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  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي ...  ... تريؤر بة ليدوانة تةقليديةكان بنِربناكريتتريؤر بة ليدوانة تةقليديةكان بنِربناكريت  
  

و ي حزبثرساينبةر،  هةوليري)4/5/2005(هةروةك ضاوةِروان دةكرا دواي كردةوة تريؤرستييةكةي
 ي هةر تةقينةوةو كاريكيكةفيربوون دوا،  بيكةلَكيان دايو هةِرةشةي تةقليدكؤمةلَيك ليدواين، يحكوم
 ي ئاسايشئةم كارة تريؤريستية بؤ تيكداين( لةكوردستاندا ئةم ِرستانة دوبارة دةكةنةوة يسيتتريؤر

 ) كوردستان كةم ناكاتةوةي ثؤليس و ئاسايش هيزةكاينيئةم كارة تريؤريستية لة ورة) (شارةكةمانة
 يكةين و بةسزائةم كارة تريؤريستية دةستطري ب  كوردستان دةدةين ئةجنام دةراينيبةلَين بةجةماوةر(

 يان خؤيان لة ) ثؤالَين وةالَميان دةدةينةوةيتريؤر نامانترسيين و بة دةستيك ()خؤيان بطةيةنني
لة   مزطةوتةكانيو وتاربيذي ئاينثيويستة مامؤستاياين( دةدزنةوةو دةلَين يو كةمتةرخةميبةرثرسياريةت

 لةهةموو ي دواييلةوانةية ئةم ِرستةية.) خؤياندابن و ئةم كارة مةحكوم بكةنئاست بةرثرسياريةيت
 كوردستاندا و عةملانيةت لةناوي دميوكراسي سستميضونكة لةوةتة،  سةرةوة بيماناتربيتليدوانةكاين

 دين تيكةلَ بة دةولَةت و سياسةت بكةين كةواتة  ئةوة ليدةدةين كةنايبيسةريهةلَداوة ئيمة بالؤرة
  حكومةت و حزبة فةرمان رةواكاين كة لة بةرثرساينين ئايلة مامؤستاياين هةرداواكاريةك

 كوردستانةو ي هةريم حزبةكان و حكومةيتي بريكردنةوةو ئاماجنيكوردستانةوة بيت تةواو ثيضةوانة
  .خؤدزينةوةية لة ئةرك و بةرثرسياريةيت

 خةلَكانيك لة كات ئةو خالَة الوازانةدا بطةريني كةوادةيباشتر واية ئيمة و حكومةت و حزبةكان بةدوا
ببنة هاوكارو ضاو  ئةم هةريمةدا خؤيان بتةقيننةوة يان ي ديكةي كوردستاندا يان هةرجيطايةكثايتةخيت

  .! تريؤريستة بيانيةكان؟يساغ
 تةقينةوةو يكة هةميشة دوا( بريقةدارو هةِرةشة ئاميزي ليدوان و قسةباشتر واية لةجيايت

 تريؤرو يتايبةت بة ِرووبةِرووبونةوة  دام ودةزطاكاينيضارةسةريك بؤ كةم ئةزمووني، )كارةساتةكانة
 ي ئةوة لةجيايتيو حكومي حزببةرثرساين ثيويستة، طروثة تريؤريستان لةكوردستاندا بدؤزينةوة

ياندا  خؤقاميكردن لةثؤستةكاني بةدواي ئةوةلةجيايت،  ِراطةياندن بدةنبؤ كةنالَكاين )يتةقليد (ليدواين
 بةتةزكيية  خزم و كةسوكارياندابن و لةجيايت ثارةكؤكردنةوةو دامةزراندينيخةريك بطةِرين و
 هةنديك لة بةرثرس هةلَسوكةويت ي ئةو بؤشايية طةورةية بدةن كةبةهؤيثِركردنةوة يهةولَ، دامةزراندن

من ئةمة يةبؤضون كورد و جةماوةرةوة كةبطةيل و كاربةدةستانةوة كةوتؤتة نيوان سةركردايةيت
 ثؤليس و  دةزطاكاين جةماوةر لة هاوكاريكردينييان خةمسارد) المبالت(ية لة ي سةرةكيهؤكاريك
  هةسيت هةوليردا زؤر باشيئةمةش لةشار،  طومان ليكراوانييان خةبةر نةدان لة مجووجوولَ، ئاسايش
  الوةكامنان لةِريزةكاينيرؤشنبري و ئاسيتي جةستةييو تواناي دلَسؤزييدةيب لةسةر بنةما.ثيدةكريت

  .ثؤليس و ئاسايشدا دامبةزرينني
 يان تةا  خزمايةيتينةك لةسةربنةما، هةرلةسةر ئةم بنةمايانةش ثؤست و بةرثرسيارييةتيان بدرييت

 بوبيتة بةر طرياوةتة دواييداي لةم ماوةيةيلةوانةية ئةو ِريوشوينة ئةمنيانة. شةهيدةي كوِريلةبةر ئةوة
 ِرابردوو ي ئةم شةش مانطةبةالَم تةقينةوةكاين،  حيزب و حكومةتي طةورة بةرثرساين ثاراستينيؤه

 طرنط نيية لةاليان بةرثرس تريؤربكةن يميوكراسو دي ئازاد دةخات كةتريؤريستان و ناحةزاينيبةديار
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 خوانةخواستة جائةطةر،  كورد بكوذني مرؤظيطرنط ئةوةية زؤرترين ذمارة،  ئاساييييان هاووآلتييةك
 يئايندةئةوا نةك هةربةرثرسةكان و دام و دةزطا طرنطةكامنان بةلَكو ، ئةم هةوالَنةيان بؤ بضيتة سةر

  . كورديش لة مةترسيدا دةبيتيئةزموون و نةتةوة
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