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  لة مافةكاين مناآلين عيراق  ي بةرطريسةنتةر ِراطةياندين لقي ئيتالياي

 ،لة كؤنطرةيةكي ِرؤذنامةطةريدا (CARRARA) كةرارة يلة شار وارة ئيي5 شةمة سةعات 3 ذيؤِر
نامة يضةندين ِرؤذ بةئامةدةبوون،ك هاتيي ئيتاليا ثراق بةش عيآلينمنابةرطري لة مافةكاين سةنتةري 

 لةوانةنوس 

 

 و يسياس كةسايةيتو ةكخراوي ِردةني ضنةرنوي وة iltirreno،Lanazione ةينامثةيامنيري هةردوو ِرؤذ
  . شاري كةرارة و ماسة ومونتنيسوكؤمةآليةيت

 كؤنطرةكة بة ،وا كر ميوانةكاينر هاتينبةخي،تاليائي سةنتةر لة ي بةربرسهبار محيد لةاليةن شسةرةتا
  كة بونةتة قورباينينةآل هةموو ئةو مناياك ثياينطرتن لة طز ي ِرن بؤدةقيقةيةك ِراوةستا

 دةسيت ،راق عيآلين منابةتايبةيت دلَتةزينةكان لة سةرتاسةري دنيادا وكارةساتة  ويةرستثنةؤشةروك
  .ثيكرد

تةمةن لَيكي منا طؤاست ِر ثيشكةش كرا، ةوةجبارطؤ استِر بةياين ِراطةياندي لقي ئيتالياي سةنتةر لة اليةن
ة سال11َ تةمةينو يتاليةي ئكي كة منالَمايكل تروية دواتر لةاليةين،  سةرةتاييةي5 يلولة ثؤةسال11َ

 .رايةوةنديوخكة لة بةرنامةي سةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلندا هاتووة ن آلمنا مافة كاينالئيحةي 
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راق  عيووداوةكاينِر : وويت ، جةبارمادة بووان كردئاي شكةشيث ي سةنتةر قسةيةكياوسوِرهةلَ جبار حممد
 ،وةرتوي داطايةطمةلَؤك  ئةمياث سةرتا حورمةيتيبوفاندن ِر، و كوشتار شةِر،نشؤترسناك وناخ

ن آلرةشةوة منالي  
 يكنامةكان وا نيشان دةدةن كةخةلَِرؤذفيزيون و ةلةلة ت ،دةدةن ئةم وةزعة نالةبارة طةورةترين باجي

لةشيان ي ط كة سانةن كة هيج ئاسوية كراق ئةوعيراقي ايطمةلؤكي و  ناكريدا بةديبة مايف نؤنام عي 
 عةدالةتو دميوكراسيان ياو غةربةوة حكومةت و نيزامثوروئة لة يية دةبؤ عةدالةتو ريفاه،هةر بيئازاد

ي  سةنتةرروست بووين دةسةر بةيايننيطايةكي خيرا بم بةآلبة، ت دميوكراسيان بكرييرو في ردري بنيؤب
لة  .ثوضةلَ و ناكام دةكاتةوة نادروستة تيِروانينة ئةو ،نآل منا مافةكاينِراطةياندين الئيحةيو مناآلن 
 بةرذةوندييةكي نةتةوةيي مضن هيآلري كةري مايف مناطمة بةرئي..نآلكةم مناةي: ة و هاتودا سةنتةربةياين

 يريةكطي ِرضمة هيئي.  نابيننيةوةنآلياين مناذ شيث لة ؤذيلؤيداوئ يو ئابوري وسياسئايين و
 بووين جيهاينةب وامانمة بِرئي. ناناسنييةمسِرةب ئاييني و طفةرهن ، نةتةوةيي،ي سياس،رافيايوطرج

ئةم  .ورييثن ئةآلة مافةكاين منالرتن طزلييايةك بة ِرطلَةمؤسو كةويت هةر كهةلَية، ة هنآلمايف منا
 هةر ةلَطبةراورد كةن لة ،ةو هاتودانتةرة سةين كة لة بةرنامآل مناةكاين مافين بةندةكاتيِروانينةو

  ئينسايننوينةر دا كاولكراويراق دةزانن لة عيسا ئةو،دايانةثيتة ئةوروآلئةم وو يكيسايةدستورو 
 ،ة هةيبووين وةن بةو تةوقعة بةرزةآل مناةكاين ئينسان و مافؤرتن بطزيِر وةويسيتؤش خازووعةدالةخت

  . ن بكةنآل منا سةر مافةكاينبكةنةرش  كة هيدةننا ظ مرو مايفلكةراينيشيثا بة طيِروة 

  
 و ئاينو دايك و  باوكي دةسنيشاينكة ،لةدايك دةيب و دونياوةديتة ِريكةوت كاتيك كة بة مرظزان يبةِر

 ؤذيلؤيدا وئئايين ويياس سيساية بة هين تواناآل منايكة، كردووة بؤ خؤي  نيشتمان و زمايننةتةوةو
ي لةسةريشؤذي بةسةريدا بسةثينن ولؤيدائئايين و  و ي سياسيهةوية،وة تةمةنيؤذيبكات تالة يةكةم ِر
 ةكاين بة مافمرؤظ و حورمةتية ؟ ئةمة ئيتر يبؤ بنكة ناشزان،نبكري و ئةشكةجنةئيعدام وزينداين 

  .نآلمنا
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 ي جؤراوجؤروةن شيآلن مناةها ئينسانةوة ضؤ مليارياوضبة بةر انةئيوة بِروانن كة ِرؤذ
 سةر قةبرو ؤن بآل منا بردين، شةِرؤن بآلمنا  ناردين، سةعاتة12 ي قورسيكار: نةوة ندريسيوةضئة

،  و نةخوش كردنيانيبرس  و حةبس كردنيات لة مالَ،دان و ترساندنيانلي شيوةن كردن، حيجاب كردن و
 ي و دواكةتويبريو باوةِري نةتةوة ثةرسيتو ط نة فةره جطةلة،نةآل منايحةزوو ئارةزوئيتر  ئةمانة يكة

نةيب ،قمانة بلَةمة حئيت ئاينن يثةروةردةو  لة ، دواكةوتوانةطينةوفةرهنةتةوةثةرسيت   وكة دةبي
كوردستان و لة وة  بةرزةئينسانيةؤبةو ئاس  ئةم سةنتةرةاواينسوِرهةلَ يستائَ، تةوة جيا بكريفيركردن

 ي ئازاديك خةلَشيتثالَث بة ويسيتيث ئةم سةنتةرة ،دا كار و هةلَسوِرانيان هةيةراقعيي تري شار دةنض
و هةموو ئةوانة هةية كة مناآلنيان خؤش دةويت و بة ضاويكي بةرزي مرؤظانةوة ضاو لة مناآلن خوازو 
نة اة ودةسكةوتةكامنجروبة وت ضاالكيداينيرطك يتاليا لي ئئةم سةنتةرة لة ي بةشيكردنةوة ،دةكةن

  .نآلمناؤ بشبةخيتؤخي و  ئازادبواريلة

  
60 يكةئافرةتيك(يلوجية ديل جوديد ةكانووآل ض بة ساي بةشئيلي جي جي سةنديكاي نةردواتر نوي 

 ئةم سةنتةرةي  كردنةوةؤ ئةكةم بهبار محيد لة يز بايؤريث و يشؤ دةس خ ناساندو وويتؤيخ) ةيةسالَ
ا هةموو طمةلَكؤكدا دةبواية  ئةمة لة كاتي،شية كنؤ هةموو ناخقورباينان ريةكثن و آلمنا و وويت

 يدةمةو، ن وبريةكانآل منارتينطاوض بةتايبةت بة لة بةرهو ريفاي شؤ خؤويستيةك فةراهةم بكات بيث
 ئةوانةوة ياطيشت بةشةريةت بووة لة ِرناوةند و سةرضاوةي شارستاين طراق م عييوة بلَةلةم فرسةتة ئ

 عةدالةتو يقسة يةارةيةةز ئةو حيتانة نةوةةخشبؤ تر خيئةوة جاريك ، داوةؤي بةخيةشةطت ةشةريةب
 بووم لةم شحالَؤ دةكةم خ بايتان يلَؤزري ث بةدلَِرثمن ، اوضنةوة بةرننسان دي جيهاين ئي ومايفيةكساين
  . ئامادة بوومبؤنةيةدا

 ؤاس بثسو _ كردو وويتي خويكحوليستةكان قسةو باس بايني ناوةندي قورنةر وةك نوييئاجنيلو كريل
شتوة كة منتان ئيةمن ي بؤ ئةم بؤنةية،  كردووةبانطهينةكان لة ِريك بووم لة مدمكيي ث سةنتةرياطيز اري
 ئةو كةسانةم لةسةر شانة مةك كردينؤ كي ئةركمنئيستا ةوة و اك بوومةوة ضكحوليستةكان يارط

ض دا خيزانلةناو  دايكان باوكاندمان بووين ئيم كةي ئةوة بلَيدةمةو،  بووندماني ئيكةوةك من توش
 دلَةِراوكييان ترس و يت وتوشبادا دةيالِرةن بآلت و منان دادةنيآل مناياينذ لةسةر كاريطةريةكي زيانيار

 يرط بةرينتةرم سةشحالَؤ خاسيتبةِر.ةورةكانط يةية ئةو هةلَن دةبنة قورباينآل منايةرةشةوةت، ليكادة
  .ثيك هاتيتاليةئراق لة  عييناآل منلة مافةكاين
من لة  :  وويتك لة قسةكاينلة بةشي) يتاليا ئنيسيتؤمؤ ك حزيب ناوةيني كوميتةيئةندام (يئةلبةرتوس

 مؤريكي ئايين يةكيك لة ئاينةكاين  هةر لة دايك دةيب منالَوويتكةم كةة ئثيجبارةوة دةس ي قسةكة
  بةدةسيتيهودة يينآل منا؟ينرذ دةكوؤبلةسةريشي دةكوذري و بة خؤشيان نازانن  ري،ثيوة دةن

 يلة سةردةم يتاليائلة  ، بوونيهودةران كة يذ ئةوة كوينازيستةكانةوة قةتل عام كران تةا بة خاتر
ة شان كردووةو بةنيان تفةنك بآلمنا دا دام حسني سة دةسةاليتكايتعيراق لة فاشيستةكان ولة 
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بريو  لة ين ئازاد بكرن دةيبآلمنا،  قورباينيانن بةودناون و كريااي ِرؤذياي نةتةوةثةرسيتلؤيدئا
  .ةرستانةث كونة سياسةيتؤن نةبني بآل منا قوربايني شاهدي ئةوةؤ ب،ةرسيتث و نةتةوةبؤضوين ئايين

 ؤش بوو باكيار سةرنج ر جبقسة كاين : وويت  كةرارةي شار ئةريترييةكاينيت يةكيينةر نويتيكسيت
ئةم سةنتةرةي كردنةوةؤ ئةكةم بز بايتان يلؤري ث،مةئي .  

 يز باؤريثمنيش  :  وويتك لة قسةكاينشيةلة ب،  فةلةستنيكيشةي لة شيتثالَ ث يةكييتي ئةندامرةابةرب
ؤ  ب،ينبريشؤكة لة ِربةشي دينكة ا ئةوةية ةك كة هةمة تسةرجني ، ئةكةم سةنتةر تان يلَيكردنةوة

  جياوازييةك دةيب،ةونةيبوةية توندِرة ئطرنطم آلبة، كاتوليك لة دايك بوومخيزانيكيمنونة من لة 
نداتسيوينؤيف ِر حزيبةي كوميتي بةناو-يكرستينة رونكري.  بكةينيةو و توند ِرئاينوان لةني 
 تازة يكخراويكيئامةدةم كةِر  بؤنةيةدالةمكة م خوش حالَثثَمن  :  وويت لةبةشيك لةقسةكايننيسيتؤمؤك

ن خةبات آل منا كردن لة مافةكاينبةرطري ؤ ب و يةكساين مةدةيني لةسةر بنةماويتاليا دةس بة كارة ئلة 
 كردن شيتثالَث ،شت جيهانطيتالياو ئنني لة آل منا مافةكايني كةرشيت ثالَثمة ئي، دةكات
 ئةم سةنتةرة شيتثالَمان ثهيوا دارم بةهةموو ،شارستاين ويشؤو خ  كردنة لة ئاشيتشيتثالَث،نآللةمنا
  .بكةين
 :  وويتلة بةشيك لة قسةكاين : ي داتسقوتاخبانةي ئامادةييلة ) يتاليا ئ زماينيستاؤمام (ماريةنا ئةن
يتاليا ئدةزامن لة و ستام ؤ من مام،ستادائي ابردو نةلة نة لة ِر ئايينيةروةردةثلة  ن ئازاد نةبوونآلمنا

 كةمتر ضيهي،  ئةكاتثي دةست باخضةي ساوايانةوة تةنانةت لة خويندنطانلة انةي ئايين فيركردين و
ندنة ئاينييةي ناوة لةنةهيخويووالتة يباقو لة عرياق كة ) دييني الزامالتعليم اال(و جؤرة بةزؤر ثي 

ؤ بِروا يان بيِربوايي  ب هةيةييك ئازادرة بركةلي  ئةوةيةةبةهجياوازييةك كة  تةنيا ،دا هةيةعةرةبيةكان
 باش يةمةلَا لة اليةن ماموستاكانيانةوة مننخويان ي ئايين دةرسينٍةاآليتاليا ئةو من ئة ل،بة ئاين
وازين وجياناكريوان ئةوان و  لة  دةكريكةة منالَي منونة لة كالسؤب ، ترةكاينمنالَنيمنة ة منالَام تة 
ي كة سةنتةر مش حالَؤخيث من ،ر كةمنؤنن ز ناخويي ئاينرس دةينةاآل ئةو من،ين ناخويي ئايندةرس

م ؤ خيش حالَؤتايشدا خؤ لةك، هاتوةتة مةيدانوة بةرزةئاست و ضاوةِروانيةن بةو اآل لة منبةرطري
دامةزراندين سةنتةري بةرطري لة مافةكانياندا كة لة آليمناثينج  ئةو بة ئامادة بووين دةردةبرم
  .بةشدارن

 دا ئامادةبووانيشوروشةوق وة لة نيو .نآل مناي سةنتةريندامةبة ئلة ئامادةبووان بوون  كةس 10تر ادو
  .و كؤتايي بة كؤنطرةي ِراطةياندكة هات خورايةوةي و ساردشرييين

بة دورو دريذي هةوالَي كؤنطرةي ) الي سةرةوة(شاياين باسة بؤ ِرؤذي دواي هةردو ِرؤذنامةي ناو براو
  .ان بآلو كردةوةِرؤذنامةطةري سةنتةري

   
   

  لقي ئيتاليا/ سونتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلين عيراق
  بةهار حةميد

  00333392587210تلفون 
  it.yahoo@2000baharhamidمةيل 
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