
1 
 

 ساالر باسرية.لةطةل د طؤظاري ذيانةوة يديدار

 
/    615 ذمارة (يةكيَيت ذناني كوردستان دةري دةكات/ ذيانةوة )

 22028718/ يةك شةمة 

 ئايا ئاستى جياكاريية رةطةزييةكان لةض ئاستيَكداية لةم هةريَمةدا؟ /ذيانةوة
 جياكارى رةطةزى لةهةموو ئاستةكاندا هةستى ثيَدةكريَت، : ساالر باسرية

ئاستى دةطاتة هةتا ياسايي، كؤمةآليةتى، ئابورى، ، لةسةر ئاستى سياسى 
بواريَك نةماوةتةوة بة رووني دةبينريَن، لةكوردستاندا بوونى هةيةء  يشزانست

لةنيَو كؤمةلطاكة  هةر شيهؤكارةكانى .كة هةست بةوجياكاريية نةكةين تيايدا
يةكى اكؤمةلَطكوردي  كؤمةلطاي. خؤيدا دةدؤزينةوة ئةطةر بؤي بطةريَني

كؤمةلَيَك موعانات  ة، ئةمةشدواكةوتو، تا رادةيةكي زؤر ةتةقليديهيَشتا 
كة ذنء ثياويش دةطريَتةوة بةتايبةت ذن لةبةر كؤمةلَيَك كات دروست دة

بؤ منوونة كض  .اتر بضةوسيَتةوةوادةكات ذن زي كةشةقلَى كؤمةلَطةئ .فاكتةر
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طةورةبيَت كة  دةكريَتةوةقوتاخبانة، ضونكة وابري ريَتةزؤرجار لةمندالَيدا ناخ
تةى ئةلَيَت ذن هةر بؤ يةةقلئهةرشو ئةكات ئيرت خويَندنى بؤضيية، يان ئةو 

مةتبةخةء ثياويش بؤ سياسةتة، ذن لةم هةريَمةدا مةكانةيةكى خراثى 
زةماني لةو وآلتانةى كة  .نةى كة دراوة بةثياوثيَدراوة وةك لةومةكا

تائيَستاش ئاواتى ئةوة دةخوازن كة كورِيان ببيَتء كؤمةاليةتي نية، 
وابريئةكاتةوة ئةو بؤ زةمانى دوارؤذةء ئةبيَت بةطةورةى خيَزانء بنةمالَةكة 
بةتايبةتى لةناوضة كشتوكالَىء الدآ نشينةكاندا، بةآلم ئةطةر سةيربكةين ئةو 

 مانى كؤمةآليةتى تيَداية ئةوةمانى ذيانى تيَداية يان بابلَيَن زةةتانةى كة زدةولَ
كورِ ريَتةوة كةمانى كؤمةآليةتية طرنطة وابرينةثيَويستية كةمرتة بؤية ئةو ز

، بؤية ئةم جياكارييانة نةك ي خيزان تةنها الي ئةمةدوارؤذ ةرةوثةيداك ثارة
 ،لةكؤمةلَطةكانى تريشدا بوونى هةيةهةر لةكؤمةلَطةى كورديدا هةية، بةلَكو 

بؤ منوونة باسى ئةفغانستان  ،آلتيَكةوة بؤ وآلتيَكى تر دةطؤرِيَتبةالم لة و
، شى بكات ثيشةكةبكةين، لةسةردةمى تالَيباندا ذن بؤى نةبوو مومارةسةى 

 .بوومانةهونةر تةنانةت شانؤطةرىء سينةماء 

ا جياوازي ضةندييت و ضؤنييت كيسةكاني تؤ ساالنيك لة ئةوروثا ذياويت، ئاي /ذيانةوة
 ذنان لة نيوان كوردستان و ئةوروثادا ضؤن دةبينيت؟ 

 ن دن ريَذةى ئةو ذنانةى لةثيشةدان، ضةندمن دةثرسم ضةن: ساالر باسرية
ن ريَذةى دريَذةى ئةو ذنانةى لةناوةندى برِياردان لةحيزبةكاندا، تةنانةت ضةن
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ئةو ذنء ثياوانةى كة ئةندامن لةضاالكى كؤمةلَطة مةدةنيةكاندا يان لةبوارى 
سياسةت زؤرتر ضاالكى ذنان خؤياندا، بةجؤريَك لةجؤرةكان بووة بةتةقليد كة 

بيَت دةثابةندلة رووي داراييةوة ثياو نان ثةيدادةكاتء ذن هةروةها . بؤ ثياوة
ةو ل .رتة ئةضنة ئةوروثا جيادةبنةوة لةيةك، زؤرجار خيَزانى كورد كبة ثياوةوة

طةليَك ضةوسانةوةى  ولةذيَر رةمحى ثياوةكةيدابووةوالتةكةي خؤي 
لةبةر ئابرِوى بنةمالَةكةى يان شةرةفى خيَزانةكةى يان ئةو و قبولَكردوة 

كيَشاوة بةسةر كؤمةلَطةدا، كة شةرةف بةذنةوة بةسرتاوة نةريتةى بالَيدابو
ةش بكات طويَى نادريَتآ، بةآلم ئةطةر ذنيَك هةلَةبكات ئيرت نةك ثياو، ثياو هةلَ

زؤريَك لةخيَزانة كوردةكان . ثاثؤرِةكة غةرق بووةء دونيا هةمووى خراثبووة
ةوة ضونكة دلَنياية لةوةى كة قانوون ثشتى ئةطريَتء نلةئةوروثا جيادةب

ةيان ، بةتايبةت كة دةولةت ذياني داراييةكشةرم ناكات لةوةى جيابيَتةوة
لةكوردستان عةيبة ئةطةر مندالَت هةبوو  ،شوبكاتةوةهةروةها  .زةمان دةكات

هؤكاريَكى  .بهيَنيَت يششوبكةيتةوة، بةآلم بؤ ثياو ئاسايية ئةطةر شةش ذن
ئةوئازاديةية كة لةئةوروثا بوونى هةيةء وادةكات كة  انةترى ئةو جيابوونةو

و كؤمةلطاكة دا يثياوةكةبةجؤريَك رةفتاربكات لةطةأل دابونةريتى  انذن
 . ، زؤرجار خراث بةكار دةهيَنريَت لة اليةن ذنةوةنةطوجنيَت

ثيَتواية كة تا ئيَستا زؤربةي كؤمةلطا وةك ثيَويست لة ذن و مافةكاني ذنان  /ذيانةوة
 نةطةشيتوون، بةبةشيَك لة ذنان خؤشيانةوة؟
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 ئةو  .خؤمانني كؤمةلَطةيء ذنةوة بةرهةمى واقيعى  ئيَمة بةثياو: ساالر باسرية
، بةآلم لةطةملاندابووة نةدايك لةزالَة كة دواتر بؤمان ماوةتةوةو  ةيةقلَيةتئ

بةرهةمي سيستةمي ثةروةردةكةية ئةوةي دةولةت و ئةوةي لة خيزانيشةوة 
. وونئةوروثاى سةدةى ناوةراست بةو ثرؤسانةدا رؤشت بروانينةئةطةر . هةية

ياوان لةذوريَكء ذنان ث واية ةقلَيةتةكةئةتيَك ريةشزؤرجار لةناو خيَلَيَك يان ع
زؤربةي ذنان دةكةونة بةر دوو . لةذوريَكدان، ئةمة ضةوسانةوةى هةردوو الية

جار قورسايي لةنيوان كاري ثيشةو كاري مالةوة ضونكة ئةوةي مالةوةش بة 
من تانةضوومة ئةوروثا ئةو ئيشانةم نةكردبوو، . زؤري لةسةر شاني ذنة

ئةو ئةركة طةورةيةم نةدةزانى كة دايكم يان خوشكةكامن لةمالَةوة  تةقديرى
ئةيانكرد بؤية بةرِاى من ثيَويستة لةرووى قانونيةوة ثاداشتى ذن بدريَتةوة 

ذن راستة شتيَكى سروشتية كة  .لةبةرامبةر ئةوئةركةى لةمالَةوة ئةيكات
قورسة، بةآلم ئةدات بةمنداأل كة ئةوةش ئةركيَكى زؤر  شري ،دووطيان ئةبيَت

 .  ثيَويستة ثياو ثاداشتى بداتةوة

لةنيَو تاكء كؤمةلَطةدا كاميان زياتر كاريطةرى هةية لةسةر مرؤظةكانى  /ذيانةوة
 كات ذن هةموو ئةمانة قبولَ بكات؟ دةكؤمةلَطةء وا

 بةالم بةرثرسي يةكةم سيستةمة  ةمرؤظراستة بكةرةكة : ساالر باسرية
سيستةمي تةندروست . بةرهةمي مرؤظ خؤيةتيسياسيةكةية كة ئةميش هةر 

كؤمةلطاي تةندروست بةرهةم دةهيَنيَت، بةالم سيستةمةكةش بة طشين 
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تازة بةتازة  ي هةريَمثةرلةمان بروانة .بةرهةمي واقعي كؤمةلطاكة خؤيةتي
ثةرلةمان مةرجةعى دةستورة ئةمة لة كاتيَكدا  .دةنط بؤ فرةذنى ئةدات

كةسانةى لةدةسةآلتدان  ئةوطرنطة  .تراذيدياية دات بةفرة ذنى ئةمةئةدةنط 
لةثيَناو ثيَشكةوتنيشدا ناكريَت سيستمى سيايى  .و ذير بنكةسانى رِؤشنبري

 ريَت بةلكوبةسةر كؤمةلَطةدا جيَبةجيَيبك كؤثي بكريت و وآلتيَكى ثيَش كةوتوو
و لةسةر خؤية بةالم بيَكاركردنيش بؤي بةثرؤسةيةكى هيَواشء  ئةوة

سالَة  07بؤ  07لةزؤريَك لةوآلتان كة .هةروةك خؤي دةميَنيَتةوةثرؤسةكة 
ئيَران يان  بروانة .لةوانة لة هةنديك اليةنةوة ثيَشكةوتوترينئيَمة دةولَةتن 

 ليَبخوريَتئؤتؤمؤبيل ئيَستاش ذن بؤى نية كةنداو ئةفغانستان يان دةولَةتانى 
 .خالي طرنطةهةرضةندة ئازادي تةنيا برييت نية لةوة بةالم ئةمةش 

ذن خؤي زياتر هةست  .كاروخةباتي سةرةكي بؤ ئازادي ذنان ذن خؤيةتي
لةوةي ثياو وةك  اتئةكخؤي و بة ثيويستيةكاني خؤي بةئازارةكاني 

كة هةموو طرن نةوةروا ستى يهيَلَيَكى فيمين بةالم. هةستيان ثيَبكات
 .وة بيَ مافملةزؤر رووة منى ثياو. ضةوساندنةوةكةيان تةنيا لةثياودا ببينن

بةالم ذن ثيويستة لة خةباتيدا ثشت بة ثياوة رؤشنبريةكانيش ببةستيَت بةالم 
هةروةها خةباتى ذنانيش جياوازى . فاكتةري سةرةكي رزطاري خؤي خؤيةتي

ة، شذنيَكى ضةوساوةو هةذار خةباتةكةى دذى ضةوساندنةوةى ئابوري .هةية
و داواكاريةكاني ئايوري نني ة بةآلم ذنيَكى دةولَةمةند ثيَويستيةكانى كةمرت
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ثيَويستة هاوبةشةو  نهة يةكداواكاربةالم كؤمةلة . بةلكو ريَفؤرم كردنة
ء خةباتى هاوبةشيان هةبيَت كة بةداخةوة لةسةري  هةردوواليان يةك بطرن

 . ذنان خؤشيان ناتةبان لةناويةكدا

زؤرجار دةوتريَت ئةطةر ذنان ئةو نةرمء نيانيةى نةبيَت ئةوا فةرقيان نيية  /ذيانةوة
 لةطةأل ثياودا؟

 ثرسياريَكى باشةء ئةبيَت بري لةوةآلمةكةى بكةمةوة، لةوانةية : ساالر باسرية
لةرووي شةوة لةناو خيَلَةكاندا لةبةرئةوةى ثياو يلةسةردةمى راو ميَذودا هةر لة

هةر لةسةرةتاى ذيانةوة  ديارة. كردناو بؤ رِرؤشتنة ئةجةستةييةوة بةهيَزترة 
، ذن دوو طيان دةبيَت نةك ثياو، ذن سؤزو ئةم جياكاريية بوونى هةبووة
تواناي جةستةيي كةمرتة وةك لة ثياو ذن . رةمحي زؤرترة بؤ مندالةكاني

رةنطة  .و بةثالن كار دةكاتنةفةسى دريَذترة ،ترة لةثياو سةبربةهةربؤية ذن 
تري ء بة ئاراستةي لة ثشتةوة كاتدة حوكمى ثياوئةوة ذن بيَت  زؤرجار
بةالم بةهؤي ثيَشكةوتين تةكنةلؤذياو زانستةوة زؤريك لة كاري  .بةريَت

ئةطةر هةنديَك جاريش لة خؤم دةثرسم . جةستةيي ذن و ثياو كةمرت بؤتةوة
دةبوو؟ مامةلَةى ضؤن ضؤن  ،كرددةضؤن حوكمى  بواية ئاخؤ دارذن دةسةآلت

لة ئاماريَكدا  .نابيَت هيض رةطةزيَك رةطةزيَكى تر بضةوسيَنيَتةوةبةالم ئاسايي 
نةخويَندةوار لةجيهاندا هةر % 56لة  .هةذاران لةجيهاندا ذنن% 07هاتووة لة 

بةثيَى ئةو ئامارة فةرميية بةشى ذن لةثةرلةمانى ئةلَمانيا بةم هةر  .ةذن
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 %42ذمارةى ذن تيايدا  دميوكراتيةكان ةحيزبى يةكيَتى مةسيحي :شيَوةيةية
لةسةر ئاستى ناوةندى بريار لة  . ة%42لةسةر ئاستى سةركردايةتى لة  .ة

93%. 

تؤ لةقسةكانتدا باسى بيَمافى ثياوانت كرد ئايا بيَمافييةكانى ثياو  /ذيانةوة
 لةكويَداية؟

 بيمايف دةسيت دةسةالتدار. لة زؤر اليةنةوة بيَمافةثياويش : ساالر باسرية .
بةرثرسيارييت بةتايبةتي دةرةوةي  كؤمةليكثةيداكةرةء  زؤربةى كات ئةو نان

منتان ئيَستا رووبةرووى ئةوةكردةوة  ةئيَوة بةم ثرسيار .لةسةر شانة يشيمالَ
نة بؤ من بؤمنو .كراوةدا كة ئةبيَت بريبكةمةوة ئايا لةكويَدا بيَمافيم لةطةلَ

ئةكريَم بةسةرباز ذن ناكريَت، بؤ من ئةنيَردريَمة بةرةى شةرِ ذن نانيَردريَت، 
بؤية ثيَويستة ئيَوةكار لةسةركردنةوةى سةنتةرى تويَذينةوةى زانستى تايبةت 

لةسةر ستة ئامارو راثرسى بكةن يطرنطةء ثيَو. بكةنو ئةم بابةتانةش بةذنان 
ئةجنام بيَبىَ هؤكارو هةن دياردة ضةندين ديارة  .نبامسانكردلةوانةش  زؤريَك

لةكويَداية روون دةبن  يشضارةسةرةكانئةطةر ئةم شتانةمان زاني ئةوا  .نية
بؤ ئةم مةبةستة ثيَويستة .  خؤ ئةطةر تواناي  ئةجنامدانيشي كةم بيَت

بؤئةوةى بةرطيَكى  ...ئابوريناسانو كؤمةلَناسان  ،بةر ياساناسانربيَتة ثةناب
لةسةر كارو ضاالكى ريَكخراوى ذنان  .ليَكؤلَينةوةكان ربةريتة ادميى بكئاك

 ليَرةو لةوآلتانى دةرةوة كةسانيَكتان هةبيَت برِوات دراسةى وآلتان بكات  
 .كارى لةسةر بكةنسوودي ليَوةر بطرييَت و 
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