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  **كوردةوان نةقشبةنديكوردةوان نةقشبةندي/ / رائيدي مافثةروةررائيدي مافثةروةر. . ..يين ثريؤزيي ثيشمةرطة لةالي سةرؤك بارزاينيين ثريؤزيي ثيشمةرطة لةالي سةرؤك بارزاين

ثيشمةرطايةيت  من هيض ثؤستيك بة دامةزراندن وةرناطرم، من ثيشمةرطةم و ثلةي
كوردة و هةر  بةرزترين ثؤستة الي من، ثيشمةرطة رِةمزي بةرخودان و مانةوةي طةيل

.. وةسفي بكات ة ميليشيا نيية و قبولَيش ناكةين كةس بةو شيوةيةدةمينيت، ثيشمةرط
لةضةندين بؤنةدا  ئةمانة بةشيكن لة ليدوان و هةلَويستةكاين سةرؤك مسعود بارزاين و

هةلَويستانةي بةرامبةر  ئةم دةستةواذةو ليدوانانةي دوثات كردوةتةوة، زياتريش ئةم
بة حةساسيةيت تونديان  ليمي بووة كة ناسراونكةنالَةكاين راطةياندين عةرةيب و ئيق

كوردستان، ديارة ئةم ليدوان  بةرامبةر مافة نةتةوةييةكاين طةيل كورد و ثيشمةرطةكاين
جؤريكة لة حيواري سياسي و  و هةلَويستانة بؤ ئيستيفزاز كردين ئةوان نيية بةلَكو
لة موقةدةسايت طةيل كورد و  هةولَيكة بؤ تيطةياندين بةرامبةر كة ثيشمةرطة بةشيكة

سةرؤك بارزاين لة دؤسيي  ئاويتةي ميذووي نةتةوةي كورد بووة، ئةم هةلَويستةي
سةردةم هةروةك هةنديك  ثيشمةرطةدا، دواكةوتن نيية لة ثيشهات و طؤرِانكاريةكاين

دين كؤمةلَطاش نيية، ضونكة جطة خواسيت بةمةدةين كر شرؤظةي دةكةن، ثيضةوانةي ثرةنسيثةكاين كؤمةلَطاي مةدةين و
خةبايت  بؤطؤرِيين شيوازي كاركردين ثيشمةرطةو واجبايت نويي ثيشمةرطة كردوة، لةماوةي لةوةي سةرؤك بارزاين ئاماذةي

ناحةزاين طةيل كورد بةرامبةر بةخةلَكي  دورودريذي ثيشمةرطةشدا و لةطةلَ ئةو هةمو تاوان و درِندةييةي كةدوذمن و
ان و بةرامبةر خودي ثيشمةرطة كراوة، بةالَم هيض كاتيك ثةنايان بؤ تؤلةسةندنةوةي نامرؤظانة نةبردوة و هةميشة كوردست
) تةعةداش لةكةس قبولَ مةكةن تةعةدا لةكةس مةكةن و(ثيشمةرطة مةردانة و لةسةر بنةماي فةرمودةي بارزاين نةمر  وةالَمي

لة سةركةوتندا (رِينمايية مةعنةوي و ثرِ بةهاكاين بارزاين  دا بوبن لةسةركاريان كردوة و كاتيكيش، لةشكست و نسكؤ
ثيشمةرطة، يان  هةلَسوكةوتيان كردوة، هةنديك جار سةبر و دان بةخؤداطرتين) يب ئوميد مةبن مةغرور مةبن و لة نسكؤشدا

طةيشتبووة ئةوةي هةنديك لة سياسةمتةداراين دواي  شيوازي شةرِي ثارتيزاين ثيشمةرطة بة هةلَة ليكدراوةتةوة وكار
 ثيشمةرطة طيانيان لةسةردةستيان بوو ئةوان لة ئوتيلة ثينج ئةستيرةكاين ئةوروثا و ئازادي عيراق، ئةوانةي لةكاتيكدا

ةدا بسةثينن و لة عيراق بةسةر ثيشمةرط والَتاين دراوسي دةذيان، بة ثيشمةرطةيان دةطوت ميليشيا، هةولَيشياندا ئةم نازناوة
ناوة بطؤرِن، بةالَم بارزاين ئةو سةركردةية بوو ئاستيكي بؤ ئةوانة دانا و  و دةستوورة نويية ضاوةرِوانكراوةكةيدا ئةم

ناساند، خةلَكاين تر  خؤي بة ثيشمةرطة، كؤتايي بةهةموو كيشةكة هينا، ئةو كاتةي بارزاين خؤي بة ثيشمةرطة ناساندين
دةطةرِان بةو هيوايةي لةدواي سةردان و كؤبونةوةكاين  ي ثؤستةكاين سةرجادةي قري و باشترين قات و بؤينباخ دابةدوا

دةركةويت، بةالَم  و لةثيش زوومي كاميراكان و كةنالَةكاين راطةياندن بة مةزهةريكي جوانةوة لةدةرةوة، لة بةردةم فرِؤكةكان
وةزيري بةرطري هةمان والَت و سةركؤمارةكاين   دةرةوةي ئةمريكا و ثيشتريشثيشمةرطايةيت سةرؤك بارزاين وةزيري
وكؤرياي باشوور و دةيان سةركردة و دبلؤماتكارو بةرثرسي ناضار كرد، بينة  عيراق و وةزيري دةرةوةي بةريتانيا

ئةم ثيشمةرطةيةش  ةن، هةرهةوليري ثايتةخت و داواي حيكمةت و ضارةسةرةكاين ثيشمةرطةكةي كوردستان بك سةالحةديين
كةنالَةكاين راطةياندين جيهاين ناضار كرد بة  بوو، كة ناودارترين و سةركةوتوترين ثيشكةشكاري بةرنامة سياسيةكاين

 ). كةم وينةيت، ضونكة تةنانةت دوذمنةكانيشت ناتوانن رِيزت لينةطرن تؤ كةسايةتيةكي(سةرؤك بارزاين بلَيت 
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