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  باوكي هةلؤ طةرمياين باوكي هةلؤ طةرمياين......وةرن بائصوةش فصري ئةو دميوكراتية بنبوةرن بائصوةش فصري ئةو دميوكراتية بنب  ئاسايشي سليماين بةرقةرارةئاسايشي سليماين بةرقةرارة  دميوكرايت لةدميوكرايت لة

 
  

 وةبؤ ئةم مةبةستةش، هةموو دنيادا هةول وكؤشش ئةدرص بؤ بةرزكردنةوةي رادةي زانياري و زانسيت
نةوةدان بؤ هيناين نؤي كؤليلةطةران و لصتان بؤ كاروو باري زانسيت هةردةم الَثرسراواين وولص

ت الَترينسيستمي خوصندن بؤ قوتابيان وة رص نةدان بةو اليةنانةي كةئةبنة هؤي دواخستين زانياري لة وو
، بةثصضةوانةي هةموو جيهانةوة رذصمي بةعسي فاشست بوو كة هيض ياسايةكي بؤ خوصندن دانةنابوو، دا
وو كارصكي نابةجصي ئةكرد وة هةردةم رصزي هةم بؤ هينانةدي ئاماجني ثارتةكةي و سةراين بةعس وة

وة بؤ وةرطرتين قوتابيان لةهةموو بوارةكاين خوصندن دا ياساي ، بؤزانست و خوصندةواران دانةئةنا
منرةكانيان كةم بوو وةنةيان ئةتواين  بةكار ئةهينا وةبؤ قوتابياين دواكةوت و وةئةوانةي رصذةي بةعسي

ئةكرد بةداناين ياسا بؤ وةرطرتين ئةو قوتابيانة وة منونةش لةزؤر بواري خوصندن خبوصنن دةسيت 
بةناو  مندايل بةعسي بص يا(بؤئةممةبةستة ئةوةبوو قوتابيان وةرئةطريان لةهةموو بوارةكان دا بةمةرجص 

ت داراين بةعس الَوةزؤر لةدةسة) هتد.. .. .. .. باوكي خاوةن نؤتةو شجاعي ثياو كوشتين هةبص شةهيديا
يان ئةجنام ئةدادذ بة قوتابيان وةئةوةي دوور بوو لةئاسيت بةرزبوونةوةي رادةي زانياري نابةجصكاري 

وةبةكارهصناين دةزطاي ئةمن و ئيستخبارات دذ بةقوتابيان بؤ كارةكانيان وةجوابدانةوةي  ئةيان كرد
اري قوتابيان هةموو داواكاريةكاين قوتابيان بة لصدان و روو تص طرتين لوولةي ضةكةكانيان بةرةوة داواك

وةروون وئاشكراية لةهةموو طؤران كاريةكي دةسةالت داريدا ئةوانةي . وةئةجنامةكةي ئةوةبوو كةدميان
ت ئةطرنة دةست بةخصرايي ضاويك ئةخشصنن بةو كردارانةي رذصمي ثصش وو وةئةوةي كة نارةوا الَكةدةسة

 بؤدائةرصذن بؤ بةرقةراربونيان بووةوكاريان ثص كردوة دذ بةكؤمةل بةخصراي ئةي طؤرن وياساي نوصي
م بةهؤي سةرقايل سةركرةي ثاريت لثصرسراو بؤ هينانةدي ئاماجني ثارتةكةي زؤر الَبة، لةدةسةالتدا

وةزؤر جار هةندص لصثرسراوان بؤ مةبةسيت كاري خؤيان بريار ، كاريي بةجصياخنستؤتة ئةو الوة
ةي لةدواي راثةرين لةكوردوستان رووي دا وةئةو. دةرئةكةن بةبص ئةوةي بزانن كؤتايةكةي ضؤن ئةبص

) مسئولةكان(ئةوةبوو زؤر لة ، لةبواري خوصندن دا هيض جياوازيةكي ئةوتؤي نةبوو لةطةل رذصمي كؤن دا
لصثرسراوةكان دةستيان كردبة بةردةوامي لةخوصندن بةبص ئةوةي بطةرصنةوة بؤ ئاسيت رادةي زانسيت ئةو 

الوان  بة ئصواران بةناوي كؤليذي ئةهلي وةئةمة بوو بةهؤي تصكةالوبووينكةسة وةكردنةوةي كؤليذص
ت و ثارةو سيارةي مؤديل وة دوور خستنةوةي زؤر الوو لةذياين الَلةطةل لصثرسراواين خاوةن دةسة

سةربةسيت خؤي بةهؤي ئةوةي زؤرالوو ئةيبيين خوصندن هيض قةدري نية جطة لة ثارة نةبص كة 
. ةوة و ئةبنة خاوةنربوانامةي خؤي بةبص ئةوةي ئاسيت زانسيت بةرز بصتمسئولةكان ئةي بةخشن

وة . وةلةسليماين برياري كردنةوةي زانكؤيةكي ئةهلياندا ئةمةش زياتر رادةي زانسيت هصناية خوارص
بؤ ثاراستين رادةي زانياري لةكوردوستان وةئةو شةوخنونيةو هةول دانةيان كة دابويان بؤ  قوتابيان

اين دةرةجةيةك كة لة كؤلصذصكي بةرز وةر بطريصن ئصستا ئةبينن ئةوانةي كة دواكةوتوون بةدةست هصن
 ئةتوانن بةئارةزووي خؤيان دؤالرنخاوةن  لةخوصندن يا ئاسيت خوصندةواريان بةرز نية بةهؤي ئةوةي

ية يا وةقوتابيان دةستيان كرد بةمان طرتن لةزانكؤي سليماين بؤ هةلوةشاندنةوةي ئةو زانكؤ. خبوصنن
ين الَخود داناين ياسايةكي ثصويست بؤي بؤئةوةي نةبصتة هؤي دواخستين زانسيت لةكوردوستان وةك سا

وةقوتابياين كؤليذي دةرمان سازي لة زانكؤي سةالحةدين لةهةولصر ثشتطريي . تداري بةعسالَذصر دةسة
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يمانيان طرتة بةر بؤ ئةو ئةو داواكاريةي قوتابياين سليمانيان كرد وة بةرؤذصكيسةرماو باران رصي سل
م بةهؤي ئةوةيدميوكرايت لةاليةن ئاسايشي سليمانيةوة الَبة. ثالثشتية ي خوصند كاراين سليماين

بةرقةرارة نةيان هصشت ئةو كؤمةلة قةتابيانة بطةنة سليمانيوةبةشداري داواكاريةكاين خوصندكاراين 
وكراتيةي لةكوردوستان بةرقةرارة بةسةر زانكؤي سليماين بكةن دةستيان كرد بة دابةش كردين ئةو دمي

م بةو جؤرةي كة ثياواين بةعس ئةيان كرد بة زةبري شةق و لوولةي تفةنط الَئةو كؤمةلة قوتابيانةدا بة
ئةمةية دميوكرايت لةئاسايشي . كؤتايان بةو كارة مةزنةي قةتابيان هصناو طةرانيانةوةبؤ هةولصر

يا .. ئةم كارةئةجنام نةدراوة ثصويستة ئةوانة بدرصنة دادطاسليماين ئةطةر بةئاطاداري لصثرسراوان 
 بانطةواز بكةين بلصني وةرن بؤ ئاسايشي سليماين بؤئةوةي فصري دميوكرايت بنننننننننن؟
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