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  نةجات رؤسيتنةجات رؤسيت ...  ... راطةياندن و ِراطةياندين دذراطةياندن و ِراطةياندين دذ

  
مةبةستمان لةهاوكيشةيي دذةِراطةياندين ئالَوطؤِركراو ئةوةية بووين دوو سياسةيت ِراطةياندن بةرامبةر 

سةر بةدوو سيستمي جياواز كة هةريةكة لةم دوو سيستمة جوداية ئاماذة بةدوو ئاماجني ، بسةملينني
ص، يت بةرامبةر بةالي خؤي رائةكيشالَتياين والَسةرنج و باخيي هاو: يةكةميان. سةرةكي ئةدةن

تدارةكان لةِريطةي هؤيةكاين الَبةشيوةيةك كة بِرواو قةناعةتيان ال دروست بكات دذ بةدةسة
دووةميان بةرةنطاربوونةوةي ئةو سياسةتة . بةهةموو هاوكيشة جياوازةكانةوة. ِراطةياندنةوة

ضونكة سود ،  دةبةسيتصاماجني يةكةمة كة سيستيمي بةرامبةر ثشيت ثِراطةياندنةي كة دذ بةئ
  . صبةسياسةيت دذة ِراطةياندن ئةبةخش

 لةهةر شوينيك ئةم جؤرة ِراطةياندنانة صجيهاين ئةمِرؤمان مجوجولَيكي ضاالكية بةرفراوانةكان ئةبين
ئةويش بةدي هيناين ، اجنيان هةيةم هةموويان يةك ئامالَبة. ضةندين شيواز و ناوةِرؤكي لةخؤ طرتووة

 لةسةر طةل و تواناي لةناوبردين مجوجؤلَي صسياسةتيكي ِراطةياندنة كة تواناي كاريطةري هةب
  . صدذةِراطةياندين هةب

ية سةرةتاييةي دذة ِراطةياندين ئالَوطؤِر كراو ي كة ئةم ثيشنيارة طشتص ثشتطريي ئةوة بكرصسةرةتا دةب
  :لةوانة، طةري كةسي و بابةيت ناكريتدوو لةكؤمةلَيك كاري

 صثيش بيين ِرووداوةكان ئامادةطي طو، ــ باس كردن لةِرووي بةسةرهاتةكاين سةردةم لةكات و رووداو1
  . ِرايةلَي دةوروبةر بؤ وةرطرتين ِرووداويك يان ِرو ئةدات يان ِروو نادات

طي ميشكيان بؤ كاريطةري سياسةيت دذة ــ هةلَسةنطاندين دةروين جةماوةر لةهةر دوو ِرووي ئامادة2
  . واتة ثاراستنيان لةهةر كاردانةوةيةكي دوذمنكارانة. ِراطةياندين ئالَوطؤِركراويان بةثيضةوانةوة

  . يةيت سةردةم و وةرادةيت شوينطرييالَــ ئةو كاريطةريية بابةتيةي سروشيت سيستةمي كؤمة3
  . ــ ثةيوةندية دةولَةتيةكان4
ةكنيكي ثيشكةوتووي تةكنةلؤذيا و هزري مرؤظ لةبواري ِراطةياندين بةرامبةر بةتوانايةكي ــ تواناي ت5

كةم بايةخ و كةم كاريطةر ئةم ضةند خالَةي سةرةوة دةمان طةيةنيتة ئةو ِراستييةي كة شؤِر بينةوة 
ليرةوة دةضينة ناوةِرؤكي بريؤضكةيةكي بةرفراوان و ِروون سةبارةت بةم بابةتة ثيشنيازكراوانة و هةر 

طؤشةيةكي ِروونتر و تايبةت كة خزمةيت ئاماجنيكي دةست نيشان كراو دةكات و تواناي بةدي هيناين 
  . ئةمانةي هةية

ـ هةستان بةهةلَمةتيكي ِراطةياندين سةركةوتوو دذ بةسيستمة دذة هيزةكان بةمةبةسيت ثيكهيناين 1
  . تدارةكان ببينةوةالَةركردة و دةسة بةرةو ِرووي سصكةريت فراوان بؤ ئةوةي بتوان

دروست كردين ِراي طشيت ، ــ ئاشكراكردين ئةو هيزو سيستمة لةناوةوة و دةرةوةي سنوري هةريم2
  . جيهاين دذ بةهيزةكاين بةرامبةر

  . ــ سانسؤركردين دذة ِراطةياندين سيستةمي بةرامبةرو هةلَوةشاندنةوةي ئامانج و نةخشةكانيان3
تيان لةِراطةياندين دذةهيزةكان و بةِرون كردنةوةي بةهيزو بؤيان و الَ بريكردنةوة هاووــ ثاراستين4

بِرواو متمانةي جةماوةر لةئاسيت سيستمة شؤرشيةكان لةِريي منايش كردين ِراسيت و ِرووداوة بِروا 
  . ثيكراوةكان لةهةموو كةنالَةكاين ِراطةياندن
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ةيةكي طشيت واية بؤ هيلَي ِراطةياندن طةرضي ئةجنامةكانيشي ئةم ئاماذة سةرةكييانة وةك ضوارضيو
 لةسةر ئاسيت كاري ِرؤذانةي صئةطةر وةرنةطري. م ئةمة هةروةك تيؤريك دةمينيتةوةالَبة. جؤراوجؤرة

بةر لةوةي ثةخشي بكةين ثيويستة ثةيوةندي نيوان ِراطةياندن و . بةبةرنامة لةكةنالَةكاين ِراطةياندن
  . يت دةولَةت ِروون بكةينةوةسياسةيت طش

ي سيستةم بةمةش دةبيتة شيوازيكي بةجي هينةر و الَِراطةياندن ئامرازيكة لةئامرازةكاين سياسةيت با
ئاراستةكراو لةيةك كاتدا بؤ خزمةتكردين مجوجؤلَي ديبلؤماسي و ئابووري دةولَةت لةيةك كاتدا بؤ 

دةولَةت بةمةبةسيت بةدةست هيناين ئاماجنيك بةكؤمةلَة خزمةتكردين مجوجؤلَي ديبلؤماسي و ئابووري 
ئاماجنيكي نيشانكراو لةمةيداين بةرطري كردن لةمجوجؤلَي بةرامبةر ياخود لةمةيداين دةستثيشخةري 

  . و لةسةر سيستميكي دياريكراوالَبؤ ئةجنام داين هيرشيكي بةرب
 ئةمةش بةليكدانةوةي صي سةرةكي نةبلةم ئاستةوة كاري ِراطةياندن ئاراستة مةكة كة ئاماجن

 كةثةيوةندي كردين سةركردايةيت كردين ص ئةوةمان لةياد نةضصِرةهةندةكاين بارودؤخةكةية دةب
كاريكي سةرةكيية و بؤ ِروين ناوةِرؤك لةطواستنةوةي ِريِرةوةكان بؤ ، ِراطةياندن بةسةنتةري سيستةمةوة
ي ِراطةياندن بةئاماجنةكاين بطات لةضوارضيوةي ثيشنياز يان تاكو كار. قؤناغ و شويين كار لةسةركردن

  . م دانةوةالَوة
  ــ هؤيةكاين ِراطةياندن

 كاريطةري راستةوخؤي صبؤ ئةوةي بتوانن هؤيةكاين ِراطةياندن بةشيوةيةك بةكار ينن كة بتوانر
 ئةم اليةنانة لةبةر ضاو بطريين ص دةبصيت بةجي بيلَالَهةبيت و شوينةواري لةسةر هيز وبريكردنةوةي هاو

  . و بةهةند وةربطرين
ــ ثيطةياندن و ثيشخستين تواناي خؤيي و كارمةنداين ستايف ِراطةياندن لةِريطةي ئاطاداركردنةوةيان 1

بةشيوةيةكي ِراستةوخؤ لةتاقيكردنةوةي ئةو سيستمانةي كة ضوونةتة جةنطي ِراطةياندنةوة ئةمةش 
وة بايةخ دان بةفيربووين زمانة . سوودوةرطرتنيان لةليهاتوويي ئةو سيستةمةيارمةيت دةريكة بؤ 

  . التينيةكان و بةتايبةيت ثةيوةندي مجوجؤلَي ِراطةياندن ثيويستة
  . ـ سوود وةرطرتن لةواتاكاين دةرووين بةشيوةيةك كةخبريتة خزمةت مجوجؤلَي ِراطةياندنةوة2
3ك بؤ ضاوديذينةوةي كاري دذة ِراطةياندنــ دامةزراندين سةنتةريضاالكي . ري كردن و شيكردنةوة و توي

بةشيوةيةك . ئةم سةنتةرة ضاوةديري كردين دةزطا دذة ِراطةياندنةكان و ثوختةكردين ضاالكييةكاين بيت
كة خبريتة خزمةيت اليةنة ثسثؤِرةكان تا هةسنت بةشيكردنةوةي ئةم بابةتة بةدةست هينانراوة ثاشان 

،  بةئامادةكردين ليكؤلَينةوةيةكي هةمةاليةنة ئةمةش سوودبةخشة بؤ دامةزراوةكاين ِراطةياندنصتهةلس
  .  اليةين بةرامبةرصبةتايبةت بارودؤخي نو

ـ دروست كردين هاوكيشةيةكي ثةيوةندي لةنيوان دةزطا ِراطةياندنةكان و اليةنة ئاسايشة تايبةتيةكان 4
و دةزطاكاين ِراطةياندن و ئاطاداركردنةوةيان لةخالَة الوازةكاين لةِريطاي هةستياركردنةوةي دام 

ت و ئةو الَسيستةمي بةرامبةر و هةوالَةكاين كة دذ بةم سيستةمة ئةجنام ئةدرين لةناوةوةو دةرةوةي و
تواناكاين ئةم دةزطا و ِراطةياندنانة بؤ سةرسةخيت ، تة بةدةسيت دةنالَيننالَتةنطيذةنةي كة طةيل ئةو و

  :ةخشةي مجوجؤلَي ِراطةياندين هةمةاليةنةن لةضةند ِرويةكةوة كة ئةمانةنن
  :ــ ئيزطةكان1
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لةسايةي توانا تةكنيكي رونسينراوةكان و رادةي ثةيوةندي كردن و تواناي هةنطاونان و بيبةربةست و 
هةية لةِرووي ئيزطةكان ِرؤلَيكي طرنطيان ، سنوريك نيية بؤ ثةيامة هةمةاليةنةكان لةطشت جيهاندا

  . جيبةجيكردين ِراطةياندنة سياسيةكان سةبارةت بةماناي زاراوةي دذةِراطةياندين ئالَوطؤِركراو
ئيزطةكان شوينيكي طرنطيان داطريكردوة لةم سةدةية ئةستةمة بتوانني نةخشةيةكي ِراطةياندين 

  . ن بةئيزطةكان ئةوةي ِرؤلَي سةرةكي نةبةخشصسةركةوتوو كاريطةر بةئةجنام بطةيةنن ب
  . راديؤةكان دوواليةين سةرةكي دةطرنة خؤيان لةِرووي سياسةيت دذة ِراطةياندين ئالَوطؤِركراو

  أ ــ اليةين تةكنيكي ناوةِرؤكي مجوجؤلَي ِراطةياندن
طةياندين دةنط بؤ هةر شوينيك ثيويسيت بةبووين ئامرازيكي طواستنةوة و طةيةنةر هةية لةبةر ئةوةي 

ود وةرطرتن لة ئيزطةكان لةدروست بووين ئيزطةيةكي ثيشكةوتوو شةثؤيل ناردين تواناي خالَي سو
.  بؤ هةموو الكاين جيهان بةثلةي يةكةم و شويين مةبةست بةشةوو ِرؤذصدةنطةكاين هةب.. طةياندين

  . صتواناي بةرهةلَسيت تةشويشي تةكنيكي هةب. لةِريي دابني كردين ثةخشيكي ثيشكةوتووي ِروون
 صئةطةر هاتوو شوينة ئاراستةكراوةكان هةمان زماين طفتوطؤي هةب. ب ــ اليةين زماين طفتوطؤكردنةوة

 ضةند صم ئةطةر هاتوو زمان و طفتوطؤي جياواز بوو دةبالَبة. ئةوا هيض كيشةيةكمان بؤ دروست ناكات
  . كةسانيكي ثسثؤِر و شارةزا كة شارةزاييان هةبيت لةو زمانة

بؤكاري ِراطةياندن و سانسؤركردن و شي كردنةوةو بةدواداضوون بةدواداضووين هةوالَةكاين دذة 
  . راطةياندن

  ــ ناوةِرؤكي مجوجؤلَي ِراطةياندن
 طومان ئةم مةيدانة دةرفةتيكي ضاك صب. مةيداين مجوجولَي ِراطةياندين ئيزطةيي تةا بيسةرانة

وي خةلَك ئةمةش بةشيوةيةكي ئاسايي ئةتوانني ئاماجنة الَدةرخستين بؤ ثةيوةندبووين بةكةريت ب
  :سةرةكيةكان بثيكني بةِرةضاوكردن و لةبةرضاوطرتين

  . ــ ِراطةياندنيكي ثشت بةستوو بةِرووداوي ِراست و باوةِرثيكراو1
  . ــ تواناي تيطةيشتين هةست و ثيشنياري جةماوةري طفتوطؤ لة طةلَ كراوي هةبيت2
يةيت و سياسي و فةرهةنطييةكاين جةماوةري الَحالَي بووين بةسةرهاتة ئابووري و كؤمةــ تواناي 3

  . هةبيت
ــ ثيشوازي كردن و بةرزكردنةوةي ئاسيت خةبايت جةماوةري بةضةند هاوكيشةيةكي طوجناو لةطةلَ 3

 لةهةل و مةرجي  ئةوةي بةهيض شيوةيةك طةورة بكريتةوة يان دور خبريتةوةصبةسةرهاتة ِراستيةكاندا ب
  . سةردةم

  . ــ ِريز طرتن لةهةسيت نةتةوايةيت و داب و نةرييت ري ثيداوةكاين جةماوةر4
ــ دان ثيانان بةضاالكية ِراطةياندنةكان كة ئاراستة كراون دذ بةسيستةم هاندانة بؤ هةلَضووين خةبايت 5

يت ناوخؤيي و جيهاين ئاشنا بكات جةماوةري بةشيوةيةك كة لةدواي مجوجؤلَةكانيان بضيتة و ِراي طش
  . بةثيشكةوتين ئةو مجوجؤلَة

 طرتن لةو ئيزطةية لةِري ثيشكةش كردين كورتة بابةيت خؤش طوزةري و صــ هانداين بينةر بؤ طو6
  . رؤشنبريي طوجناو جطة لة ضةند بابةتيكي تايبةت و خيرا بةِراطةياندين ئالَوطؤِركراو

وكردنةوةي الَر بةنزيكي ئيزطة و ئاطاداري لةبارودؤخي ناوخؤ لةِريطاي بــ هةستياركردنةوةي بيسة7
  . كورتةهةوالَ و راثؤريت تايبةت
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 ــ جةماوةر وا ليبكات كة هةميشة جةماوةر بةهيواوة بيت بؤ طةيشنت بةئاماجنةكاين و ِروخاندين 8
  . رذيم وبةدي هيناين سةربةخؤيي ِراستةقينة

  . داطريكةران بكريتة بنةماي خالَي وةرضةرخان و دةست ثيكردين بةرهةلَسيتــ خةبايت طةالن دذي 9
تةكةدا وةك منونةيةك يان بةلَطةيةك كة بووين الَــ منايش كردين شيوازةكاين ثيشكةوتن لةو10

  . صِريِرةويكي ِراستةقينةي شؤِرش بسةملين
نةي كة ئاذانسةكان الَ ثشت بةسنت بةو هةواوكردنةوةي هةوالَي طومانليكراو والَـ دوركةوتنةوة لة ب11

  . وي دةكةنةوةالَيان رؤذنامةكان ب
  هاوكيشةي تايبةت: دووهةم

  TVكةنالَةكاين تةلةفزيؤن 
لةطةلَ ئةوةي ِرؤلَيكي زؤر طرنط و فرماين هةية لةبواري ِراطةياندين ناوخؤييدا رؤلَيكي هةمةاليةنةي 

بةو ثييةي كة زانست ثيشكةوتين زؤري بةخؤوة بينيةوة .  كراوداتري هةية لةدذة ِراطةياندين ئالَوطؤِر
لةبواري مانطة دةستكردةكان دا دةتوانني بلَيني قؤناغي ئايندة دةبيتة قؤناغي بةكارهيناين فراوان ترين 

ضاالكي لةسةر ئاسيت تةلةفزيؤن . دوربني و طرنطترين هؤكاري ِراطةياندين كاريطةرةكة تةلةفزيؤنة
و كاريطةرة بؤ ثيش بيين ئةو كرايةوة كة ماوةيةكي زؤر الَستؤتة بةرضاو كة ِراطةياندين زؤر بئةوةي خ

  . نزيكدا ثةخشي تةلةفزيؤن دةطا بةفراواين ثةخشي ِراديؤةكان
ئةم كارة توانايةكي بةهيزي دةويت بؤ ِرووبةِرووبونةوةي كاريطةري دذةِراطةياندن و بةديهيناين ئةو 

لَي بؤ ئةدات لة بواري كارثيكردين وينةكان كة نةخشةي ِراطةياندن و سةرنج ِراكيشاين ئاماجنةي كة هةو
بينةران بكات لةبواري دذةِراطةياندين ئالَوطؤِركراو تواناي ِرؤذنامةواين بؤ ثةيوةندي كردن بةجةماوةري 

بةجي كردين سياسةيت دةرةوة زؤر تةسك و بةسنوري بةرامبةر بةكةنالَةكاين تري ِراطةياندن و جي
  . ِراطةياندن

  . ويان دةكاتةوةالَـ ئةو بابةتانةي كة ب1
  . ــ بوين وةك سةرضاوةيةكي دةنط و باس و هةوالَ بؤ دةزطاكاين تري ِراطةياندن2
. ــ بةشداربووين لةبةرهةلَسيت كردين دذةِراطةياندن و هةلَوةشاندنةوةي نةخشة و ثِرؤطرامةكاين3

نامةوان وةك شيوازيك لةشيوازةكاين ثةيوةندي كردن لةبواري دذةِراطةياندين تويذينةوة لةِرؤلَي ِرؤذ
  .  جؤري ِرؤذنامةصبةجياوازي كردن لةنيوان س. ئالَوطؤِركراودا

  . ــ ِرؤذنامةي يين1
  . ــ ِرؤذنامةي ناوخؤيي ئاشكرا2
  . ــ ِرؤذنامةواين دةرةكي ئاشكرا3

  رؤذنامةي يين
كةوتنةوة لةِرؤذنامةواين وِريكخراوةكاين حزب و شؤِرش ثةنايان بردة بةر لةسايةي رذيم و دوور

. تالَوةك دةربِرينيك لةديد و بؤضونةكانيان بؤ هانداين جةماوةر دذ بةدةسة، دةركردين ِرؤذنامةي يين
. مةكانتةكان بؤ ثةست كردين جةماوةر دذ بةحاكالَِرؤذنامةي يين ِرؤلَيكي طرنطي هةبووة لةزؤربةي و

وكردنةوةي دةنط و باسي جم و جؤلَةكاين جةماوةر الَلةِريطةي ب. لةبواري دذةِراطةياندين ئالَوطؤِركراودا
ئةو بابةتانةي كة . رذيم و بايةخ دان بةطرفتة رؤذانةكاين جةماوةر. و ئاشكراكردين كةم وكوِرييةكاين

  . وكردنةوةيانالَن بيت و بة ثيي بةلَطةكان و ب بابةيت وروذاندصوي دةكاتةوة دةبالَِرؤذنامةواين يين ب
  رؤذنامةي ناوخؤيي ئاشكرا
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 جار دةبينني رذيم زؤر جار ناضار دةبيت كة ِريطا بةو اليةنة نةتةوةييانة بدات كة خاوةن صهةند
 ئةو ريِرةويكي دميوكراسي يان هةية و دذبة رذيمن بؤ دةركردين رؤذنامةيةكي ئاشكرا تاكو دميوكراسيةيت

ئةو رؤذنامةية لةطةلَ ئةوةي سروشت و بارودؤخي خؤي هةية ئةشيت وةك . صسيستةمة بسةملين
 ِروةوة دةبيتة بابةتيكي صبؤية لةهةند. صزةخريةيةكي طرنطي بةرهةلَسيت نةتةوةيي ِراستةقينة دابنر

يشةية ثيويسيت  طومان ئةم هاوكصب. طرنطي ِراطةياندين سيستةمة شؤرشي ئاراستةكراو دذ بةِرذيم
جطة لةو هاوكيشةي . بةوريابونيكي زؤرة لةِروي طرتنةخؤي ثيشنيار و داواكاريكاين ئةم ِرؤذنامةية

. م ئةمة تواناي شاردنةوةي سودوةرطرتن لة كارثيكردين ئةم ثةجنةرة ئاشكرايةالَِرةخنةطرتين لةرذيم بة
لةم طؤشةيةوة . بةالي رؤذنامة بةرهةلَستةكاين رذيمبؤ سةرنج ِراكيشاين الوان و هيزة جياجياكاين نةي 

بضيتة ناوةِرؤكي ئةو دام و ) بابةيت ِراطةياندن، جطة لةسوودمةندي ِراطةياندن (بةِريطايةكي طوجناو
  . دةزطايانةي كة هةلَئةسن بةدةركردين ئةم رؤذنامةية

  ِرؤذنامةي دةرةكي ئاشكرا
يان ئةو ،  ئةوةية كة ئةم ِرؤذنامةية بةرهةلَسيت رذيم دةكةنمةبةستمان لةِرؤذنامةواين دةرةكي ئاشكرا

وكردنةوةي ئةو هةوالَ و دةنط و باسانة ئةدات كةبةشداري لةئاشكراكردين رذيم الَِرؤذنامةيةكة بوار بة ب
  . ئةكات

ت وكردنةوةي رؤذنامةي دةرةكي بابةتيكي طرنطة لةبواري دذةِراطةياندين ئالَوطؤِركراو دةتوانريالَب
  .  لةهؤكارةكاين تري ِراطةياندنصبةضةند هاوكيشةيةكي جياواز سوودي يلَ وةربطر

ئةو ِرؤذنامانةي كة . وكردنةوةي بابةتةكانيانالَِرؤذنامةكان لةيةك ئاسنت نني سةبارةت بةب
وة و دةكرينةوة و ئةوانةي كة ناديارن هةر ليرةالَبابةتةكانيان زؤر سودبةخش ترن لةوانةي كة بةكةمي ب

دةبيت جةماوةر هةولَي ئةوة بدات كة دةنطي خؤي جم و جؤلَةكاين بةجؤري يةكةم بطةيةنيت لةم 
  . رؤذنامةية
وكردنةوةي كةم و كوِريةكاين رذيم لةريي ِرؤذنامة دةرةكييةكان وةك بابةتيكي ِراطةياندين الَبةكوريت ب

  . تةكراو ئاشكرا دةكات لةبةرامبةر رذيمسودبةخش لةضةند رويةكةوة و ضاالكيةكاين ِراطةياندين ئاراس
  ضةند هؤكاريكي تر

تةكان بةثلةي يةكةم ضاالكي الَت دذ بة دةسةالَــ ضاالكي ِريكخراوة نةتةوةييةكان لةدةرةوةي و1
  . ِريكخراوةكاين خويندكاران

  . وكردنةوةي ثؤستةر و هؤكاري ئاطادار دذ بةر سياسةيت رذيمالَــ ب2
  . كي بةرهةلَسيت و مان طرتن و خؤثيشاندانــ لةريي ضاال3
  . ــ بِريارداين ِريكخراو دةولَةتيةكان بؤ نةهيشتين توندِرةوي و ئازارداين اليةنة نةتةوةييةكان4
  . ــ بِريارةكاين كؤبونةوة جيهانيةكان و كؤنطرةي يةكطرتن5
  . ــ ريكخستين هةلَمةيت بةرهةلَسيت لةهةموو شوينةكاين جيهاندا6
 . احب حسنيسلةناميلكةي االعالم و االعالم اعقاد بةدةستكارييةوة نوسيين : رضاوةسة
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