
لة هةريَمي كوردستان. تيذىي هاوالَتيان و بةردةوامى خةباتى ناتوندوخراثى  بارى ذيان و طوزةران  

مليؤن و شةش سةد  1مليؤن كةسن و  زياتر لة5بةر لةهةر شتيَك دةمةويَت بلَيَم كة دانيشتواني ئةم هةريَمة نزيكةي 
 هةزار موضةخؤري هةية.

هةريَمة بة دةيان هةزار كةسيان لة كةرتي طشيت دامةزراندووة بةبيَ ثيَداويسيت ، و لة رِابردوودا دةسةالَتداراني ئةم 
هةزاران كةسي نةشياويان بةثلةى باالَ خانةنشينكردووة ،كة ضةندان كةس لةوانةي دةستيان بةخويَين خةلَكي ئازادي 

ي ذشةهيدانةى مرؤظيَكي ثياوكوخواز سوربوو خزاندوياننة ناو ليسيت مووضةي شةهيدانةوة ،و هةنديَك جار موضةى 
ضةند هيَندةى مووضةى شةهيديَكي رِاستةقينةية)شةهيدي بنديواريش هةية ، كابرايةك ضووبوو موضةي  ذخويَن رِيَ

شةهيدانةى خؤي وةربطريَ( ، هةروةك هةريةك لةم حزبانة مووضةيان بؤ سةدان كةس بة ناوي ثيَشمةرطةى ديَرين و بة 
دان ( و رِازيكردن كة بة دلَنياييةوة موضةكانيان لة ذتةنها لة ثيَناو كرِينى )دةنط ،  وةال ، وينارِةوايي و ئةمانةش بة 

ة مامؤستاياني سليَماني و هةلَبجة و ئيدارةكاني رِاثةرِين و ذداهاتي طشيت خةرج دةكريَت  لة بةرانبةريشدا سةد رِؤ
انةوةى شكؤي ثيشةييان بايكؤتي ناوةندةكاني طةرميان بؤ داواكردني موضة و شايستة داراييةكانيان و طيَرِ

خويَندنيانكردووة و دةيان جار خؤثيشانداني ئاشتيانة و رِيَثيَوان يانكردووة، بةالَم دةسةالَت بيَ باكانة هيض وةالَميَكي 
الكوانان و ئةريَين داواكارييةكانياني نةداوةتةوة و كةوتؤتة هةرِشةكردن و طرتن و فرِاندن و سوتاندني ئوتؤمبيَلي ضا

 فرِاندني كةس و كاريان.

جا بؤ ئةوةي بزانن ئيَرة كويَية و ئةم ئيَستاية لة كويَوة هاتووة ثيَم باشة تؤزيَك بتانطيَرِمةوة بؤ دويَينَ تكاية وةرن 
 لةطةلَم.

ة بؤ دميوكراسي و مايف مرؤظ كؤشش دةكات وةليَ شتيَكي تري دةستطري بووذ/ كورد لة مي1َ  

نةتةوةى كورد بة طشيت و طةلي كورد لة هةريَمي كوردستان ساالَنيَكي زؤرة لةبةرخودان و  راية كةالى هةموان ئاشك
كؤشش و شؤرِشي بةردةوامداية بؤ دةستةبةركردني مافة مرؤيي و نةتةوةيي و نيشتيمانيةكاني لةم بوارةشدا سةدان 

 هةزار شةهيدي بةختكردووة.

/ رِاثةرِين2  

يَمي سةدام حسني  و تةدةخولي زهليَزاني جيهان ، ذبةهؤي هةلَةيةكي سرتاتيجي رِ ز1991خؤش بةختانة لة سالَي 
والَتاني هةريَمي ، رِاثةرِيين بةشيَكي زؤري خةلَكي هةريَم و بةشداري ثيَشمةرطة توانرا بةشيَكي زؤري خاكي كوردستاني 

ئيدارةيةكي كوردي لةهةريَمي كوردستان حكم  ووة بة دواوةذيَمة دةربهيَنريَت، وة لةو ميَذيَر دةسيت ئةو رِذعيَراق لة



دةسةالَتيان وةرطرت  هةر لة لوتكةى  1991دةكات،كة بةداخةوة تا ئيَستا زؤريَك لةو دةم و ضاوانةي كة سالَي 
 دةسةالَتدا ماونةتةوة و بةدةطمةن نةبيَت نةطؤرِدراون

اردني ثةرلةماني.ذ/ يةكةمني هةلَب3  

ردني ثةرلةماني لة هةريَم كرا ، وةليَ خمابن لةبري حزبة بةشدارةكان دةنط دةران و اذش يةكةمني هةلَب1992لةسالَي 
اردن رِازيبنب و "براوة" حكم بكات و "دؤرِا "و ببيَتة ئؤثؤزسيؤنيَكي ذاليةنطرانيان هانبدةن كة بة دةرئةجنامي هةلَب

دوو حزبي ضةكدار كة هةردووكيان خؤيان وةفادار بةثيَضةوانةوة كةوتنة تةزويركردني دةنطي دةنطدةران و ثاشانيش  
ئةمةش خمابن سةريكيَشا بؤ شةرِي ناوخؤ  و براكان كةوتنة كوشتين  بةبراوة دةزاني ئةجنامةكةيان  قبولَ نةكرد

. ران!!!ذيةكرتي و لة ثيَناو دةسةالَت و ثارة و داهاتي طومرط و داهاتة ناوخؤييةكاندا هةزاران كةس كو  

ن هاوالَتي دي  لةدةست كوشتار و شةرِ و نةهامةتى هةلَهاتن و والَتيان جيَهيَشت و وةك ثةنا وة بةم هؤكارةش هةزارا
 هةندة رِويان لةوالَتاني جيهانكرد.

ي و دوو ئيدارةيي ذ/ براكو 4  

ئيدي بةجؤريَك لةجؤرةكان هةريَم دابةش بوو بةسةر دوو زؤندا )زؤني سةوز ى ن ك ، زؤني زةرد ث د ك(، وة 
ان ثةرلةمان و حكومةت و دةسةالَتي دادوةري خؤيان هةبوو،كيرَبِكيَيةكي بةهيَز لة نيوانياندا هةبوو بؤ هةريةكيَكي

فراواخنوازي لةسةر حسابي بةرانبةرةكةيان و لةم ثيَناوةشدا سلَيان لةهيض نةكردؤتةوة  هةر لة ثةلكيَشكردني والَتاني 
ةر خاكي هةريَمي كوردستان  و هاوكات هةريةكيَك لةم دوو حزبة دراوسيَ تا هيَنانةوةى جيش و دةبابةى صدام حسني بؤس

كةوتنة تاالَنكردن و فةرهودكردن تةنانةت) ستونكي كارةبا و حمولة و مكاين وشؤفلَ وثردةكانيان( ئةوديوكرد و 
دةضونة بةشيَك لة ثارةكانيان داية ضةك و تةقةمةني و كورِ و كضي ئةم هةريَمةيان ثيَدةكوشنت  و بةبة شيَكيشي 

 ئةوروثا و ئةمريكا بؤ رِابواردن وثياسة.

هاوتةريب لةطةلَ ئةمةدا حزبةكان كةوتنة دامةزراندني كؤمثانيا و بةثيَي زانياريةكان هةريةكيَكيان ضةندين 
كؤمثانيايان دامةزراند و بةجؤريَك لةجؤرةكان بازارِيان قؤرخكرد ، وةك نوكتة دةلَيَن"ئةطةر بةرثرسيَك هاوبةشت 

ت ناهيَلَن نانةوخانةكيش دابنيَيت"  .نةبيَ  

و  زانكؤكاندا( و دامةزرداندن و ثلة و ثؤست وةرطرتن  ذهةروةها خويَندن لة) قؤناغي ئامادةيي و ثةميانطا و كوليَ
بوونة حمسوبيةت و منسوبيةت و لةبري وةزير و سةرؤكي حكومةت بارةطاي حزبةكان خةلَكيان دادةمةزراند و 



لة و ثؤستيان دةدانيَ ، بةمةش سةدان كض و كورِي ليَهاتوو و ليَوةشاوة ثةراويَزخران و توانا و بةهرة دةيانطواستنةوة و ث
 و ليوةشاوةييةكانيان سودي ليَوةرنةطريا و لةجيَي ئةوان كةسانيَكي تري حزبي و كةس و كاري بةرثرسان سودمةند بوون.

زانكؤ  و فةرمانبةران ترينني و مةشقيان نةبوو ، بةرةبةرة كارمةنداني كةرتي طشيت لة مامؤستايان و مامؤستاياني 
ئاسيت خويَندن و كوالييت خزمةتطوزاريةكان دادةبةزين ، ئةوةى كة هةش بوو تةنها ثامشاوةى ئيدارةكةي سةدام بوو لة 

 شارةزايي و تواناي كارمةندان.

........................... 

يَمي بةغداد ذ/ كةوتين ر5ِ  

ز ئيدي بؤ دابةشكردني غنيمةيةكي ضاوةروانكراو كة رةنطة لة مرياتي  2003ين سةدام حسني لة لة ثاش كةوت
يَمةكةي سةدام بةشيانبدريَت ئةم هيَزانة بةجؤريَك لةجؤرةكان ليَك نزيك بوونةوة و بة رِوكةش زؤنةكانيان ذرِ

(كة هةرمايةوة. 50*  50(يان)  52*  48تيَكةلَكردةوة و كرديانةوة بةيةك بةالَم لة ناوةرؤكدا)   

مي ذبوو ، هاوكات بةهؤي زؤري طو 17ةكةى نزيكةى %ذهةروابوو هةريَم ثشكيَكي باشي لة ميزانيةى عيَراق ثيرَبِا كة رِيَ
مارةيةكي بةرضاوي خةلَكيان خانة نشينكرد ، و بةليَشاو خةلَكيان ذئةو ثارةيةي لة بةغداوة دةهات ئةم هيزانة 

لَي، بةم شةثؤلةى دامةزراندن زةرةريَكي طةورةي تريان لة كةرتي كشتووكالَ و ثيشةسازي دا دامةزراند بة موضةي خةيا
، و دانيشتواني طوندةكان زؤرينةيان بوونة ضةكدار و طوندةكانيان جيَهيَشت و زةوي و زار و مةرِ و ماالَتةكانيان 

ةسرتاوةتةوة بة نرخي نةوت لة بازارةكاني يانيان بذهةرزانفرؤشكردن ، ئيَستا ئةوانيش وةك زؤري خةلَكي كوردستان 
 جيهاندا و مةخابن لة دةستيَكي بةرهةم هيَنةوة بوونة بةكاربةر و مانطانة ضاوةرِوانى موضةكانيان دةكةن 

مليار دؤالرمان ناردووة بؤ هةريَم .  117برِي    2013تا  2003)قسةيةكي مالكي هةية كة دةلَيَت لة سالَي   

م بةم هةنطاوةيان زيانيَكي طةورةيان لة ئايندةى ئةم هةريَمة دا وة هةموو ئةو طوندانةيان كاول و دةسةالَتداراني هةريَ
 خاثوركرد كة سةدام حسني نةيتواني ضؤلَيان بكات .

 دةسةالَت داران و طةورة بووني بزنسة كانيان.

يا و بزنسي طةورةيان دةستثيَكرد هةنديَك بة ةم ثيَكرد شؤرِشطيَرِةكاني دويَينَ بوونة خاوةنكار و كؤمثانذوةك ثيَشرت ئاما
ةوةنديةكاني بةرثرسان طةورة ترو طةورةتر دةبوون  تا بابةتي ذئاشكرا و هةنديَك بة نهيَين وةليَ هيَدي هيَدي بةر



بازرطاني نةوت و غاز و زةوي و زار )مساحتة ، وةبةرهيَنان (، تةندةرة زةبةالحةكان،...هتد.  بووة كار و بزنسي 
يَك لة دةسةالَتداران و نيَوةندطري و كةس  و خزمةكانيان كة بة مليارةها دؤالريان تيادا سودمةند بوون .هةند  

/ ثةيوةندي هةوليَر بةغداد لة ئيَستادا   6  

يَر فشاري والَتاني دراوسيَ يان هةريَمي ياخود ذواتة لة ثاش كةوتين سةدام،  لة  2003دةبيَت بطوتريَت كة لة سالَي 
ني ديدا ثةيوةنديةكي تارادةيةك باش هةبوو لة نيوان هةوليَر و بةغداد ،لةم ضواضيَوةيةشدا خةلَك كةميَك والَتا

لة  ي ميزانيةي عيَراقي ثيَدةدرا، بةالَم بةداخةوة  17ةي نزيكةي لة %ذانةوة ضونكة وةك بامسانكرد  هةريَم رِيَذبو
هةريَم رِازي نةبوو بةوةى كة ضيرت نةوتي  ةسيَكى ديارى كراو ثيَناو بةرذةوةندى تايبةتى ضةند اليةنيَك يان ضةند ك

بوو تا طةيشتة ئةوةى حكومةتى الواز و الواز تر  هةريَم رِادةسيت بةغداد بكات. بةمةش ثةيوةندي بةغداد و هةريَم 
 مةركةز  وةك كاردانةوةيةك برِة بوجةى هةريَمي برِي.

بوون ضوونكة رِاستة ئيَستا هةريَم خؤي نةوت  نى هةريَمى  كوردوستانمةندى يةكةم هاوالَتياشدا زةرةرلةو نيَوةندة
سالَي هةريَم باس دةكريَت لة طةلَ توركيا كة بةبيَ فلرتي ثةرلةمان  50سالَي و  40دةفرؤشيَت  وة طريَبةسيت 

الَتي نة حكومةتي مةركةز تيَثةرِيَنراوة و ناشةفايف زؤري تيَداية و  نة ثةرلةمان نة زؤرينةى وةزيرةكان نة دادطا نة هاو
 كةسيان نازانن هةريَم ضةند نةوت دةفرؤشيَت و برِي داهاتةكةى ضةندة!!!!. 

/ ثاساوى شةرِي داعش و دابةزيين نرخي نةوت . 7  

دةسةالَتداراني هةريَم  زياتر لة سالَيَكة بة ثاساوي شةرِي داعش و دابةزيين نرخي نةوت مووضةي زؤريَك لة 
كردؤتة نيووة يان كةمرت.فةرمانبةرانيان   

-ئةمةش نارِزايةتي زؤري بةشويَن خؤيدا هينا و خةلَك متمانةى بة دةسةالَتداران نةماوة و نيية كة دةلَيَن:  

 " كةم بوونةوةى موضة ثةيوةندى بة شةرِي داعش و دابةزيين نرخي نةوتةوة هةية"؟

ي لةسةر دةسةالَتداران دةرناكةويَت ؟.وة هاوالَتيان دةثرسن كة بؤضي كاريطةري شةر و قةيراني داراي  

 ئةى بةغداد كة هةمان شةرِ دةكات و نرخي نةوتي ئةويش دابةزيووة بؤ دةتوانيَت موضة بدات؟؟ .

كة رِاستة و قةيران هةية بؤضي ثاسةوان و كارواني ئوتومبيَل و ظيَال و  طةشت و طةرِان  و دةست و ثيَوةندةكاني 
؟؟.بةرثرسان كةم نةبؤتةوة!!!!!!  



يان بؤضي لةم كاتةدا كة دةسةالَتداران خةلَك برسي دةكةن خؤيان و حزبةكانيان ضةندين كةنالَي رِاطةياندني نوويَ 
كة خةرجةيةكانيان لة داهاتي طشيت بؤ خةرج دةكريَت ، وة لة رِيَطةي هةنديَك لة ئةو ميديايانةوة  دادةمةزريَنن!!!!؟.

و بةكاردةهيَنريَن بؤ ناشرينكردن و بةشةيتانكردني بةرانبةرةكةيان و ماكياجكردني  ريَت ذةهر لة نيَو كؤمةلَطةدا دةرِيَذ
 دةسةالَتي بيَزراوى خؤيان .

بةكورتي  هةريَم تا بيناقاقاي طةندةلَي دايثؤشيووة،بةجؤريَك سيَكتةريَك نابيين طةندةلَي داينةخواردبيَت هةر لة 
ة؟ذكةرتي نةوت و غاز تا دةطات بةبضوكرتين ثرؤ  

.ئاية ئةم نيزامةى ئيَستا  هاوبةشى رِاستةقينة بؤ هةموان فةراهةم دةكات ؟/  8  

سةيرى ويَنة طةورةكةى هةريَم دةكريَت تةنها ثارتيَكى سياسى باالَ دةست و ضةند بةر دةست و شاطرديَك كة بةوردي 
-ان ناو حكومةت دةكةن :كة هةنديَك ضاودير ئابةم ضةشنة ثؤليَين ثارتة سياسية بةشداري ثيَكراوةكدةبينيت   

 * ثارت هةية دزي سةرةكية

 * ثارت هةية هاوبةشي دزي سةرةكية.

 * ثارت هةن ئريادةى سياسيان نية .

 * ثارت هةن كة ئةزمووني سياسيان نية.

بكةيت ضونكة بةبؤضوني من شتيَك نةماوة  جياكارى  لة نيَوان  دةسةلَتةكاندامةخابن ناتوانيت لةم نيزامة كورديةدا 
.كة ئةمةش يةكيَكة لة بنةما سةرةكيةكانى دميوكراسىبةناوي"جياكاري نيَوان دةسةالَتةكان" لةم هةريَمةدا   

/ دةسةالَتي ياسادانان  9  

اردني نةزيه لةم هةريَمةدا نةكراوة و ثارتة دةسةالتدارةكان ذبةر لةهةرشتيَك دةبيَت ئةوة بزانني كة هةرطيز هةلَب
تاقييانكردؤتةوة . هةرضي ئةشكالي تةزوير هةية  

!!!!.بةناوى دةسةالَتى ياسا دانان  ناتوانيت شتيَك بدؤزيتةوة ليَرة زؤر بة رةواني دةلَيَم ببورن   

رِيَطةى ثيَنادريَت بضيَتة  يَكة سةرؤكى ثةرِلةمان نيَردراوةتةوة مالَةوة وبةبرِياريَكى حزبى زياتر لة سالَلةكاتيَكدا 
ةدا دوو ثةرلةماني هةرة ضاالكي هةريَم كة هةريةكةيان لة فراكسيؤنيَكن و ذرؤ ثايتةخي هةريَم ، هةر لةم ضةند

نةى مافةكاني مرؤظة لة ثةرلةماني كوردستان لة رِيَطةى هةوليَر رِيَطريان ليَكرا و طةرِيَنرانةوة  ذيةكيَكيان سةرؤكي لي



ي دةسةالَت ذامةزراوةية تةنها بؤ ماكيابؤ سليَماني، دةبيَت ئةوةش بزانني كة ثيَش ثةكخستين ثةرلةمان يش ، ئةو د
مارةكي ثيَوانةميان ذنةيةكة وتي ذبةكارهيَنراوة دةنا نة ياساكانيان كاريان ثيَكراوة)ثةرلةمانتاريَك كة سةرؤكي لي

تؤماركردووة بةوةى كة لة سةدا هةشتاي ياساكامنان جيَبةجيَ ناكريَن(،نة ضاوديَريكردن و بةدواداضونةكانيان بةسود و 
بة سةدان مةلةيف طةندةلَي  كةشف بكةن دادطا  لَك بؤ هاوالَتيان شكاوةتةوة  ضونكة لةكاتيَكيشدا كة توانيويانةكة

ناتوانيَت كةيسةكانيان جبولَيَنيَت يا يةكالييان بكاتةوة ، وةلةزؤر شويَن دام و دةزطاكان زانياريان نةدةدانيَ و رِيَطري 
و  لة ياسا دانان و ضاوديَرىت وةك ثيَويسناهيَلَريَت كارةكاني بكات اية ئةو دةزط لةكارةكانيان دةكرا ،كةواتة 

يان ئةطةر كاريش بكات كارةكة لةسةر كاغةز دةميَنيَتةوة و لةسةر ئةرز خةلَك شويَنةواري ئةريَين  بةدواداضوون
 كارةكاني مالمسة ناكات.

ةرمانبةرةكاني ثةرلةماني كوردستان سةر بة ف 80ئةو داتايةيى دةست من كةوتوة لة % لةاليةكي تريشةوة بةثيَي 
. (ثارتني  

........................................................................................... 
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لة رِاستيدا لةو بةناو دامةزراوةيةدا كة ناونراوة" حكومةتي هةريَمي كوردستان" تةنها ثارتي دميوكراتي كوردستان 
لة ذيَر هةذمونى حزب خاوةن مالَة و ئةواني تر بة "يةكيةتي" شةوة ميوانن تيَدا وة ئةم بةناو دامةزراوةية بةتةواوةتى 

.يرةكان رِيَطريان ليَدةكريَت لة ضونة سةركارةكانيان و كةسانى حزبيداية وة بةبرِيارى حزب  وةز  

هاوكات  زؤرينةي ثيَطةكاني حكومةت حزبيةكان لة بارةطاكانيانةوة كاروبارةكانيان هةلَدةسورِينن) وةك لة ثيَشرت 
ئةمةش هةر م بؤكرد ( حزب وة بةتايبةتي ثارتي خؤي ئامر و ناهية و ئةوةى ئةو بيلَيَت دةضةسثيَت و ثيَضةوانةى ذةئاما

ئةجنومةنى وةزيران سةربة   فةرمانبةراني 90بةثيَى  ئةو داتايةيى دةست من كةوتوة لة %  رِاستة، لةاليةكي تروة
ثارتني ،و هةرضي ثلة و ثؤست هةية هةر لة بةرِيَوةبةري باخضةيةكي ساوايان و بةرِيَوةبةري خويَندنطة تا دةطاتة 

ريَن و ثيَوةر حزبي بوون و خزمايةتي بةرثرسانة نةك ليَوةشاوةيي و توانا وةزير هةمووي بة بةشبةشيَين حزبي دادةن
 شارةزايي .

....................................................................................... 
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ضى لة سةر سةر ضونيةتى دانانى حاكمةكان ، لة ة ضى ى دادوةرى تيَبينى  زورى لةسةرستان دةسةالَتلة هةريَمى كورد
.وةرةكان لة طةلَ كةيسةكاندالةسةر ضؤنيةتى  مامةلَةكردنى دادضى  بةجيَكردن ياسا لة دادطاكاندا،ضؤنيةتى جيَ  

ومةنى شورا و ئةجنومةنى ةران لة حزبيَكى ديارى كراون  ئةجنو% ثةميانطاى داد80هاوكات بةثيَي زانياريةكاني من 
.لة نيَوان دوو حزبدا دابةشكراون 50بة  50ةى ذبةرِيَدادوةرى   

سةرؤكى دادطاكان بةفةرمانى سةرؤكى هةريَم   ،قةزا حزب  بةفةرمى كادرى خويان بؤ دةنيَرن  دامةزراوة باالَكانى
ة ب)ئاشكراشة ثؤسيت سةرؤكي هةريَم و شةرعيةت و ناشرعيةتي يةكيَكة لةطةورةترين ئاريشةكاني هةريَم(نريَن ةداد

زكيةيى كردبن ) ئةمة لة سليَمانى كةميَك باشرتة (حزبةكة تةمةرجيَك كة مةكتةبى سياسى دوو   

ةتى تريؤر كردنى لة كوى شةش حالَ (ى يةكاليى نةكردوتةوة،وةتريؤرى دةولَةت)هةتا ئيَستا هيض كةيسيَكى دادطا 
شوكري و حسني و وةداد  طةرمياني  و كاوةعسمان  و سةردةشت  مامة حةمةعبدالستار و سؤران  د.نوسان كة )رِؤذنامة

 زةينة دين ( هيضيان يةكاليى نةبونةتةوة

طشتى و دةسةالَتى دادوةرى قسةى جدى نةبوة لةسةر  سةدان بطرة بة هةزاران كةيسى طةندةلَى و بةهةدةردانى مالَى 
و ...هتد ى طشتى هةرِاج كردنى زةوى و زار  

.............................................................................. 
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 كيَ ثارةت ئةداتىَ ئةوة ئارِاستةت ئةكات.

لة طةرمةي ئةم قةيرانة دارايية مةترسيدارةدا كة مامؤستايان و فةرمانبةران و هاوالَتيان ناضارن طورضيلةكانيان 
كريَي خانوو و شريي مندالَ و خواردني رِؤذانةيان حزبيَكي ئةم هةريَمة بة طوذمةي سةدان مليؤن بفرؤشن بؤ ثةيداكردني 

دؤالر بؤ ميديا خةرج دةكات و ئالةم كاتةدا لة ثيَناو طةوجاندني كؤمةلَطةدا دوو كةنالَي ثيَشكةوتوو دادةمةزريَنيَت  وة 
كارمةنديان  لة ناوضةكانى هةلَبجة و  365ة موضةى خةيالَى هةر لةماوةيى ئةم قةيرانة دارايية تاقةت ثرِوكيَنةدا  ب

ثة خولَقاندنى ئةو بارة ئابورية خرا ىسليَمانى و ئيدارةكاني راثةرين و طةرميان دامةزراندنووة ، لة بةرانبةردا دوا
ريَكيان مايةثوض ضونكة كؤمثانيا ناحزبيةكان ئيشيان نةما و زؤثةراويَزيَك بؤ ميديايى ئةهلى و سةربةخؤ نةماوةتةوة 

بوون بؤية ريكالميشيان نةما يان زؤر كةم بوويةوة هاوكات هاوالَتيش بةهؤي قةيراني دارايي خولقيَنراوةوة 



بةمةش)قةيراني دارايي  بةنارةحةتي دةتوانيَت ناني خؤي دةستةبةر بكات تا ئةوةى بتوانيَت طؤظار و رِؤذنامة بكرِيَت ،
دةنطى رِؤذنامة و طؤظارة  هيَدى هيَدى بةبةرديَك دوو ضؤلةكة بكوذيَت لةاليةك نى توا يان )ث.د.ك( حزبخولقيَنراو( 

ئةهلى و سةربةخؤكاني خةفةكرد  يا كاريطةرياني كةم كردةوة ، لة اليةك ميدياي حزبي بةهيَزكرد بةو ثارةيةي لة 
يدياي حزب بةتةنها لة خةلَكي برِي بةناوي ثاشةكةوتي مووضة وايكرد ميدياي ئةهلي لة ساحةكة دةربكات و م

"ثارتي ساالَنة -طؤرِةثانةكةدا طةمة بكةن بةبيَ رِكابةر وة قسةى رِؤذنامةنوسيَكي دياري ثارتي هةية كة دةلَيَت :
مليار دؤالر بؤ ميديا خةرج دةكات" .1  

تي ميدياي ئةهلي دةبيَت ئةو رِاستيةش بزانني كةثيَش خولقاندني قةيراني داراييش لةاليةن دةسةلَاتةوة هةميشة دذاية
سالَى كاركردنيدا بةدةر لة يةك كؤمثانيا لة دهؤك و  15و سةربةخؤ كراوة ،ئةطةر لظني بة منونة وةربطرين لة ماوةى 

دؤالريشيان وةك رِيكالم ثيَنةدراوة لةبةرامبةردا ميدياى حزبي هةية لة هةمان ناوضة بة ليَشاو  10هةوليَر تةنها 
دريَت و تةنانةت هةنديَك كؤمثانيا سثؤنسةري دةزطاي راطةياندنى حزبي دةكةن ضونكة لة رِيكالمى كؤثانياكانى ثيَ ئة

بنةرِتدا زؤرينةى كؤمثانياطةورةكان كؤمثانيايى حزبني، ئةمةش وادةكات ميدياي سةربةخؤ لةطؤرِةثانةكة بضيَتة دةرةوة 
 و نةميَنيَت.

اي ئةهلي دةيكات و ثيشرت ئاماذةمان ثيَدا تريؤريَكى بة شان بةشاني ئةو جةنطة داراييةى دةسةالَت لةبةرانبةر ميدي
مةنهةج لةبةرامةر رِؤذنامةنوسانى دةزطاكاني ميدياي سةربةخؤ و ئةهلي ممارسةدةكريَت  لة ضوارضيَوةي ئةم تريؤرةشدا 

و وةداد  طةرمياني  و كاوةعسمان  و سةردةشت  مامة حةمةو سؤران  جميد  عبدالستار د.) هةريةك لة رِؤذنامةنوسان
تريؤركراون ،خؤش بةختانة ئةم تريؤرة لةبةرامبةر رِؤذنامة نوسانى حزبيدا نية . دين (حسني و شوكري زةينة  

دةزطاكانى رِاطةياندنى سةربةخؤ وة ئةو كةسانةى تياياندا كار دةكةن بةسةدان سكاالَى ياسايي لة دذيان تومار دةكريَت 
ةرامبةريشدا هةر سكاالَيةك كة ميدياي ئةهلى دذى  بةرثرس و ميدياى حزبى لة ثيَناو ثاشة كشة ثيَكردنياندا وة لةب

 كردبيَتى يةكاليى نةبؤتةوة.

لة سلبياتةكانى ميديايى حزبى ئةم ميدياية تةنها لةسةر يةك رِوى  رِوداوةكان  قسةى هةية و ديوةكاني ترى فةرامؤش 
دنى شةرِى ناوخؤدا كة سةدان بةلَكو هةزاران رؤلةى ئةم دةكات هةروةك ثشكيشى هةبووة لة هةلَطريساندن و تةشةنة كر

ي شبات( و 17نيشتيمانةى تيادا بووةتة قورباني ، دةسيت هةبووة لة ناشرينكردني ضةندين جوالَنةوةي مةدةني )
 بةشةيتانكردني ضاالكوانان و بةرهةلَستكاراني دةسةالت )ئةم هةفتةية ئيَمة بووينة قوربانيان(.

-بةمتةنديةكاني ميدياى حزبي بريتني لة :ئاشكراشة كة تاي  



سةرضاوةى داهاتةكةى لة داهاتى طشتية و ميديايةكى اليةندارة و ئاسايشى نيشتيمانى و ئاسايشى كومةالَيةتى 
 تيَكداوة. و ميديايةكي درؤزن بووة.

........................................................... 
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ئةم حزبانة لة بودجةى طشتى سةدان بةلَكو هةزاران رِيَكخراوى مةدةني بنديوار و بيَ ثرؤذةيان دامةزراندوة كة كاريان 
 تةنها ماكياج كردنى رِوى ناشرينى  دةسةالَتة  وة هيض سةنط و قورساييةكيان نية لة دروستكردنى رِايى طشتى

جةم ثيَطةكانى كؤمةلَطةدا ضاالكواناني كؤمةلَطةى مةدةني و خةلَك لةدةرةوةى لةبةرامبةر ئةم هةمو خراثية لة سةر
ثارت و حزبة سياسيةكان و بةناو ريَكخراوةكانى كومةلَطةى مةدةنى هةولَ بؤ بة طذداضونةوةى طةندةلَى و  فةرهودكردنى 

 سامانى طشتى دةدةن,

ةى تواناكانى خؤي بؤ كث كردنةوةو نةهيَشتنى دةنطى بةالَم ئةم دةسةالَتةش هةرطيز دريَخى نةكردوة و ناكات لةو 
نارِةزايةتى خةلَك و سةرجةم ضني و تويَذةكانبةكار بهيَنيَت لةم ضواضيَوةيةشدا تريؤرى كةسايةتى و تريؤرى فيزيكى 

يطةري هةميشة لة دذى هاوالَتيانى نارِازى بةكار دةهيَنيَت، وة دةيةويَت وانيشان بدات كة خةباتي ناتوندوتيذي كار
 لةسةر ئةو دروست ناكات .

بةرضاوي هةموو دونياوة بةبيَ رِةوايةتي  ئوميَدي دةبيَت كة دةبينيَت دةسةالَتيَك بة بةمةش هاوالَتي توشي بيَ
هةلَبذاردنةكاني تةزوير دةكات و هاوالَتيان و رِؤذنامةنوسان  )شرعيةت( شةق لة شرعيةت و سةروةري ياسا هةلَدةدات و

مةدةني دةكوذيَت و سةروةت و ساماني نيشتيمانيَك دةدزيَت  و خاكةكةى هةرزانفرؤش دةكات و بازرطاني و ضاالكواناني 
لةطةلَ داعش دةكات كةضي هيَشتا كؤمةلَطةي نيَودةولَةتي تعامولي لةطةلَ دةكات و ضةكي دةداتيَ كة زؤر نزيكة لة 

نريَت.ئايندةدا ئةو ضةكة لة دذي هاوالَتياني سظيلي هةريَم بةكاربهيَ  

  

 


