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فازل دية

١-٢

ضةند ــةدا ــي دواي ــةم ل ــة: ــام رؤذن
لة ضاكسازيى بؤ ثَيشكةشكران ثرؤذةيةك
دةتوانرَيت ضةند تا كوردستان، هةرَيمى

بكةن؟ طؤإانكاريى هةبَيتء سووديان

لة باسكردن شتَيك هةر لة بةر *
ئةزموونى لة  طؤإانكاريى ضاكسازيىء 
شتَيكى كــوردســتــانــدا،  ــوورى  ــاش ب
باسكردن بَلَيين دةتوانين نييةء تازة
دةسةآلتى خةمآلندنى شــَيــوةى لة 
كوردستانء باشوورى لة سياسى
لةم ضاكسازيى بؤ بةردةوام خواستى
سةرهةَلدانء رؤذى لة هةر دةسةآلتةدا،
-١٩٩١ (لة ئةزموونة ئةم دةستثَيكردنى
لةإاستيدا بــووة.  ثآ لةسةر  (١٩٩٢
دةستثَيكردنى سةرةتاى لة هةر دةكرَيت
كوردستانةوة باشوورى ئةزموونى
دَلسؤزانةى هةوَلى دةهــان لة باس
بؤ كــورد رؤشنبيرانى نــووســةرانء
دةسةآلتَيكى بةرهةمهَينانى ضاكسازيىء

بةشَيك لةإاستيدا بكرَيت. تةندروست
ئةوكاتة كة بيروبؤضوونانةى لــةو
باشوورى دةسةآلتدارانى بآلوكرانةوةء
لَييان ضاكى بــة  زؤر كــوردســتــان
فيكرىء بةهاى ئَيستاش ئاطاداربوون،

نةداوة. لةدةست خؤيان سياسيى
شتَيكء هةموو لة  بــةر كــةواتــة
ضاكسازيىء جةختكردنيشةوة، بة
هةنطاوو بة ثَيويستى طؤإانكاريى
بيروبؤضوونى بةرجةستةكردنى
بةردةوامى بة  تةنها نةك ضاكسازيية، 
بةبآ ضاكسازيى دةربارةى قسةكردن
بهاويذرَيت، هةنطاوَيك هيض ئــةوةى
دةكرَيت تَيبينى ــةوةى ئ بةهةرحاأل
وةكو هةوآلنة هةموو ئةو كة ئةوةية
دابــإاون، لةيةكتر دوورطةيةك ضةند
يا اليةنَيك كة زؤرجار خةراثتر لةوةش
سياسى اليةنَيكى ضةند يا كةسايةتييةك
ئةوها ــةن،  دةك ضاكسازيى  لة بــاس
كةسء نة ئةوةى وةكو دةكةن باسةكة
ضاكسازيانة لةو باسى تر اليةنى نة

كردبَيت.
بؤ ــإة  دةرب هَيماو  حاَلةتةش  ئةم
ئةوةية ئةويش ترسناك، زؤر شتَيكى

لة طشتىء بة كوردةواريدا ثانتايى لة كة
سياسييةكانى حيزبة زؤربةى زهنيةتى
دياردةو كلتوورى كوردستان بةتايبةتى
بةَلكو الوازة، هةر نةك خوَيندنةوة يةكتر
ثشتى لة كة دةكرَيت هةست وا زؤرجار
نةخوَيندنةوةى هةر نةك هةوَلةكان
ئينكاركردنى بطرىء بةَلكو يةكتر،
ئةوي هةوَلى هةَلنةطرتنى بةهةند يةكترو
ئاخر بةديدةكرَيت، اليةن) يا (كةس تر
لةبةرئةوةى داواى رةط ئةوةتا رةوتى
حيزبء لة طؤإانكاريى  ضاكسازيىء 
هةَلسوإَينةرانى ــات، دةك ــةآلت دةس
لةبرى ــن دةدرَي حيزبى ســزاى  رةط 
ترةوة لةاليةكى لَيكردنيان. دةستخؤشي
ئةو لوتكةى لة سةرى خؤى مام جةالل
سزا كة دةبينَيتةوة دةسةآلتة حيزبء
دةردةكات، ضاكسازخواز (رةط)ى بؤ
بةبآ هــاتــووة خــؤى ئــةوةتــا  كةضى 
ضاكسازخوازانى رةطء خوَيندنةوةى
ضاكسازيى ــرى ت ثــرؤذةيــةكــى ــر،  ت
طرنطينةدانة تر نموونةيةكى دةخاتةإوو.
حيزبةكة ضوار ضاكسازيى ثرؤذةى بة
دةسةآلتى بة ثَيشكةش زؤرة دةمَيكى كة
سةرةكييةكة حيزبة دوو سياسىء

ئةو ماوةيةدا هةموو لةو كةضى كراوة،
ماوةتةوة. وةآلم بةبآ ثرؤذةية

ــةوةى لة ــةرئ ــةب ل ــة ــرؤذان ــةم ث ئ
دةرضــوون، جياجيا  كةسى  ــةنء الي
نةبينين، لةنَيوانياندا جياوازيى ناكرَيت
خوَيندنةوةى بينينء  لةطةأل  ــةآلم ب
ثرؤذانةدا، ئةم لةنَيوان جياوازييةكانيش
وةكو هاوبةشةن كة شتانةى ئــةو
دةستنيشانكردنى طرفتء كَيماسييةكانء
خاَلةكانى ضاكسازيىء ضةمكةكانى

زياترن. طؤإانكاريى، لَيوةدةرضوونى
ســةرةوة ـــةوةى ئ لــة رؤشــنــايــى
(ئــةوانــةى اليةنةكان هَيزو ئةطةر
لة ئـــةوانـــةى ـــــةآلتء ــاو دةس ــةن ل
بخوازن ئةطةر  دةســةآلت)، دةرةوةى
طؤإانكاريى ضاكسازيىء هةوَلةكانى
ثَيويستييةكى ئــةوا سةركةوتووبن،
اليةنة كةسء ئةو  هةموو كة  حةياتيية
شتَيك هةر لة  بةر جارآ ضاكخوازانة 
بخوَيننةوة، يةكتر هةوَلةكانى يةكترو
تَيكهةَلكَيشكردنى بةَلكو ئةوة هةر نةك
لةناو جدييةكان  بةرجةستةء هةوَلة 
ضوارضَيوةدا خــوَيــنــدنــةوةداو يــةك 
هةَلوَيستء ئةم طرنطة. مةسةلةيةكى
تايبةتى طرنطيى هةندَيك نزيكبوونةوةية
يةكتر خوَيندنةوةى -١ لةخؤدةطرَيت:
لةناو كة  هةَلوةستةيةكة نــةريــتء 
دةبَيتةوةء جَيطةى ديموكراتي كلتوورى
ئةوها هةنطاوَيكى -٢ بةرجةستة دةبَيت.
سياسييةكةى، طرنطيية لة جطة دةتوانَيت
خودى طرنطى هةنطاوَيكى خؤيدا لة خؤى
عةمةلييةكانى هةنطاوة سةرخستنى

بَيت. ضاكسازيي

رؤذنامة:ئةوثرؤذانةىثَيشكةشكراون

ــةوة، ــةدراوةت ن وةآلمــيــان ئَيستا تا 
دروســتــى ئــايــا ئــةمــة شــَيــوازَيــكــى
ضاكسازيكردنة ثرؤذةى ثَيشكةشكردنى
لة بةإَيوةبردن سيستمى طؤإانى بؤ
طلةيىء هةموو  ئةو لةكاتَيكدا هةرَيم، 

هةية؟ سيستمةكة لة كةموكوإيية
*هةَلبةتةثرؤذةكةىمامجةالللةطةأل
ئةطةرى ــاوةرؤكء ن لةسةر تَيبينيش
ثَيضةوانةكةى، تا جَيبةجَينةبوونى
لةبةر وةردةطرَيت، تايبةتى طرنطييةكى
كة ئةوةية ئةويش  سادة زؤر  هؤيةكى
ئةنجامدانى زةمانَيكدا كاتء هةموو لة
تواناو ئةطةر نابَيت فةراهةم ضاكسازيى
لةثشت بةهَيزى زؤر دةسةآلتَيكى
طشتيى سكرتَيرى وةكو ئةو نةبَيت،
لة بةدةستَيك كليل نيشتمانىء يةكَيتى
كوردستان، باشوورى سياسيى ثانتايى
لةبةردةستدا سةركةوتنى دةرفةتَيكى
زَيدةإؤيى نابَيت ترةوة لةاليةكى هةية.
تاَلةبانى تواناكانى دةسةآلتء لة بكةين
كوردستان، باشوورى مةيدانى لةسةر
ئةودةسةآلتةدواجارزؤريسنووردارة
ثانتايية، ئةو تــةواوى ئاستى لةسةر
كة نيية شــاردراوة  كةس بؤ ضونكة 
كوردستانء ديموكراتى ثارتى ئةمإؤ
نةك بارزانى) (مةسعود سةرؤكةكةى
لة سياسى  دةســةآلتــى  نيوةى هــةر 
هةندَيك بةَلكو ثَيكدةهَينن، باشوور
دةسةآلت. لةإاستيدا نيوةى لة زياتريش
خودى ئةوةية كة ثارادؤكس (موفارةقة)
ئةوتةرتيباتةسياسييةكةيةكَيتىءثارتى
تةرتيباتةى (ئةو ثَيكهاتوون لةسةرى
لة موئامةرةية سوإانةء زياتر كة
لة رَيطرة راستةقينة)، ديموكراسييةكى

سياسيية طةندةَلى ترسناكترين ثارتى يةكيَتــــــــىء بورهان ياسين: هاوثةيمانى سياسيي
ناموقةدةسةى سياسيية هاوثةيمانيية ئةو دةكات بةوة ئاماذة نوسةر رؤشنبيرو ياسين، بورهان
هَيناوةتة (حيزبوكراتى) سيستمَيكى حاَلةتدا باشترين لة ثَيكهاتوون، لةسةرى ثارتى يةكَيتىء كة
لةبةردةم كؤسثء رَيطرة طةورةترين سياسييةء طةندةَليى شَيوازى ئةمةش ترسناكترين كة بةرهةم،
رؤذنامةدا ديمانةيةكى لة ناوبراو كوردستان، لة سياسى روانطةى راستةقينةى بةديموكراسيكردنَيكى

زياتر دةدوَيت. ئةنجامدانى، ئةطةرى ضاكسازيىء دةربارةى ثرؤذةكانى

ساَلَيكى سةرةتاى لة ئَيستا كةركوك
 ٣٦٥ كورديش سةركردايةتيى نوَيدايةو
سياسيى ئةجَيندايةكى لةبةردةمداية رؤذى
لةطةأل مامةَلةكردن  بؤ هاوسةنط حةكيمء 
مادةى بةثَيى بكات، ثَيشكةش  كةيسةدا ئةو

ثارَيزطاكان،  ئةنجومةنى هةَلبذاردنى لة  ٢٣
حةوت لة كة ثةرلةمان ليذنةى ئةوةى دواى
لةسةر خؤيان  راثؤرتى ثَيكهاتووة، ئةندام 
تا كة دةكةن ثَيشةكةش كةركوك بارودؤخى

ضةند ثاش كؤتايى ثَيهاتووة، كَيشةكان ضةند
ثارَيزطاى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى مانطَيك
دَيت ثرسيارَيك لَيرةدا بةإَيوةبضَيت، كةركوك
ئةو جارةش ئةم دةتوانَيت كورد ئايا ثَيشةوة

دةنطةى ثَيشوو بةدةست بهَينَيتةوة؟ رَيذة
 

ضؤن ئيدارةى كةركوكى كردووة؟ كورد
ئةنجومةنى ــذاردنــى ــب هــةَل لــــةدواى 
ضةندين كةركوك برايةتيى ليستى ثارَيزطاكان،
ثؤستىطرنطىلةثارَيزطاىكةركوكوةرطرت،
ثارَيزطا، ئةنجومةنى سةرؤكى ثارَيزطار، وةك
ناوةندى قايمقامى ثارَيزطا، يــاريــدةدةرى
سةرةإاى ديكة باآلى ثؤستى ضةندين ثارَيزطا،
ليستىطردبوونةوةىكؤمارى هةردوو ئةوةى
ئيدارةى لة توركمان ليستى عةرةبةكانء
ثؤستةكان سةرجةم كشانةوةو كةركوك
ضاودَيران بإواى بة كة كورد، دةستى كةوتنة
لة نموونةيى ئةزموونَيكى دةيتوانى كورد
بة ثَيشكةش ديموكراسى ثَيكةوةذيانء
بةآلم بكات، شارة ئةو ثَيكهاتةكانى سةرجةم
ئةو شةقامةكانى كؤآلنء زؤربةى ئَيستا تا
ئاوارةكانيش ماونةتةوةو وَيرانى بة شارة
ذيانبةسةردةبةنء لةناوسةربازطةوياريطادا
نةكراوة، شارةكة رازى نةتةوةكانى ترى نةك
لة طلةيين بة كوردةكان لة زؤرَيكيش بةَلكو
لة شارةكةدا لة كوردى ئيدارةى مامةَلةى

رابردوودا. ماوةى
قوربانى، نووسةرو رؤذنامةنووس، عارف
نةيتوانيوة كــورد مــاوةيــةدا لــةو ثَييواية 
زؤربةى بكاتء كةركوك باشى ئيدارةيةكى
بكات، رازي لةخؤى  شارةكة دانيشتووانى 
هةَلبذاردنةكان ــةوةى ئ «دواى وتيشى:
عَيراق ديكةى ثارَيزطايةكى ضةند كؤتاييهات،
برايةتيى ليستى دةبواية  هةبوو،  كَيشةيان
ثَيك شــارةكــةى ئــيــدارةى زوو كةركوك 
جياوازيى بةبآ ليستةكانء هةموو لة بهَيناية
بةآلم بكرداية، دابةش ثؤستةكانى نةتةوة،
هةردوو نةكةوتنى رَيك لةبةر بةداخةوة
ثارتى يةكَيتىء كوردى سةرةكيى حيزبى
ماوةى ثؤستةكان، ثَيكهَينانى ئيدارةكة لةسةر

ليستةكانى دواتريش دواكةوتء مانطَيك ضةند
داينابوو كورد ليستى بةرنامةيةى لةو ديكة
كورد بة زؤرى زيانَيكى ئةمةش ناإازيبوون،

طةياند».
ثَيويست كة روونيشيكردةوة قوربانى
لةخؤى نةتةوةكانى هةموو ــورد ك بــوو
لة خزمةتطوزاريى ثرؤذةى بكردايةء رازى
بدايةء ئةنجام كةركوك طةإةكةكانى هةموو
بكرداية، ئاوارةكانى كَيشةى ضارةسةرى
رازيكردنى نةتةوةى بةبآ هةموومان دةزانين
ئةو ناتوانين رةســةن عةرةبى  توركمانء
بطةإَينينةوة كةركوك بهَينينةدى  ئاواتةمان

كوردستان. هةرَيمى سةر
بيروإايةكى شارةكة بةرثرسانى بةآلم
زؤرى خزمةتَيكى ثَييانواية هةيةو ديكةيان

كةموكوإييةكيش ئةطةر كردووةو شارةكةيان
دةطةإَيننةوة. بابةتى هؤكارى بؤ هةبَيت،

ئةنجومةنى ســةرؤكــى عةلى، ــار رزط
ضوار ماوةى لة ثَييواية كةركوك، ثارَيزطاى
شارى بة  باش خزمةتَيكى رابردوودا ساَلى 
هاتينةوة «ئَيمة وتيشى: كــراوة، كةركوك
بةعس رذَيمى بوو، وَيران كةركوك شارى
خزمةتَيكى هيض خؤى دةسةآلتى ماوةى لة
طةإةكة بةتايبةتى نةكردووة شارةى ئةو
ساأل بة ماوةى ضوار كوردةكان، ئةطةر بَلَيين
دةكةين ضارةسةر شارةكة هةموو كَيشةى
كةكوك، ثارَيزطاى دةدرَيت بة بودجةيةى بةو
ئيدارةى لةاليةن ثرؤذانةى ئةو ئةستةمة، ئةوة
جياوازى بةبآ دراوة ئةنجاميش كةركوك

بووة». ثرؤذةكة طرنطيى بةثَيى بووة

بةسةرضوو كورد زَيإينى سةردةمى
زؤربــةى ساَلةدا ضــوار  ئةو مــاوةى لة 
كةركوك هةستيارةكانى طرنطء ثؤستة
سوود كة دةيتوانى كوردةوة بووة، بةدةست
زؤرينةى لةوةى جطة وةربطرَيت، ثؤستانة لةو
كةركوك كشانةوة، كاروبارى لة عةرةبةكان 
راى بة زَيإينى كورد دادةنرَيت، سةردةمى بة
ثَيشووى جَيطرى رةشيد، حاجى رةمــةزان
نيشتمانيى يةكَيتى كةركوكى ٢ى مةَلبةندى
لةوة كةركوك ئيدارةى دةبوو كوردستان،
بيتوانياية كةركوكء بؤ بكرداية كارى باشتر
ضارةسةر بكات، خةَلك كَيشةكانى بةشَيك لة
بةالى شارةكة ترى نةتةوةكانى سةرنجى تا
«بةآلم وتى:  رةمــةزان رابكَيشَيت، كــورددا
بودجةيةكى رابردوودا ماوةى لة بةداخةوة
طةيشتووةتة ناوةندى حكومةتى زؤرى
نــةكــراوةء ــةرف س باشى  بة كــةركــوكء

هةبووة». كةمتةرخةمى
كةركوك شارى ساَلى ٢٠٠٨ى  بودجةى

٢٧٨ مليار ديناربووةودواىتةواوبوونى ساَلى 
سةرفكراوة. دينارى مليار ٢٠٠٨ تةنها ٣٥

ثارتى ٣ى لقى جَيطرى كةمال، محةمةد
«لةوةية دةَلــَيــت: كوردستان ديموكراتى
فةرمانطةو هةندَيك لة كةركوك ئيدارةى

سةركةوتووبَيت، نةيتوانيبَيت كورد شوَينةكان
بكرَيتء سفر زةإبــى  هةموو نابَيت بةآلم
كةركوك، لة ثَينةكراوة هيضى كورد بَلَيين
دةطرن، ئَيمة لة رةخنة ئَيستا لةوانةى بةشَيك
لة كردووة ئَيمة بة هةَلةيان زؤرجار خؤيان
زيادةإؤيمان ثارَيزطاى كةركوك ئةنجومةنى
نووسينء بةهؤى كردبَيت كورد دةسةآلتى لة

طرتووة». سةرضاوةى ئةوانةوة رةخنةكانى

ئةو ئةندامانةى دةبَيت
بطؤإدرَين ئةنجومةن ئَيستا

ثَيشتر كة قوربانى عارف وتةى بةثَيى
نيشتمانيى يةكَيتى راطةياندنى  بةرثرسى
خةَلكى ــوك، ــةرك ك لــة ــوو ب كــوردســتــان 
كانديدى ئــةوانــة نةيانزانيوة كــةركــوك
وتيشى: كةركوكن، ثارَيزطاى ئةنجومةنى
ئةنجومةنى رابردووى هةَلبذاردنى  «لةكاتى
كانديدةكانمان روخسارى ئَيمة ثارَيزطاكان
ليستةكة بة دةنط خةَلك تا بآلونةكردةوة
بدراية، كورد نيشان روخساريان بدةن، ئةطةر

بهَينَيت،  بةدةست ٢٦ كورسيية ئةو نةيدةتوانى
بةتايبةتى كورد  سةركردايةتيى لةسةر  بؤية
ئةندامانةى ئةو ثَيويستة ثارتى يةكَيتىء
ثؤستة لة  طؤإانكاريى بطؤإنء ثَيشوو 

حكومىء حيزبييةكانيش بكةن».
ئةو ثَييواية رةشيديش حاجى رةمةزان
بكاتء ئيدارة باشى بة نةيتوانيوة ئةنجومةنة
ضيية، كَيشةيان بزانَيت بطةإَيت خةَلكيدا بةناو
لةنَيوان ملمالنآ دةزانَيت خةَلك «هةموو وتى:
يةكَيكة هةية، ثارَيزطار ئةنجومةنى ثارَيزطارو
بوو ضارةسةر ثَيويست خاَلة نَيطةتيظةكان لة
بونايةء تةبا ئةوان بؤخؤيان دةبواية بكرَيت،

نةبواية». كَيشةيان
هةَلبذاردنى لة دةَلَيت عةليش رزطــار
كانديدةكانى دةيزانى خةَلك هةموو رابردوو
ثارَيزطاى ئةنجومةنى بؤ برايةتى ليستى
كانديدةكان سةرةتاوة «لة وتى: كَيية، كةركوك
زوو ئةوةندة شتةكان ئةمإؤش ئاشكراكران،
ئاوا شتَيكى ناتوانرَيت راطةياندنةكان دةطةنة

بشاردرَيتةوة».

كورد كوَيرةكةى طرآ كةركوك
ئارىسابير

كة كةركوك شارى
هةميشة خاَلى شكستى
حكومةتة كوردو نَيوان

يةكلةدواييةكةكانى
لة ساَلى عَيراق بووة،

طةورةترين رابردوودا
كوردو ناكؤكيى خاَلى
جياوازةكانى اليةنة
بةآلم بووة، عَيراق

ساَلى كورد بؤ
٢٠٠٨ نووسينةوةى 
سياسى ئةزموونَيكى
نةتةوة بؤ بوو لَيأل

تةنانةت جياوازةكانء
الى هةندَيك لة

كوردى هاوآلتييانى
شارةكةش.


