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  بیر غهگر ۆه ... و رو  خستهیکان هیم و کور  که فافانه ت شه  حکومهیکۆر  و سه وه هیبووۆ کوردستان کیمان رله په

  
   کوردستانیمان رله په

 23/8 ۆم ت ئه کاله وه  کوردستان بهیمر  ههیت  حکومهیکۆر تاح سه ر فه ز عومهر  بهیبوون  ئاماده به
و  کردو له پیست  دهیدنان موفت ز عهر  بهیت هیکاۆر  سه  کوردستان بهیمان رله  پهیی نائاسای وه بونهۆک
  که  وه بوونهۆ کی ند ئاماده تمه بهی تایرانیز  وه ک له هی ت و ژماره  حکومهیکۆر زان سهر دا به هی وه بوونهۆک

  .بوون
ر   سه  خستهیشکیدا تیایش کرد و ت شکه پیک هی مان ووته رله  پهیکۆر دا سه که  وه بوونهۆ کیتا ره  سه له
ش  وه  و ئه وه تهۆان بیدا دووچار هی و ماوه  کوردستان لهیک  خهین مهۆ ک  کهی رانه مپه و گرفت و له ئه
  .نربب  دهییزا کان و ناره قامه ر شه  سه ته بچیک  خه کرد کهیوا
 یک ماف مان به رله  پهیکۆر  کوردستان سهیانیت هاوی هی ییم دوا  ئهی که شاندانهیپۆخ ت به باره سه

شاندان و یپۆم خ به ، رانه گهیش نیت  و حکومه رانه گهیک ن  خهیو ووت وه هیک دا لی که و خه  ئهیسروشت
 یت المه  سهی وه  ئهۆت بریربگ  وهۆخ  ناوهیت زاره  وه ت له لهۆت مب  و ده هی  ههیۆ خینو شوش ریزا ناره
  .تزرت بپار هو  دهیزگاکان ران و دام و ده شاندهیپۆخ

گا کان و ر شه کیت هینۆ چ  لهیش کردوو باس شکه پیک هی ت ووته کاله وه ت به  حکومهیکۆر دواتر سه
   کهی و گرفتانه ر ئه  سه  خستهیشکیت ت کاله  وه ت به  حکومهیکۆر دا سهیکان  وته له ،انیۆر ب سه چاره

 ڵ گه  لهیست بهم گرر  ههیت  حکومه با که  کارهی له سه  مه وانه  له وه تهۆ بیم دووچارر  ههیت حکومه
  رتن کهی بی هالیایمپانۆ ک وانه له ،یرکردن سه چارهۆرکردبوو بۆ میانی بیک هیایمپانۆند ک چه
 ی کهیوا نز  ئه هی کراباج به ج سته بهو گر ر ئه گه بابوو ئه گاوات کارهزار م هه2000  که سته بهگر

  ا81'م ۆها ک روه  و هه وه هیما  ده زافهیبا ئ گاوات کارهم600
'e4عیمن  ئهیخۆ بارودیی نائاسایانووی ب  تر بهیک هیایمپانۆند ک ل و چهی پاک تیای یراق 

 یت ووت کاله وه ت به  حکومهیکۆر دا سهیکان  قسهی ژهدر ها له روه هه . وه شانده وه ان ههی که سته بهگر
   که  داوامان کردووه مهان ئیت هاوویکان  گرفتهیرکردن سه چارهۆن بیرم م گه ن خهیم سارد ن  خه مهئ

کرد  وه  لهیدواتر باس ،نیکر  دهین مه مان سوتهۆمان و خۆ خ وه ته کوردستان بدریش ه بین مه  سوتهی پاره
 و یقار  عهی ک سولفه ان وهیت هاو ته  داوهیالرۆن دۆی مل110 ی کهیستا نزم تا ئر  ههیت  حکومه که
  ا98 ' مه رهه  کوردستان به  له  که اکانمان داوهیمپانۆ بازرگان و کیهان

'e4ن ش بکهیان نمای.  
ست یوکو پ  وه  کوردستان کرد کهیانیزا  شاره  لهیشۆ خیی تاح گله ر فه ز عومهر  به وه  ترهیک هیال له
 یکۆر ش سهیانیت هاویکان شاندانهیپۆ خ ت به باره سه . روو نه ان بخهیۆ خییزا  شاره وهیان توانی نه

وا  وان بم ئه  ئهیگا ج ش لهیر من گه  ئهیو ووتان ی داواکانۆ و ب وه  دووپات کردهیۆ خیریت پشتگ حکومه
ن و  نجام بده ت ئه  حکومهیزگاکان ر دام و ده رامبه  بهیژی توندووتیت کارم ناب به ،م که شاندان دهیپۆخ
  . وه رانده  گه که لکه  خهییندووی زۆ بیشیکان شاندانهیپۆخ

  له: یج ووت ره د فه مه مانتار محه رله تا په ره سه ،ان کردیک هی له ند موداخه مانتاران چه رله ش پهیپاشان
 ی وه  ئهۆکرد ب  ترخان نهیت بهی تایک هی  کوردستان بودجهیت  حکومهۆ ب هی زمه و ئه  ئهی بوونیکات

 یزان ت ده  مادام حکومهیهاب ووت  شه ه خایزانۆمانتار س رله دواتر په ،ت بکرۆ بی له  په  بهیر سه چاره
دواتر  .کات ر ده رامبه ان بهیم رخه مته  کهۆان ناکات و بیسل  فهی چۆت ب  حکومه  له هی  هه خراپیریب خه
 یم کراو دوار  ههیت  حکومه ش به شکه پ وه مانتارانه رله ن په هی ال  تر لهیاریشن و پیۆن گفتووگیند چه
 یان کرد و دوایۆ خی ن دانان قسهبا و پال  و کارهیe4_ا90_  بازریریز زان وهر  به  له که هیر  هه وه ئه
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 روو و  مانتاران خسه رله  پهیکان خنه ارو رهیشنر پ سه ان لهیۆ خیکان هینیب تی وه ندنهو خو وه روونکردنه
 .ن که  نه وه هی لیم رخه مته  که و گرفته  ئهیر کردن سه  چارهۆت بان بیست  ده  لهیرچ اندا ههینل به
 یرکتر چاودکوپ ریک هی وه ش ت به  حکومه ستهیو پ بوون که هڕ و باوه ر ئه سه مانان له رله ندام په ئه
 ناو یل لوپه  کهی نرخیۆنترۆت تا کنکبھ پ م کاره  ئهۆش ب ژنهی ناو بازار بکات و لیل لوپه  کهینرخ

  .بازار بکات
 ، ناو کوردستان ننه بین مه تهتوانن سوو ان دهی قاچاخچیچۆ ب ت گرت که  حکومه ان لهی خنه ها ره روه هه
   به انهیو قاچاخچ توانن ئه  تا نه م باردوخه  ئهی کردنڵۆنترۆ کیست به  مه  و به ناتوانیت م حکومه به
  .ان بکاتی کاریرت چاود حکومه ،ن  بکهیاریان نرخ دیۆ خیخوازد
 دا یلکارش پێند  هه  بهی تان ئاماژه کوردسیمان رله  پهیندام  ئه رهد شیز خورشڕ  به وه هیۆن خ هیال له

 سوود یالرۆزار د  هه700 ، م مانگه  ئهی18-1 یوت که ری  ماوه ن لهینز  بهیکان ستگه و ک لهک هی: یو گوت
  . وه تهچ بپیکان  کاره ت له  حکومه ستهیوش پ مه  و ئه وهینیب

کو  وه ،ووڕ  خسته شانهم ک  ئهۆ بی چاره گهند ر ش چهی کوردستانیمان رله  پهیندام  ئهیخمور فوور مه غه
ت و تر ب  مه  خانوو بهی کرینرخ ،انی وه انهڕ  گهۆ بیشتوانی دانیکان و هاندان  گوندهی وه دانکردنه ئاوه
ن  ن بکهی دابین مه توانن سووته ان دهی قاچاخچیچۆ ب  کرد کهیت  حکومه  لهیی  گله وه هیشۆن خ هیال له
 .اتوانت ن م حکومه به


