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  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي    ....ئةو كاتةي ِراطةياندن دةبيتة بةشيك لة ديكتاتؤريةتئةو كاتةي ِراطةياندن دةبيتة بةشيك لة ديكتاتؤريةت

سياسي بيت يان (دةوروذيت  لة والَتاين دميوكرسيدا كاتيك هةوالَ يان مةسةلةيةكي طرنط
ثةيامنيري ئاذانسةكان و  ئةوا كةنالَةكاين ِراطةياندن و) كؤمةالَيةيت يان ئابوري

دةطةِرين و بؤ وةرطرتين  طؤظارةكان لة بنج و بناواين مةسةلةكةتةلةفزيؤن و رؤذنامةو 
زياتر بؤضون و تيِروانيين  راو بؤضوين خةلَكي لةطةلَ خةلَكي ئاساييدا قسة دةكةن و

كاتيكيش دةِرؤنة ناو ، مةبةستة شةقامي ئةو والَتة يان ئةو شارة يان كؤمةلَطاكةيان
بةثيي شارةزايي و ئيختيساسي خؤي وةالَم و  ةت و هةريةكةدامودةزطاكاين حزيب وحكومي زؤر بةشةفافي

بةالَم لةوالَتاين عةرةرةيب و ناوضةي ِرؤذهةالَيت ، ِراطةياندن زانياري دةداتة ثةيامنير و كةنالَةكاين
 كةنالَةكاين راطةياندين ئيمة ئةوةي حسايب، مةسةلةكة تةواو ثيضةوانةية، كوردستانيش ناوةِراست ولة

هةوالَيك يان  كاتيك بيانةويت لةسةر بابةتيكي هةستيار،  راي طشيت و خةلَكي ئاساييةبؤ ناكةن
ئةوا دةستبةجي بةرةو ، راثؤرتيك دروست بكةن يان ديداريك ئةجنام بدةن بؤ مةسةلةيةكي طرنط

ان دةِرؤن و ئةو ثرسيارانةي ئاراستةشي طةورةترين و دةسةالَتدارترين ليثرسراو لة حزب و حكومةت
جاريش ثيشوةختة ثيشكةشكاري بةرنامة و ليثرسراوةكان  دةكةن دةيب بةدلَي ليثرسراوان بيت و هةندي

بةرثرسي يةكةمي ، ثرسيارةكان و تةنانةت لةسةر وةالَمةكةش ِريككةوتون لةسةر جؤر و شيوازي
ئاسايي   ثةيامنيريكيراطةياندن لةكوردستاندا بة كوفري دةزانن ئةطةر ِرؤذنامةنوسيك يان دةزطاكاين

رؤذنامةنووسة يب توانا و  ليرةشدا حةقيانة ضونكة يان ئةو، ) دةسةالَتدار(بِرؤنة الي بةرثرسيكي طةورة 
شتيك لة ئةلف و بيي ِراطةياندن و  نةخويندةوارة و لةسةر مةزاجي بةرثرسان دامةزراوة و هيض

يان ئةوةتا رؤذنامةنوسةكة ليهاتوة و ، مةسئولني نيية رؤذنامةطةري نازانيت كة ئةوة شايستةي مةقامي
ببيتة جيطاي سةرنج و جيطاي يةكيك لةو دةيان بةرثرسة طةندةلَ و يب  لةوانةية ئةطةر بةدياربكةويت

و  بكات كةساالَنيكة بوونةتة بار بةسةر راطةياندين كورديةوة و ِريطا نادةن هيض بريؤكة تواناية ليذ
ئةمانة طرنطة تةا  بةسةر ِرةوشي ِراطةياندن و ِرؤذنامةطةري كورديدا بيت و ئةوةي لةاليطؤِرانكاريةك 

لةكوردستاندا هيض ئاسؤيةك  رةزامةندي و خواسيت ليثرسراواين سةروي خؤيانة و ئةوةش وادةكات
 و حكومةيت لةناو دام و دةزطاكاين حزيب، نةكريت لةِريطاي ئازادي ِراطةياندن و ِرؤذنامةطةريدا بةدي

ئةو فةرمانطةو دةزطاية دةبيتة سوثةرمان و فةرمانيداوة كة هيض  هةريمي كوردستانيشدا بةرثرسي يةكةمي
 سةير، رؤذنامة و كةنالَةكاين راطةياندن بكات تةنيا بةفةرمان و ئةمري ئةو نةبيت كةس بؤي نية قسة بؤ

بةشوين فةرمانبةري  يةكي لةالنيية و دةنيريتهيض وردةكار، لةوةداية كاتيك دةضيتة الي بةرثرسي يةكةم
تةمومذاوي وةالَم دةداتةوة كة بةكةلَكي  ثةيوةنديداردا و دواي وةرطرتين زانياري بةشيوةيةكي نيوةناضلَ و

  .، تر هاووالَتيان بيزاردةكات بالَوكردنةوة يان ثةخشكردن نايةت و ئةوةندةي

يةكترين و هةردوكيان بؤ  ندا دووديوي يةك دراون و تةواوكةريكةواتة راطةياندن و دةسةالَت لةكوردستا
  ..ناثاكيش بالةداخا يةخةي خؤي دادِريت يةكتري كاردةكةن و هةردوكيان ناين يةكتر دةخؤن و دوذمين
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