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ل

 

  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي ...  ... دواوةوةدواوةوة  هةنطاويك بؤ ثيشةوة و دوو هةنطاو بؤهةنطاويك بؤ ثيشةوة و دوو هةنطاو بؤ.. .. رِاطةياندين كورديرِاطةياندين كوردي

جطة  واهةست دةكةم لةكوردستان،يادةوةري دةرضووين يةكةم رِؤذنامةي كوردي
 لةكؤكردنةوةي ذمارةيةك رِؤذنامةنووس و ثيشانداين ضةند وينةوثةيكةريكي

َ خؤشبو و  خويندنةوةي ضةند وتاريك،شتيكي دي ميقدادبةدرخاين خوايل
ةثارضةكةي باشووري  نيية،لةوانةية قسةكردن لةسةر رِؤذنامةطةري كوردي تةا 

ضونكة رِةوشي سياسي و شيوازي حوكمرِاين  كوردستاندا طوجناوبيت
لةو رِؤذنامةنوس ونوسةرانةي  لةثارضةكاين تري كوردستاندا وادةكات جطة

لةهةوالَ و بابةتةكاين  ةنووسن،هيض ميسداقيةتيككةلةدةرةوةي والَتةوة د
  .نية، ناوكوردستاندا نابينريت،ضونكة هةرلةبنةمادا ئازادي

 لةكوردستاين باشوريشدا رِةوشي رِؤذنامةطةري هيشتا لةجيطاي خؤيداية و ئةطةر
 شةرِةجنيو و سوكايةتيكردن لة نيوان سايتة ئةلكترؤين ورِؤذنامةو كةنالَةكاين

نابينني،بةشيكي زؤريش لةو  دةرينني، ئةوا شتيكي ئةوتؤ) كةهةريةكةيان سةربةحزبيكن(ياندين كوردستان رِاطة
دةزطا حزيب و حكوميةكاين كوردستاندا دانيشتون و  بةرِيزانةي خؤيان لة شةرِةجنيو دةثاريزن لةناو دام و

دةسثيشخةربن و  ت،ئةم بةرِيزانة لةجيايت ئةوةيطرتووة با نةيبا) موضةكةيانةوة(كالَوةكةيانةوة  دةستيان بة
بكةن،ضاوةرِي دةكةن سةركردةكامنان  ثرؤذةي جؤراوجؤر ثيشكةش بة رِاي طشيت يان خودي سةركردايةيت كورد

 لةبةر رِوناكي ليدوانة.. لةذيررِؤشنايي وتةبةنرخةكةي(… ثيدةكةن ليدوانيك دةدةن،ئيتر دةست
عةرزوحالَضي و جطة لة  شيوةية نوسةر و رِؤذنامةنووساين كوردستان دةبنة بةبةغا و،بةم )هتد…ميذووييةكةي

نابيت ثيشكةش بةخةلَك و تةنانةت بةو حزبةش  جيبةجيكردين فةرماين بةرثرساين حزيب و حكومي شتيكيان
وكاتةش زؤرئاسايي دةبيت ئةم تةمةين خؤي بؤ تةرخان دةكات،ئة بكةن كةرِؤذنامةنوسةكة زؤربةي كات و

 نان برِاوي بكةن، ئيستا ئةطةر سةيري ئةو بةرِيزانة بكةين كةوةكو ليثرسراو لة رِؤذنامةنوسة سزابدةن و
ثيدةكةن،ئةطةر حزب بيةويت  رِاطةياندين حزبةكاندا كار دةكةن دةبينني وةك داشي دامة ئةمسةر و ئةوسةريان

كيان بدات ئةوا ثين تؤ بؤ كاريسزاي يةكيكي تر بكة، بةلَكو  ي نالَييت و برِؤ كاريرِؤذنامةطةري و رِاطةياندن ناشي
هةندي جاريش  بؤ ئةو رِؤذنامة يان لةرِاطةياندين ئةم وةزارةت بؤ وةزارةتيكي تر دةيطوازنةوة و لةم تةلةفزيؤن

طوازنةوة نةوةك سةنطةر بطؤرِيت و دةي سزادانةكةي ئةوةية بؤ جيطايةكي طرنطتر و بةئيمتيازايت زياتريشةوة
كةئةمةي دوايي يةكجار لةكوردستان مةرغوبة و لةبةر جيطا ثةيداكردن  ينيةكاين ئةم حزب نةبات بؤحزبيكي تر

رِةسةنةكان  ة سةنطةر طؤرِةكان،جيطاي دلَسؤزو خاوةن قةلَةمة) نوسةر و رِؤذنامةنوس(رِازيكردين  و
رِاطةياندين كورديدا نابيت و ئةطةر  ان و نة ثيشكةوتن لة رِةوشي رِؤذنامةطةري ونابيتةوة،ئةوكاتةش نةداهين

كةسيك يان رِؤذنامةيةك يان كةنالَيكي رِاطةياندن لةكوردستان قوت  بيشبيت ئةوا كيسةلَ ئاسا دةبيت،نامشةويت
تةوة و بلَيكي وةهاش ثةيدابوو ئةوة وة بيلم  الَمدانةوةي بؤ ئةومن لةم رِةوشة بةدةرم،ئةطةر شتيديكةسانة بةجي

بةالَم سةير لةوةداية بةم هةمو .. بةرامبةر نةبيت كة ئيشيان نيية تةاوةالَمدانةوة و تؤمةت دروست كردن بؤ
رِؤذنامةطةري لة باشوري كوردستاندا لةزؤربةي والَتاين رِؤذهةالَيت ناوةرِاست  طةندةلَيةوة رِةوشي رِاطةياندن و

بكةن، ثيدةضيت  رثرساين ئيمةش سوورن لةسةرئةوةي لةطةلَ والَتاين جيهاين سييةمدا بةراوردمانوبة باشترة
 …هةرئةوةندةشيان لةئيمة بويت
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