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  سامان سةفةرسامان سةفةر ...  ... هةلَبذاردين ثةرلةماين كوردستان و ضةند سةرجنيكهةلَبذاردين ثةرلةماين كوردستان و ضةند سةرجنيك
  - هةولير-بةريوةبةري راديؤي نيشتمان 

تاكي . بةرةو قؤناغيكيتر دةبات هةلَبذاردن ئةو ثرؤسةية كة تاكةكاين كؤمةلَطا و خودي كؤمةلَطاش
ؤي و هاونيشتمانيةيت بسةلَمينيت هاوالَتيبووين خ كؤمةلَطا بؤية حةز بة ثرؤسةي هةلَبذاردن دةكات تا

هةر تاكيكي . لة سيما و روخساري دةسةالَت تا طؤِرانكاري بكريت لة ثالَ ئةوة حةز بةطؤران دةكات
 كؤمةلَطايةك بةووردي ضاوديري كارو ثرؤذة و ئاماجنةكاين دةسةالَت دةكات لة كايت هؤشياري هةر

جلةوةي دةسةالَيت   ثيكراوة لة اليةن خةلَك و لةويوةبةريوةبردين ووالَت لةو ماوةيةي كة متمانةي
بةريوة ضووين ثرؤسةي  جا ليرةوة تاكةكاين كؤمةلَطا خؤيان ئامادة دةكةن بؤ. طرتؤتة دةست

ثارتيكي تر بدةن ئةطةر ئةو ثاريت لة رابردوو  هةلَبذاردين داهاتوو تا لةوي دةنط بؤ ليست و بةرنامةي
وةك ثيويست بةدةم كيشة و طرفتةكاين كؤمةلَطاوة بيت لةسةرجةم  نةيتوانبيتحكومِراين والَيت كردوة

ئةوةي .. وةك ئاماذةم بؤ كرد هةلَبذاردن هيماي طؤرانكاريية لة كؤمةلَطا. خزمةتطوزاريةكان ثيداويسيت و
لَ كة ضةندين سا. من طةرةكمة لةم نووسينة قسةي لةسةر بكةم هةلَبذاردين ثةرلةماين كوردستانة

ثةرلةماين ئيستاي كوردستان بكةين  طةر لةروانطةيةكي ياساييةوة تةماشاي. بةسةركايت خؤي تيثةريوة
ضةندين سالَي رابردوو ئةو ثةرلةمانة نةيتوانيوة  ضوين لة. ئةو ثةرلةمانة هيض شةرعيةتيكي نةماوة

كةواتة دةبوا لة . بةجيي كردوةحيزب بِرياري لةسةر هةرضي دابيت جي تاكة بِرياريك بة حيزب بطؤريت كة
نةكرا يا  يلَ بةداخةوة. رابردوو ئةم ثرؤسةية بة شيوازيكي دميوكراسيانة ئةجنام بدرابوا ضةندين سالَي

م ئةمرؤ لة دواي الَبة. نةكوا يا باردؤخي ئةوساي كوردستان لة بارنةبوو بؤ ئةجنامداين ئةم ثرؤسةية
طؤِراين بةسةر داهات و يةكيك لة ئاماجنة   و كوردستان بةتايبةيتعيراق بةطشيت، ِروخاين رذيمي سةدام

بةركةواتة . شؤرشيكي دميوكراسية لة عيراق و ناوضةكةش سةرةكيةكاين هاوثةميانانيش بةرثابووين
تايةفةيةكي عيراق طةيل كوردستان زياتر مومارةسةي ئةو ثرؤسة دميوكراسية  دةبواية لةهةر نةتةوة و

ليبوردنةوة  بة طياين دميوكراسي و، رادية تا بة دونياي دةرةوةي ثيشان بدابوا كة طةيل كوردبيك بكات يان
هةلَبذاردن بؤ خؤي نيشانةي  تا لة ريطاي ثرؤسةي هةلَبذاردنةوة كة. شؤرشي دميوكراسي قةبول دةكةن

يوة طةيل كورد دةنط بةكي دةدات و لةو دميوكراسية ضؤن تاكي كؤمةلَطا ئازادة كي هةلدةبذيري و
سيستةمي حكومِراين لة كوردستان طؤراين بةسةر دا  بيتوانيبوا طؤرانكاريةك لة دةسةالَت بكات و

تر بةيب خواست و ويسيت خةلَكي كوردستان بةمةهانةي  وةيلَ بةداخةوة جاريكي. اتبواية
هةر دوو ثارتة دةسةالَت دارةكةي كوردستان هاتن بة شيوازيكي ديكة  نالةباربووين باردؤخي كوردستان

حكومِرانية  ثةجنايان زيندووكردةوة كةخةلَكي كوردستان سيانزةسالَة بة دةست ئةم شيوازة ثةجنا بة
مان لةبرية كة ض نةهامةتيةكي ) 1992) دةناليين و هةموومشان كارةساتةكاين ئةو هةلَبذاردنة سةقةتةي

دروست بووين شةِري نةطريسي ناوخؤوة بطرة تا ئاوارةبوون  هةر لة. اي خؤي داهينا بؤ طةيل كوردبة دو
تا دابةش كردين ئيدارة و .. خيزان لةسةر ئةوةي كة دؤسيت اليةنيكن و دةر بة دةر بووين ضةندين

 شةي نيشتةجيوةك ئاو و كارةبا و سوتةمةين و كي. خةلَك لة مافة سةرتاييةكاين ذيان بيبةشكردين

رؤذيكي نوي دةكات تا  خةلَكي كوردستان ضةندين سالَة ضاوةِرواين. بوون و ريطاو بان و سةدان طرفيت تر
نوي خباتة نيو ثةرلةمان و حكومةيت  لةويوة بة ئارةزووي خؤي دةنط بدات وخةلَك و ثارت و بةرنامةي

وو ثاريت دةسةالَت دار لةطةلَ ضةند اليةنيكي بةناو هةر د م بووين ئةم ليستة يةكطرتوةي كةالَبة. داهاتوو
تةنيا بة سيما . هيض لةبارودؤخةكة ناطؤريت. و نةتةوةيي ثيكيان هيناوة ئيسالمي و ضةث و كؤمةنيست
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ثارتانةي ضةندين  ئةو. خةلَكيمان يلَ وون دةبيت ضةند سيمايةكي تازةش شويين ئةوان دةطرنةوة ضةند
اليةين دةسةالَتدار ئةمرؤ يب طويدان  و دةنط بةرز دةكنةوة لة سةر كةموو كوِريةكاينسالَة رةخنة دةطرن 

خزاندة  خؤيان، بةرذةوةندي تةسكي حيزبايةيت خؤيان بة خواست ويسيت خةلَكي كورستان لة ثيناوي
 هةلَبذاردين ثةرلةماين داهاتووي كورستان بوونة خاوةن كورسي بةيب ئةو ليستة يةكطرتوةي كة لة

دةكةنةوة  م ثيم واية خةلَكي كوردستان لةوة هؤشيار ترة كة ئةوان بريي يلَالَبة. كوردستان دةنطي خةلكي
دةنط بداتةوة كة ديسان  خةلَكي كوردستان ناتوانيت جاريكي تر بةهةمان شيواز و سيستةمي ثيشوو

 ئيمة بةويذدانةوة باس لة ئةطةر. بيتةوة تووشي ضةندين نةهامةيت و كارةسايت هاوشيوةي رابردوو
كوردستان بكةين كة لة ضةندين سالَي رابردوو بة دةستية وة  بووين هةموو نةهامةتيةكاين خةلَكي

 ئاساين تةواو نابيت لة ثالَ هةموو ئةو طرفتانةدا ض زةمانةتيك هةية كة لة دواي ناالندؤييت هيندة با

يةكطرتوو   يةك دةخريتةوة و ئةم جارة ئيدارةيةكيئةجنامداين ثرؤسةي هةلَبذاردن هةر دوو ئيدارة
كوردستان ثيويستة بة وردي  بؤية خةلَكي. بؤ خزمةت طةياندن بة سةرجةم ثيكهاتةكاين كوردستان. دةبيت

نةك ، نوينةري ئةو دةبيت لة ثةرلةماين داهاتوو كي، بريبكاتةوة و بزاينَ دةنط بؤضي و بؤكي دةدات
سيستةم جاريكي تر دةسةالَت بة تةواوي بطريتةوة دةست لة  مان دةسةالَت وهةمان عةقليةت و هة

 . كوردستان
 . بالَوكراوةتةوة  ي رؤذنامةي نيشتمان58لة ذمارة  
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