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نابص خؤمان لةو أاسيت ية البدةين كة أةوشي باشوري كوردستان بة هةموو سلبياتةكانييةوة لة أةوشي 
ئةمةش ئةوة ناطةيةنص كة ، يةيت و سياي و ئابورييةوةالَي كؤمةلة هةموو أوويةك، دةولَةتاين دةور وبةر باشترة

تداران و حريبة الَبص دةنط بني لة كةم و كوريت و كاري ضةوت و هةلَة و ناأةوا و أةخنة نةطرين و دةسة
 ديارة ديارة أذصمي أةفتار فاشي أووخاوي. سياسيةكان بة ئاطا نةهصنينةوة و كارة ناثةسندةكانيان ئيدانة نةكةين

خةلَكي ، سةدام بة هؤي سياسةتةكاين وصرانكاري و طرنطي نةدان بة ثصشخستين باري ئابوري كوردستان
كوردستاين تةواو هةذار كردبوو بة جؤرصك كة سةروةت و سامان تةا بؤ ثياواين خؤيي و بةكرصطرياوةكاين بوو 

بؤ ئةم هةلَبذاردنانةي كة لة . كداأادةيةكي زؤري هةذاري لة ناو خةلَوبوونةوةي الَكة ئةمةش ببووة هؤي ب
لةطةلَ ئةوةي يةكصيت و ثاريت بؤ ثةرلةماين عصراق و كوردستان بة يةك ، دا ئةجنام دران2005سةرةتاي سالَي 

م بؤ شارةوانييةكان كةوتنة كأين و أاكصشاين خةلَكي يةكتر بؤ الي خؤيان ئةويش بة الَليسيت هاوبةش دابةزين بة
لةم ناوةشدا خةلَكانصكي هةذار لةبةر طؤأيين باري ،  ثارة و سةيارة و زؤر شيت تردابةشكردين زةوي و داين

أؤلَي ، ئابوري خؤيان و خةلَكانصكي هةلثةرست و ضاوضنؤكيش لةبةر زياتر كؤكردنةوةي سامان و دةولَةمةندبوون
ةي ثصش دوايي بةأصز مام لة سةردانةك. كؤيلةيان بؤ خؤيان هةلَبذارد و لةم نصوةندةدا كأين و فرؤشتنيان ثصكرا

ئصمة لةسةرةوة هيضمان لة نصواندا نيية و لة أيزةكاين خوارةوة نابص كةس : طويت، جةالل تالَةباين بؤ سةالحةدين
م بةأصزي دةبصت لةياي ضووبصت كة هةر الَبكات وةك سةنطةر طواستنةوة و شيت لةو جؤرة بةيستفزازي ئكاري 

ية و يةكصيت نيشتماين كة تازة بة ) سةنطةر طواستنةوة (ةستةواذةيخؤيي و حيزبةكةي خاوةين داهصناين د
دةسيت كردووة بة ، تصكي فيعلي نيية لة هةولصرداالَمةلَبةندصكةوة طةأاوةتةوة هةولصر خاوةين هيض كارمةند و دةسة

فةرمانطةكاين تر و تةنانةت بؤ ضةند كةسصك ، جطةرة، دامةزراندين سةدان و هةزاران كةس بةناوي كارمةندي زانكؤ
ئابدا لةطةلَ \31باشة ئةطةر ثصشمةرطةي سكرتارييةت بووبصت دةبصت لة  (نووسراوة ثصشمةرطةي سكرتاريييةت

معاش و ثارةي ئةمانةش هةمووي لة ئيدارةي ) سةركردايةيت أؤيشتبصت و ثصويسيت بةدامةزراندنةوة نيية
 كة لة واقيعدا هيض كار و خزمةتصك ناكةن و تةا ئةوة نةبصت بةناو بلَصن سلصماين دةطصأصتةوة بؤ ئةمانة

ئيدارةي سلصماين تا ئصستا تاسةو ضالَةكاين ناو شاري ضاك نةكردوونةتةوة و خوصندنطايةكي نوص لة " يةكصتني"
ثصنجوين وصرانن و طوند و شارؤضكةكاين طةرميانةوة بطرة تا سةيد سادق و شانةدةري و ، سلصمانيدا بنيات نةنراوة

م تةا بؤ ثأوثاطةندةي هةلَبذاردين ئةجنومةين شارةوانييةكان الَهيض سيمايةكي ئاوةدانيان ثصوة ديار نيية بة
بةمةش ناوةستص لة ثارةي ئيدارةي سلصماين دةطصأصتةوة بؤ دامةزراندين !! سةدان مليؤن دؤالر سةرف دةكات

ئةمةي باسكرا بة تةا تاواين سياسةيت يةكيت نيية و هةمة . كانوةمهي خةلَك بةمةبةسيت زيادكردين أصكخستنة
بؤ خؤيان هةلَدةبذصرن رصطة دةدةن " كؤيلة"اليةين هةرة تاوانباريش ئةوانةن كة لة كؤمةلَطادا ثلةي ، اليةنةية

كصيت ية ئةمةي خوارةوةش دوو بةلَطةنامةي مةكتةيب سياسي و مةلَبةندي ية. مامةلَةي كأين و فرؤشتنيان ثصبكرص
، وةك ثصشتر ئاماذةم ثصكرد ثصشمةرطةي سكرتارييةيت تياية (بؤ دامةزراندين وةمهي بةناوي ليسيت طةأاوةكان

  :فةرموون ئصوة و بةلَطةنامةكان) سالَ دادةمةزرصنةوة9داماوانة يةكصيت ئةوةندة دوور بووة دواي 
  

 ئصمة ي كارصكي ئاسايية و ثصويست ناكاتك بؤسةر كاري ثصشولَبةباوةأي ئصمة طةأانةوةي خة: كوردستان نصت
.. طةنامةي لةسةر بآلوبكةينةوةلَكرصكارو فةرمانبةرن،  خبةينةأوو و بةي هةرةزؤريان  كةس كةزؤربة72 ناوي 
 .  داواي لصبوردمنان لة براي بةأصز هصمن شارةزووريلَلةطة
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