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خةپکي کوردستان شةکةت خةباتصکي دوورودرصذي بزووتنةوة سياسييةکةيةت کةلةدرصذةي ئةوسةروةريةدا بؤبةطذاضوونةوةي سةرةأؤيية
کان نةتةوةي سةردةست ،بةتةنيشت وهاوتةريب شؤأش وجوولنةوةئازديوازييةکةي ئةطةربةتصکأاو طشت بةخوصن وسةر قوربان نةدابصت و بةشي بةرنةکةوتبصت
ئةوابةکاولکردن ماپ وسوتاندن أةزوباخ و لةدةستدان ئيعتباري کؤمةليةت قوربان داوة،بةخؤأاطري کردن لةبةرامبةردةساپ ئابلوقةي ئابووري وبص مووضةيي
درصذةي بةسةرخستن ئةزموون ئةوبزووتنةوةسياسيةداوة،بةبص سووتةمةن ,وخؤطةر مکردنةوةي خصزانةکان لةبةرامبةرضراداو بةسکي خاپي ناردن منداپةشةش حةوت
سالنةکانيا ن بؤقووتابا نة نةخصري ان ب ؤبةعس و ب ةپي ي ان بؤشؤأش ي ئازاديواز ي کردووة،ئ ةمةش بةواتاي ي بصطومانبو ون خةپک ي کوردست ان لةقوربان
وبةرةنطاري،بةلم ئةوبزووتنةوةية لةمصذووي خةبات ئيداريداطةندةپي و کادصرطةلصکي مشةخؤروهةلثةرست بةرهةمهصناوةکةئيترتةحةمول وقبوپکردن شةرمةزاريةکي
طةورةية،خستنةخز مةت دةسةل ت ومةوقيعي ت سيا سي وئيدار ي ب ؤکةپةکةکردن سةروةتوس امان وطيفانثأکر دن لةسةرسک ي جةماوة ري خةپ ک بةئ ا ستصک
طةيشتوةئيترهةپوصستةنةکر دن لص ي شةرمةزاريةک ي طةور ةية وأووناکبي ان ونووس ةن و أؤذنامةنووسا ن دةخاتةبةردوو أيان هةپوصستطي يةکي جيدي،ئةمةئيترهيض
ثاساوهةپ ناطرصت ،أاستةوخؤ زياترمةبةست ووتارة کةم ئةوطةندةپيانةيةکةأؤضوةتةناودةسةل ت ئيدار ي وسيا سي سلصمان  ،ضو ونکة لةقاشةهةرصمةمصخؤشةکةي
ئةولداکةهةولصري ثايتةختةثصدةضص يان طةندةپي بوون ن ةبصت (کةوانية)،يان کةس بؤي نيةبةأاست بپصت أاست وبةدةسةلت طةندةپ بپصت طةندةپ(،کةئةمةيان
مةسةلةکةية)،ئةوةي ضةندهةفتةثص ش ئاطاداري بةرنامةي ضاووي سصهةمي کةنا پي کوردسات بووبصت ئيترشة رم دةيطرص لةوةي دانيشتووي شارصک بصت کةسةرؤکي
شارةوانيةک ةي کار ي ماشينةوة ي ثارةوبرسي کردن هاوولتيا ن بصت،مةبةس ت لةبرسيک ردن بةومةفهومةناکةخةپ ک ن ان نيةبيخوا ت ضوونکةلةدارفووروبيابانةکان
ئةفريقا ش خةپ ک هةرثارووية ک ل ةنان زةمةنصک ي أة ش ولةسوک ايةت دةخ ؤن ،بةپکوبرسيکر دن جةماوةربةمان اي أةزيلکرد ن تاکة کان وبةمصطةلکردن
کؤمةپطا،لةوکا تةدائيتر مرؤڤ ي هةرض ي ناودةنصي ت ،بةئيحسا س ،شؤأشطصر،ليبال،مرؤڤدؤس ت ،موةکا ن طرذدةبص ت وحةما س دةيطرصت،کاتص ک ض ةندان کةس
ولةناويانداثياوصکي بةتةمةن وزةحةتکصش کةيةک لةسةردةي تةمةن إذيان بةبةرةوةماوة بةدپي طةرموضاوي ثأفرمصسک سکاللةناهةقيةکان خؤي لةسةرؤکي
شارةوان شارةکةي دةکات لةزةوتکردن وثصشصلکردن سادةت رين ماف هاوولت بوون ،حاکم قادري سةرؤکي شارةوان سلصمان ماوةيةکي درصذة لةسةر أووبةري
أؤذنامةکان ومةلثةأةکان ئينتةرنصتدا بةبةپطةوذمارة أووبةأودةکرصتةوة لةطةندةپي و کارأانةثةأاندن هاوولتيان،وةنةهاتنةدةنط و وةلم نةدانةوةبةپطةوةنيشانةي
أازيبوون وأاستبوونيي ئةوبةرطةية بة بةريدادةکرصت لةکاتصکتدابةثصي ئةوأيکلمانةي بؤديوکراسي وکؤپطاي مةدةن دةکرصت سةرؤکي شارةوان دةبووايةزؤرلـةمصذة وة
دةست لـةکاربکصشايةتةوة ،لةکاتصکتدانةک لةکؤمةپطايي أؤذئاوايي کةبة ئصس ئصم ئصس صک سةرؤکي شارةوان أةوانةي ماپةوةدةکرصتةوة بةپکوولةوولتان ناوضةيي
کةئصمةتائاس ت ئ ةذنؤمان ديوکراس يةکةيان بؤناثصو ين ضةندجا ر ل ة سةر سةرنةکةوو تن ثأؤذةية ک سةرؤ کي شارةو انيةکان بةشة رمي خؤيا ن ضوونةتةوةماپةوة
شارةوانيةکان تاران وئةسفةهان و ئةنقةرةوئةستةنبول نونةي زيندوون،لةکاتصکتدا دةمکوتين ئصمة بؤديوکراسي وماف هاوولتيان طوصي ئةو وولتانةي دراوسصي
کةأکردوةبةلم بصکردةوةية،باشتروايةکاک حاکم تا ميوانداريةکةي خؤت لةبةرنامةي ضاووي سصهةم لةئصوارةي هةين  5/26دانةبةزيوة دةست لةکاربکصشيتةوة،تاببيتة
أصضکةشکاندنصک بؤکةسان طةندةپ و حسابکردنصک بؤأاي طشت ،لةخزمةت ثرؤسةي ديوکراسي وخةپکي کوردستان وئاوةدان ئةو شارةداکةدةريايةك خوصن بؤئازادي
وعةدالةت کؤمةليةت داوة
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