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  .  ئيداريطةندةلَي  و مانطرتين خوصندكاران
  

  ئيسماعيل حةمةئةمني
  
  

 ، داواكاريةكانيان مانطرتنةكاين خوصندكاراين زانكؤي سلصماين  لةأووي داواكاريةوةأاستة 
داخسنت و طومان لةكردنةوةي زانكؤيةكي ئةهلي ، بةإلم لةأوويةكي ديكةوة دةكرصت ثةيوةنديدارة بة

جولَةيةكي نوصي كؤمةإليةيت تةماشابكرصت، كةنةك هةر لةضوارضصوةي زانكؤدا وةك  كردةيةكي نوص و 
 كة دةكةوصتة نصو ثةشوثةإلشصكي وشكةوة، واية بةتةعبريي لصنني كو وةك ئةو ثزيسكة، بةلَقةتيس نابصت 

و ووداوصك نابصت ئاوةها بةئاساين تصثةأبصت ، بةلَكك كة ضيدي ئةو خؤثيشاندان و مانطرتنانة أبةشصوةية
سةرةتاي طرنطانةي  مصذوويةشصك لةو ثصضةبةية كة دةبصت بةنةمن ثصمواية  لةو أووداوة طرنطا

  .ي كورديداةكؤمةلَطا ل ةكي مةدةينطؤأانكاري
ئةوةي سةيري مصذوويي مانطرتنةكاين خوصندكاراين زانكؤ بكات لة كوردستان و لةجيهاندا ، ئةو أاستية 

  ، أامنةكراوترين توصذي كؤمةلَطةن هةستيارترين وزانكؤردةكةوصت كة خوصندكاراين سادةي بؤ دة
 تصدا كؤدةبصتةوة، ةيانصكن كةبةشصكي زؤري جولَ خالَزةدان بة بزاوتةكؤمةإليةتيةكان ، لةأووي وو

وةي زانكؤ و خاوةن بأوانامةكان لةنصو دةزطاكاندا ةة ئةوةية طةر دةزطاكاين دةرمةبةستم لةجولَ
ة، ئةوا زانكؤ بةحوكمي ةوريوكراسيةيت دةزطادا كصشةكانيان بسوأصت و ببةرةوة جؤرصك لة أؤتني

ةداية ، ك بةرهةمدصنصت كة بةردةوام لةجولَ مرؤظص،استةوخؤي بة زانست و توصذينةوةثةيوةندي أ
مرؤظصكة هةميشة لةطةلَ ئيدياي زانسيت وفيكريدا دةذيت ، بصطومان بةحوكمي ثيشةي وةك خوصندكارصكي 

ةر لةخوصندن و زانستةوة بطوازصتةوة بؤ هةر كردةيةكي مانطرتن و خؤثيشاندان و باإل ئةو جولَةية ط
 و صكيش بدرصتةوة لةو باطأاوند لصبطريصت ، بةلَكو دةبصت ئاوأناأةزايي، ئةوا نةك هةر دةبصت طوصيان

ئةوةي خوثيشانداين خوصندكاراين لصرةوةشةوةثصمواية . زةويةي كةئةو ناأةزاييةي بةرهةمهصناوة
اقولَ و  لةقةلَةمدةدات و هةندصكيش داواكاريةكانيان بة نام )صكي صينبةدةست(ؤي سلصماين زانك

ركةي هارووذاون و ناأيالسيت لةقةلَةمدةدةن  هةولَدةدةن  ئةوة بلَصن كةخوصندكاران كؤمةلَصك مندالَةو
 ئةو صند وةرنةطرتين كردنةوة و بةهكةمبؤ  ئةم طوتةبصذةيانة هةولَصكني ، !ئةم و ئةو هةلَيان دةسوأصنن

ئةو دةالقة مانطرتنةكان . خوثيشاندانة وةك ضؤن لةسةر  زاري لصثسراوين حكومةيت هةرصم هاتووة
 ، بةلَكو  خوصندكاران و دةزطاحكوميةكاندا بووين هةيةنةك تةالةنصوانطةورةية نيشاندةدات كة

  .و سةرجةم كؤمةلَطةداكومةيةكان ن دةزطاحلةنصوائاماذةيةكيشة بؤ بووين دةالقةيةكي قولَترو سةختر 
تايةكة بؤ كردنةوةي زؤر كصشةي ديكة كةناكرصت بةجيا ةلةم طؤشةنيطايةوة ئةو مانطرتنانة سةر

تايةكة بؤ الداين سةرقاثي مةجنةلَصك دةمصكة لةأادةي ةاين ديكة  سةيربكرصت و وةالخبرصت، سةرلةكصشةك
سةرةتاي زدةبصتةوةو ثصدةضصت خوصندكاراين زانكؤ كوإلن دةرضووة و ئيدي ووردة ووردة هةلَمةكةي بةر

  .لةقاندين  سةرقاثي ئةو مةجنةلَة ترسناكة بن
مانطرتنةكان وةكو ئاماذةم ثصدا لةخؤأانةهاتووة و تةا لةو سنورةشدا قةتيس نابصت كةئايا حكومةيت 

 نؤكةسي ثسثؤأ بدات بةو ثأؤذةيةي كةيــهةرصم بةوة أازيبصت ئةم زانكؤية داخبات ياخود بةردةوام
سياسةت و حكومةت باز بةسةر لةدذي كردنةوةي لةهةلَسةنطاندنةكانياندا ئيمزايان لةسةر كردووة كةضي 

أاستة (سةرؤكي حكومةيت هةرصم بةئاشكرا دةلَصت   زاري جصطري رلةسة دةدات و هةموو ئةو ئيعتيبارانةدا
   .) 2005  ي سالَي 216هاوإليت ذمارة ضاوة سةر...بأيارصكي سياسية، بةإلم حكومةيت هةرصم جصبةجصكردووة

 ئاوةهاش بؤ هصمنكردنةوةي ئةو زانكؤيةي كردؤتةوةحكومةيت هةرصم ضؤن بةبأيارصكي سياسي  دةشصت 
، نةخصر بةلَكو كصشةكة !؟خوصندكاران دةتوانصت دايبخات، بةإلم ئايا كصشةكة تةا ئةو دووريةي هةية
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ةيوةندي نصوان ثن دةسةإلت و كؤمةلَطة كةلةأصطةي يوةندي نصواكصشصت بؤ طومانكردن لةسةرجةم ثةثةلدة
 ثصموواية خوصندكاران بةشصكي طرنط ثصكدصنن لةو من . دا بةرجةستة دةبصت و دةسةإلتأؤشنبريي ضاالك 

 و مانطرتنةكانيشيان قورسايي خؤيان  أؤشنبرية ئؤرطانيانةي لةكؤمةلَطةي ئصمةدا كاري خؤي دةكات
يكةو سةرجنةكامن لةم خاإلنةي خوارةوة دةتوامن دووريةكاين دةنيطايةوة هةية،  هةر لةم طؤش

   :فؤرمولةبكةم
  

 ئيداريةي كةدةسةإليت كوردي مومارةسةي لَيةةمانطرتنةكان جارصكي ديكة ئاوأدانةوةيةكن لةو طةند -1
 ندا خوصندين باإلو فصربووناكرصت ئصمة بةبصئاوأدانةوةي لةو طةندلَيةي كةلةنصو وةزارةيت . دةكات

 سةيري كردنةوةي ئةو زانكؤ ئةهليةبكةين، هةموو بةراوردكردنصشي لةطةلَ زانكؤ ،بووين هةية
كردنةوةي زانكؤي . ةلَةو كةموكوأي زانياري ئةهليةكاين دنيادا جؤرصكة لة بةراوردصكي ثأ ه

 هةر ، وةكو كردنةوةي خةستةخانةي ئةهلي واية لةسةر حسايب خةستةخانةي طشيت  ئةهلي
وصندكارصك كةلةنصو ئةو طةندةلَيةدا دةذي باش دةزانصت كةلةداهاتوودا زانكؤحكوميةكان بؤية خ
وصرانتر دةبن، دةبنة ئةو زانستيان سةد ئةوةندةي ديكةش  يفي وأاي وصراين مةعرسةأة

 .خةستةخانةحكوميانةي كةئصستا نةخؤش نةخؤشتر دةكةن
 
هةموو شتصك  أادةكصشصت كةثصي واية يةوة  ئةقلَيةيت طةندةلَي ئيدارمانطرتنةكان سةرنج بؤ ئةو  -2

 كةلةثشت كردنةوةي ئةم زانكؤيةوة كرصت ئةوانة لةبريكةيننا  بةماناي. و كأينةقابليةيت فرؤشنت
، !و ضةندةها ثأؤذةي ديكةوة قازانج دةكةن بةبصئةوةي سةرمايةي خؤيان تصدا بةكار بةرن

 طةر هاتوو يان،كانة بؤ تصثةأكردين بأياردةزطاحكوميةكان و ثلةئيداريةكانيان بةكاردةبةنبةلَكو
فةسادي ئيداري باز بةسةر  ئةواأؤذانة، ثزؤر ثسثؤأو خةبريي حكوميش أازي نةبن لةسةر ئةو  

 .هةموو ئيعتيباراتصكي حكومي و ثسثؤأي و مةسلةكيدا دةدات بؤ دةستكةوتين قازانج 
  

 
وةي زانكؤ لة ناوضةيةكة بؤ  كردنة .تصمي خوصندن بةطشيتس لةخودي سوةطومانمانطرتنةكان  -3

 و بأيارصكي سياسية وةك لةوةي بأيارصكي حكومي بصت لةسةر أازيكردين ناوضةيةك
بصئةوةي أةضاوي أصذةي وةرطرتن بكرصت كؤلصذ و زانكؤكان دةكرصنةوة . بنضينةيةكي زانسيت

ؤين قبول لةطةلَ ثصويسيت زانسيت، ئةمة جطةلةوةي  خوصندكار لةنصوان بةرداشي سوتصمي ك
كردنةوةي زانكؤي ثصمواية ثصش ئةوةي بري لة. مةركةزي عرياقي و بةأةلَاليي ئصستادا قةتيسكراوة

 دةبصت  هةلَسةنطاندنصك طشيت بصبةزةيانة بكرصت لةسةرجةم ئةو زانكؤ و ئةهلي بكرصتةوة،
ون  و ماستةراين بةمةحسوبيةت و حزبايةيت وةرطرياون و كرابأوانامة ساختة و نامةدكتؤرا

 مانطرتين خوصندكاران لةو طومان و .خوصندين باإلو سوتصمي فصربوونةوةبةمولَك بةسةر 
 كصشةكة كؤتايي داخستين ئةو زانكؤيةبةاوةي هةلَطرتووةو لةوبأوايةدام  سةضدل َ ةأاوكصةوة

تايةكة بؤ بريكردنةوة لةأيفؤرمي سةرجةم سوستصمي فريبوون، ةنايةت ، بةلَكو ئةمةسةر
 .صتطوصضكةي كةأي دةدرصتكةساإلنصكة 

 
 

 بؤ دروستبووين طروثةي فشار كةلةطةرمةي أووداوةكاندا سةرةتايةكن ةكان من ثصموواية مانطرتن -4
جوإلنةوةكة لةدةرةوةي أصكخراوةكاين  سروشيت .ثصكدصتلةدةرةوةي حزب و دةزطاكاندا 

  سةملاند يخراوانة ئةو أصك)جةوهةري حزيب (ان وقوتابيان، يةكةم أادةي لةكةلَكةوتينخوصندكار
ان سةملاند  كة ضيدي كلَصشةحزبيةكان قبولَ ناكةن و و دووهةميش ئاسيت هوشياري خوصندكار
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 و فشار خستنة سةر حكومةت و ي خؤ أصكخسنت توانائةم . وةي ئةو كلَصشانةكاردةكةنلةدةرة
ان ر هةموو أؤذنامة ئازاد و نوسةر و أؤشنبريةدةزطاكان خالَصكي أؤشنة و ثصويستة لةس

 .ثشطرييان لصبكةن
 
، طةدا هةيةصك كةلةكؤمةلَ بةهاو ضةمك و مؤأالَو طالَتةكردنة بةهةموونطرتنةكة ناأازةيةكة لةما   -5

هةموو ة ساإلنصك.لةزانستةوة بيطرة لةنصو زانكؤكاندا تاوةكو دةطاتة بةهاكاين كلتوري سياسةت
ة تاوةكو دابةشكردين ثلة و شتصك طةندةخؤر دةكرصت لة دابةشكردين كورسي زانكؤكانةوة بيطر

بووين  هةثايةي سياسي و تا دةطاتة دابةشكردين  زةوي و خةإليت ئةدةيب و هونةريش بص
وايلصهاتووة هةموو شتصك أةواية و موستةحيل و أصطري ياسايي و . ثصوةرصكي أاستةقينة

رطرتين لةنصو حزب لةوانةية بة وةئةخالقي وزانسيت نةماوة، هةموو بؤلَةبؤلَةبؤلَكارصك 
لةزانكؤيةكي بةياين يان ئصوارة أازيبكرصت، ثارضةزةويةكي بدةنص لةسةر حسايب تصكؤشةرصكي 

بةجؤرصك . دلَسؤز و نوسةرصكي جيدي و خصزاين شةهيدصك و  مامؤستايةكي كارامة و لصهاتوو
هةموو بةهايةك  لةهةراجكردنداية  و هةموو شتصكيش لة أووتكردنةوةيداية لةهةموو ماناو 

 .ةرصكي حةقيقيجةوه
  

ي ئيدارةي ي ئةطرسصؤين باوكساالرانةمصستمانطرتنةكان كاردانةوةيةكن لةبةرامبةر سو -6
كةوتصكي زانكؤيانةي  ودةمصكة لة زانكؤكاندا بةزمانصكي تيذ و دوور لةهةموو هةلَس. زانكؤكامنان

و ثصويست لةطةلَ خوصندكارانةدا دةدوصن، ميتؤدي هةأةشة و طوشارخستنةسةر خوصندكار 
ئةو . ، بؤتة دياردةيةكي بةرضاوئةطرسصؤن ودوذمنكاري ئيداري هةندصك لةمامؤستايان

ارةسةدةكرصت و بووين هةيةن بةجؤرصك مزؤرانبازية تاوةكو ئصستا وةك كصشة و دياردةيةك مو
ئةو دوذمنكارخيوازة . خةطرتن بةيةكتري و يةتة سةر ئاسيت شةأؤجاري وةها هةية طةيشت

اذةية بؤ ئةوقةيرانة دذوارةي كة نصوةندي زانكؤ مومارةسةي دةكات، ئام سوستصمي ةييئيدارة
 طرتؤتةوة بةلَكو بؤتة  ئةو دوذمنكارة ئيدارية نةك تةا خوصندكاراين.زانكؤيي ثصوةيدةنالَصين
 وةزيري  بؤمنونة.نة ذصري ئةوا بةر بروسكةي دةكةونؤستاكانيش نةيةمضةترصك طةر هاتوو ما

ئريةي و ئةنانيةيت ( بةمانطرتنةكانةموو زمانصكي زانستيانةوة هخوصندين باإل دوور لة
  نةك هةرئةوةندةش بةلَكو  زؤر سادةخوازيانةي دياردةكاين ناوزةدركرد، )خوصندكاران

مةسةلةي حةسودي و ئةنانيةت و كردي بةقسةي سةرجادة و و وةريطصأاية سةر  ردةوةكشي
 لة ئاسيت  و طوتةبصذيانة طومان دةكةين  دواي ئةم تةسرحيات ثصمواية. !قسةي بةر دةرطا

 !!. أؤشنبريي ئةكادمييانةي جةنايب وةزير ، هؤمشةنديةك كةثصي دةلَصن هؤمشةندي زانكؤيانة
 جؤرصكة لة شةرعيةتكردين  ئةطرسصؤين ئيداري دذي ة و ئةم كةمكردنةوةي بةهاي دياردةكان

ةك زماين وةزيري ئةمة ن..) ةزياترخوصندكاران ضيان دةوصت لةو(خوصندكاران، بؤمنونة دةلَصت 
ئةطرسصؤن .  بةلَكو نابصت زماين فريبوويةك بصت لةئاستصكي زؤر سةرةتاداخوصندين باإلنية،

نةك هةر دايناخةين ( دةلَصت  بةتةحةدايةكي كوصرانةوةكة لةبةشصكي ديكةي طوتةبصذيةكةيداية
 بةأيوبةرصيت ئاسايشي سلصماين زؤر ، من لةبأوايةدام لصدواين) ...بةلَكو زانكؤي ديكة دةكةينةوة

 .   هصمنتر و طوجناوتر بوو وةك لةوةزيري خوصندين باإل
طوتةبصذي هاوإليت و أؤذنامةي جصطري حكومةيت هةرصم بؤ  طوتةبصذيانةييدا دةلَصم طةر ئةم  لةكؤتا

بطوتراية نةك وةزيري خوصندين باإل بؤ  ساييت ثةيامنصر لةهةر وإلتصكي سوستصم دميوكراسي ثصشكةوتودا 
 ، بةسةرؤكي حكومةتةوةكومةتياني ئيستقالةي ئةو دوو لصثسراوةيان دةكرد، بةلَكو سةرجةم حاداو

  .ينةوةي ثةرلةمانيةوةدةخستةبةر ليذنةي لصكؤلَ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4

ئةوةي كةثصويستة بطوترصت ئةوةية، كةهصزة ضاالك و دلَسؤزةكاين نصو أصكخراوةثيشةيةكاين 
اسيةكان و تةنانةت لةنصو خودي حكومةيت هةرصمدا بةم مانطرتنة خوصندكاران و قوتابيان و حزبةسي

ةيت سازبدةن نةك شكل ي بؤ ئةوةي أيفؤرم وثاكسازيةكي بنةأفرسةتصكي مصذوويان دةستدةكةوصت 
هةندصكيشيان سةملانديان كةبةهةقةت نابصت ئةوان لةطةلَ طةندةلَي ئةوةي ديار بوو وشصوةخوازي، 

  .كةلَبكرصنئيداريدا تص
صموواية مانطرتين خوصندكاران دةبصت لةشصوةي مانطرتنةوة بطوازرصتةوة بؤ ثصكهصناين طروثةي من ث

 بةأؤشنكردن و، بةلَكو ن و ثصداين سكاإلنامةيةك كؤتايي نايةتفشار كةنةك تةا لةشصوةي مانطرت
  .تابةعةكردين  كصشةكان درصذة بةخؤي دةداتموفؤرمولةكردن و

  
  ئيسماعيل حةمةئةمني 

   نورنبصرط –نيا ئةلَما
18 March 2005 

hamalaw@hotmail.com   
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