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  هةذار خؤشناوهةذار خؤشناو ...  ... كةسايةيت تالَةباين لة دوو دصرِداكةسايةيت تالَةباين لة دوو دصرِدا

لة سةرةتاي تالَةباين ئةو ئةستصرةي لة مصذووي مرؤظايةيت دا دةطةشصتةوة  
تةمةين الوصكي زيرةك و ضاالك، نةتةوةيةكةي بة ذصر دةسيت دةبينص زوو 

 ساآلنصك دةجةنطصدذي دوذمن و داطري كةران " ثارتيجان"دةبصتة ثصشمةرطة
ش دةوةستص ئةو سةردةنصتةوة و ماوةيةك لة دةرةوة لة ضاوةرِاوين دا شؤرِ

ؤرِشي هاوكات سص ش"  نيشتمانبري لة شؤرِشصكي نوص دةكاتةوة، دةطةرِصتةوة
 لة نصو طةل ثةرثا دةكا شؤرِشي رِزطاري خوازي كورد شؤرِشي طةورة

بزوتنةوة بة بريصكي طوجناو ، هةر سص "نوصخوازي شؤرِشي فصمصنيست
لةو نصوةشدا ثارتصكي كوردي دورست دةكا بة ناوي يةكصيت "دةدا، تاو

ئةو نايةوص وةك جيطظارة شؤرِشةكةي " ،، هةلَبةت"نيشتماين كوردستان
، " دا ديكتاتؤرصكي وةك كاسترؤ بة جص بصلًص و خةلَك قنةيان بص لة برسي و هةذاري دايبةرصتة ثصشةوة تا لة دواي

شي طةلةكةي بة بص ديالؤط مراند و بةردةوام دوو بةجنة خباتة سةر شاشةي هةرطيزيش ئةو عةرةفاتصك نية شؤرِ
ك لة طةلةكةي لة ضةند كةسانصكامصرةكان و هات و هاوار بكا كة مايةي تةنيا خوصن رِشنت بوو، بؤيةش تالَةباين 

يز نةي ويستوة ووتةكاين ناطةن ياخود بلَصني لة مةبةسيت ووتةكاين ناطةن ضونكة ئةو بة هؤي دوربينيةوة هةرط
بةردةوام هةولَي بؤ ويسيت طةل داوة و بة ثصي رِؤذطاريش قسةي بؤ "لةسةر شاخص بة دةرزي بري هةلَكةنص 

اسةمتةدارصكي جيهانيشة و كةسصكة نةك ليربِال يا سةرةرِاي سةركردةيةكي خةباتكار ئةو سي "ميدياكان كردوة
از و ئازادي خوازة ئصستا دةيةوص جلةوي خؤرهةآليت دميوكراسي خواز يا شؤشياليست، بةلَكو كةسصكة مرؤظخو

 ئةمرِؤش هةر خوصن ناوةرِاست بطرصتة دةست و ضؤن موحةمةد لة بيابانصك هات ئاذاوةي لةو ناوضة ناوة و تا
دةرِصذرص، تالَةبانيش دةيةوص ئةو ئاسةوارة بسرصتةوة و ئازادي بؤ طةالن بصنص و ماناي سنور لة شؤظينيةت بصنصتة 
ناسينةوة، هةر بؤيةش ئةو لة رِؤذطارصكي نادياردا بة تةنيا تواين دوو ثاريت طةورةي كوردستان يةكصيت نيشتماين 

 ي لة ذصر يةك ضةمك كؤبكاتةوة كاتص سةركردةيةكي ئةورِوثي مامسؤ دةلصمةو ثاريت دميوكرايت و ئةواين تر
ئةمرِؤش تالَةباين بؤتة  "دةلَص ئصمة عصراقصكي دميوكراسي بة تالَةباين و ئةوانةي هاوشصوةن بنيات دةنصينةوة"

بذاردنتان وةك سةرؤك بةرِصز تالَةباين ئةمرِؤ بة برِيارداين ثةرلةمان بؤ هةلَ" سةرؤكي عصراق ماسيمؤ دةيلَصتةوة
 لة اليةن اليةنة  لة ئاثؤرِاي ضةقاندين دةسةآلت"كؤمار هيواي رِزطاربووين طةلةكةت بةهصزتر دةبصت

 بري لة سةرؤك كؤماري و دةسةآليت خؤي ناكاتةوة، لة لصدوان بؤ رِطةياندن دواي  تالَةباينعصراقيةكانةوة
بؤية ئةطةر لةم ساتة دا مصينةي عصراق مافصكي "صينة دادةطرص، هةلَبذاردين عصراق ثص لةسةر دميوكراسيةت و مايف م

ئةو . "ثارصزراوبص لة سايةي هةولَي ئةم سةرؤكة تا ثةجنا سالَي دي ناتوانص داوايةكي زياتر بة دةست بصنص
 ئةو مرؤظصك دةيةوص نةك تةنيا كوردستان يا عصراق بةلَكو خؤرهةآليت ناوةرِاست بة مصذووي ئةورِوثا تصثةرِصنص، و

ديوارة بةرلينيانة برووخصنص، ئةو سنورانةي نةماون تةنيا بؤ ناسنةوة نةبص بصنصتة نصو طةالنصك ثصويستيان بة 
سياسةيت تالَةباين تصكؤشان و قورباين وةك تالَةباين هةية، بؤية ئةطةر ئةبو مازن لةو جةمسةرةوة رِصطة و 

وان، نةوةيةكيش دص وةك ئةمرِؤي ثؤلؤنيةك شانازي بة بطرصتةبةر ئةوة ئاشيت و تةبايي دةبصتة ثةيام بؤ هةمو
  . !ئةملانيا دةكا كة ووآلتصكي بةهصزي ئةورِثاية
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