنها
دهؤك، هةولَيرء ثارَيزطاي لةهةردوو
رووبــةإووي  ئافرةت  ٣٠٠ نزيكةى
بوونةتةوة، سووتان خنكانء كوشتنء

تؤمةتبار   ٥٠٠ نزيكةى هاوكات
دذ توندءتيذي ئةنجامداني بةتؤمةتي
ئامارى بةثَيي بةندكراون. بةئافرةتان
توندءتيذي بةدواداضووني بةإَيوةبةرايةتى
٢٠٠٨دا، لةساَلي بةئافرةتان، تةنها دذ
دهؤكء ثارَيزطاي هةردوو لةسنووري
تايبةت دؤسييةى (١٧٧٥) هةولَير،
تؤماركراوةء ئافرةتان بةكَيشةى
لةكؤي كراوة. لةسةر لَيكؤَلينةوةيان
دؤسييةيان (٩٢١) رَيــذةيــةش ئةو 
بةآلم كراوة، بؤ ضارةسةريان داخراونء
ضارةسةر تر تائَيستا دؤسييةكاني كؤي
لَيكؤَلينةوةدان. لةذَير نــةكــراونء
ساآلنةية، راثؤرتة ئةو بةثَيي هةروةها

هةردوو  لةسنووري دا،  ٢٠٠٨ لةساَلي
تاوانبار، حوكمدراون، (٧٨) ثارَيزطاكة،
لةسَيدارةدانء حوكمةكان، كةلةنَيوانياندا
دهؤكيش تياية. هةتايي هةتا حوكمي
كوشتنء رووبةإووي  ئةوانةى زؤرترين 
بوونةتةوة بةئةنقةست كوشتني خنكانء

دا   ٢٠٠٨ ساَلي يةكةمي لةمانطي
ساَلةكة بةكؤي حاَلةتة، (٤) كة بووة،
كةبةراوورد هةبووة، حاَلةت (٢٣)
ساَلة  كةئةو ٢٠٠٧ كةمتربووة بةساَلي
طشتي بةثَيي هةبووة. حاَلةت (٦٢)
دهؤك، ثارَيزطاي لةسنووري دؤسييةكان
كةتايبةت هةبوون، دؤسيية (٤٩٥)
سووتان، (كوشتن، بةرووداوةكانى بوون
ئةشكةنجةدان، سَيكسي، توندءتيذي

 ٣٠٩ رَيذةيةشدا لةو سكاآلكان)،
ياساييء بةبإياري داخراون  دؤسييةيان

لَيكؤَلينةوة  لةذَير دؤسييةشيان  ١٨٦
هؤيانةشةوة بةو هاوكات ماونةتةوة،

بةندكراون. كةس ١٦٢
بةئامارةكانى دةطةإَيتةوة هةرضى
توندوتيذىلةسنورىثارَيزطاىسلَيمانيدا،
سةرةتاى مانطى ئامارى(٦) تةنها
لةئامارى  ٢٠٠٨ لةبةردةستدايةو ساَلى
بةدواداضوونىتوندوتيذى بةإَيوةبةرايةتى
كة دةردةكةوَيت وةرطيراوة، سلَيمانيةوة
قورس روداوءتاوانى لةسلَيمانى(٩١)
سوك تاوانى (٢٤٨)روداوء هةبووةء
طةرميانيش ئيدارةى لةسنورى هةبووة،
هةبووة(٧٥)روداوى قورس روداوى (٢١)

هةبووة. سوك

تايبةت كؤنفرانسةكانى  كؤإو
بوون بَيدةستكةوت ذن بةدؤزى

ذنــانء رَيكخراوةكانى ساآلنة
سيمينارء كؤإء  مةدةنى كؤمةَلطاى 
لة ذن دؤزى بؤ جؤراوجؤر كؤنفرانسى
دةداتء ئةنجام  كوردستان هةرَيمى 
كؤنفرانسَيكيشدا هةموو لةكؤتايى
كؤنفرانسةكة كة بــآلودةكــرَيــتــةوة
ئةنجامدراوةء بةسةركةوتوويى 
توندوتيذييةكانيش تؤماركردنى

بةردةوامة.
دةَلَيت لةوبارةيةوة شاكر تامان
لةشوَينَيكداء كؤنفرانسانة ئةو »دةكرَيت
هةبَيت، ــوودى س كــةس بؤهةندَيك
خةرج ثارة  طشتى بةشَيوةيةكى بةآلم 
سةبارةت كة ئةوانةى هةموو كردنَيكة،
بةسةركةوتوويىئةوكؤنفرانسانةدةوترَيت
كاتَيك كؤنفرانسَيك ــؤإن، ق قسةى
دةرئةنجامةكانى كة دةبَيت سةركةوتوو
كةوتؤتة كةس ضةند بزانرَيت و باشبن
ئةو بةرنامةكانى  كاريطةرى ــر  ذَي
قسةى قسانة هةمووى كؤنفرانسةوة، ئةو

دةفرؤشرَيتةوة».  بةخةَلك جؤراوةنء
ئةم كاريطةري بة سةبارةت تامان
دةتوانرَيت »كاتَيك وتي كؤنفراسانةش
سةركةوتوو كؤنفرانسانة ئةو بوترَيت
رَيذةى دياربنء ثَيوةرةكانى كة بوون،
ذنان بة بةرامبةر توندوتيذى كوشتنء
ببوايةتةوة كةم ئَيمة كؤمةَلطاى لة

ذنانَيكى بضواية،  زيادبوون بةرةو  نةك
ذناندا رَيكخراوةكانى لة ئةمإؤ زؤر
جديان كارى بةشَيكيان  كة  كاردةكةن
بةشَيكى كردووةءجَيطاىدةستخؤشييةء
خؤدةرخستندا لةبازنةى ديكةشيان
خوو بؤتة كة بةشَيوةيةك دةسوإَينةوة

لةاليان».

دابنرَيت سنورَيك دةتوانرَيت ضؤن
توندوتيذييةكان بؤ

طفتوطؤى ذنان ذيانى هةلومةرجى
زؤر قسةى  هاوكات لةسةرةو زؤرى 
ئةوةى كراوة لةسةر هؤكارةكانى، بةآلم
كة ميكانيزمانة ئةو نيية رؤشن كة
بؤ بطيرَيتةبةر، لةئَيستادا ثَيويستة
بةرامبةر كة توندوتيذيانةى بةو بةرطرتن

ئةنجامدةدرَين. ذنان بة
بةو ــارةت ــةب س شاكر تــامــان
لةسةر »دةبواية دةَلَيت ميكانيزمانة
يةك كاربكةين،  ميكانيزمَيك ضةند 
عةقَلييةتى لةسةر كاركردن لةوانة
رَيذةيةكى دةبواية كة كؤمةَلطا ثياوء
بة دان لَيبكةين وا لةثياوان زؤرتــر
لةطةأل يةكسانييان ذنء مافةكانى
هةلى دةرطاى دووةميان بنَين، ثياودا
تابتوانن بكةينةوة ذنان لةبةردةم كار
خؤيان سةربةخؤى ئابورى خاوةنى ببنة
زةمانةتى دةتوانرَيت رَيطةيةوة لةم كة
بة سةبارةت زياتر بكرَيت». ئازادى ذنان
توندوتيذي بة بةرطرتن بؤ تر ميكانيزمي
تر ميكانيزمَيكى « وتي تامان  ذنان 
زياترى طرنطى مَيذةوة  لة  دةبواية كة
نوسينء خوَيندنء مةسةلةى ثَيبدراية
كؤمةَلطاية، ذنانى وشياركردنةوةى
لةال وشيارييةيان ئةو ذنان ثَيويستة
كَيشةو توندوتيذى بَلَيين دروستبكةين كة
نةنوسراوةء لةضارة بةرامبةرت كردن
درووستبكرَيت، لةذناندا ئازايةتى دةبَيت
توندوتيذيانةدا ئةو  لةئاست  كةبتوانن
دةكرَيت. بةرامبةريان كة دةنط بَينة
كار ثَيويستة  كة بةدةرلةوةى ئةمة 
ثةروةردةبكرَيت، كةرتى خَيزانء لةسةر
بؤذنان كاركردن كةثَيويستة لةوةى بةجيا
حيزبدا لةضوارضَيوةى مرؤظ مافى ء
سةربةخؤ كةسانى دةبَيت دةرةوةء، بَيتة

بكةن». كارانة ئةم
ضاكسازى دةَلَيت» سايةش خةسرةو
ئاوةهادا سيستةمَيكى سايةى لةذَير
و دةكرَيت خةَلك خةباتى  بة تةنها
ذنان بززوتنةوةى كة دةكرَيت بةخةباتَيك
ئازادىء ياساكانى بةإَيوةبةرى خؤى
ئيلغا بؤ خةبات بَيت، يةكسانى
بارى ياساى بؤدانانى فرةذنىء كردنةوةى
ئينسانى هةوَيتى كةالنىكةم كةسَيتى 
دةليلة بةو  هةر بطةإَينَيتةوة، ذنان  بؤ
سةرةإاى بكةن ئةوكارة نةيانتوانى ذنان
هاتنة مةيدانةى هةموو سيمينارو ئةو
دةسةآلتة ئةم كة ئةوةية دةليلةكةى ذنان
لةبةردةم رَيطةطرة ثَيضةوانةء تةواو

ذنان». ئازادييةكانى
ئةبَيت كة ثَيي وابوو ساية خةسرةو
كة دةستورَيكى ببَيت، و دةوَلةتَيك ببَيت
كؤمةَلطاو تاكى وةفشارى خةَلك فشارى
كاردانةوةى بتوانَيت رَيكخراوةكان
بةروَلي سةبارةت هةبَيت. لةسةرى
توندوتيذي زيادبوووني لة دةســةَالت
»ئةوان وتي ساية خةسرةو ذنان بة دذ
ثَيوة ذَير دةخةنة ياسايانة ئةو هةرخؤيان
ذنان بزوتنةوةى ئةبَيت بؤية دايانناوة، كة
دةرةوة بَيتة سياسى بزوتنةوةيةكى بة
طؤرينى بؤ سياسيدا ئةحزابى لةثاَل
خؤى، قودرةتطرتنى بؤ كؤمةَلطاو
بزووتنةوةى لة بن بةشَيك ئةبَيت ذنانيش
دةسةآلتى مةشروعييةتء سةلبى
خواستةكانى دةتوانن ئينجا مةوجود
بزوتنةوةيةكى بكةن،  جَيبةجآ  خؤيان
دةبَيت دةسةآلتة بةم بةرامبةر سياسى
هيض ئةطينا بكات ضاكسازى  بتوانَيت
بةمدةسةآلتة بةرامبةر  ضاوةروانيةك 

نيية».

دةطريَيت مارس ٨ى تةقليدييةكــــــــانى يادكردنةوة لةشَيوازى رةخنة
نةكردووة بنبإ ديـــــــــــــــاردةكةيان هةوَلةكانيش زياددةكرَيت، بةذنان دذ توندوتيذى ئامارةكانى

بة توندوتيذى بةرامبةر ضةكى ذنان سوتان

نةقشبةندى سؤران فؤتؤ: دادطا ناكرَين  راثَيضى تؤمةتباران

نةقشبةندى سؤران فؤتؤ: توندوتيذي بةرئةنجامى خةمؤكى

سؤران نةقشبةندى فؤتؤ: نايةت       ئازارةكان كؤتايى


