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                                       ظايرؤسي طةندةلي وئةركي دةسةلت

و, لةوولتان أؤذهةلت و تةواوي ئةو وولتانةي كؤمةلطايةكي داخراويان ثصكهصناوة يان ئةو وولتانةي بانطةشةكردن دةسةلت خةلك بؤخةلك تةنا مةرةكةب سةركاغةزة
دياردةيةكي مةترسيداروقصزةوةن هةية ئةويش ثةتاو ظايرؤسي طةندةلي و بيؤكراتيةتة كةلة, ثأوثاطةندةكان ئازادي وديوكراسي تةنا تصكست و دوورن لةثراكتيزةكردن

فاكتةرةكان سةرهةلدان ثةتاي طةندةلي لةهةردةوران وقؤناغصكي ناسرو,أةط دائةكوتصت(تاناو قانوون ودةزطاكان قةزا ,ئيداري,ئابووري,سياسي) بوارة جياوازةكان ذيان 
كةبةرذةوةنديةتايبةت وبنةمالةييةكان خؤي ثصش بةر,شت وادا تةشةنةو طةشةدةكات كةلصثرسراوكةسي ناشياو لةشوصن شياو ثايةكان دةسةلت دائةنرصت وبنج دائةكوتصت  

زةمينةسازي فاكتةرةكان طةندةلي زؤرجارلةئةنامي,بةخؤدزينةوةلةئةركةكان دةسةلت ودةولةت لةبةرامبةرمافةكان هاوولت بوون دا,ذةوةنديةكان طشت دةخات
 ئالوطؤأي

يان طؤأان دةسةلت و أذصمةكان بؤقؤناغي ديكتاتؤري وبوون حوكومةتةكان بةحوكومةت بنةمالةوطروث و,أذصمةكان و نائةزموون دةولةتةتازةسةركارهاتووةكان دةأةخسصت   
. تايبةتريش  بةكوردستان كةمةبةست و ئاماذةي وتارةكةية كاراكتةري.,كاراكتةري ضاوضنؤك و مشةخؤري بةرهةم دصنصت كةهةل ئؤثؤرتؤنيستانةيان بؤ دةأخسصت,دةستةوةتاقم
مشةخؤري وطةندةليةكان بونيان هةيةتا ئةوئاستةي ناتوانرصت ثةردةثؤشبكرصت وخؤي لصبدزرصتةوة بةلكودةبصت بةجةسارةتةوةهةلبسةنطصنرصت ودةست أيشةكصشكردن بريتة

خؤلةقةرةنةدان,ضونكة تاهةنووكة أؤتي وطةندةلي بووةتةبصزاري وئاستةنطي بةردةم ئيشوكارةكان هاوولتيان ونابةرابةريةكي بةرضاووي بوارةكان ذيان طرتؤتةوة,سةر
,جةماوةري خةلكي كوردستان لةسةر أؤتي وطةندةليةكان لةدرصذةي سالن أابردودا لةئةنامي بةهةلواسراوي مانةوةي هةلومةرجي سياسي وبوون مؤتةكةي أذصمي بةعس بوو

بةلم دواي نزيكةي سص سال بةسةر داروثةردووي أذصمي بةعس و دةركةوتن ئالوطؤأي,بؤثارصزطاري ودةستطرتن بةئةزموون وسةركةوتنةكان أاثأينةوة بصدةنطبوون لصوةكرابوو
كةلةئاكامةكانيدا لةمياتطرودايكي,أيشةيي لةبوارةكان سياسي وئابووري كؤمةليةت دا ئيترهيض دةرفةتصك بؤمشةخؤري وهةلثةرست مايةيي قوبلكردن وفةرامؤشكردن نية

تاهةلمةتة,شةهيدصكةوة لةوةرطرتن موضةي كوأوبراو مصردة شةهيدةكةيدا  تائةوخوصندكارة شةش سالةي لةم سالي خوصندن نوصدا ئةيةوصت ئةلفوبصي زمان دايكي فصربصت
ظايرؤسي طةندةلي وبيؤكراتيةت ويستويةت لةسةرمصذووي دوصنصي خةباتوتصكؤشان شؤأش و,كان بنياتنان وئاوةدانكردنةوة زؤرجاردةبنةقوربان باج وخةراجي هةلثةرستان  

ئةم ثةتاية مةترسيةكي كوشندةوترسناك,وئةمأؤي داهات ودةستةكةوتة  مادي ومةعنةوية بةدةستهاتوةكان خةلكي كوردستان مشةخؤري بكات,جةستةوقوربانيةكان ناوشؤأش
كةثاثةندنةبوون و نائينتيمابوون هاوولت بؤدةسةلت تا هةست, بؤلصكترازان و دابأان جةماوةر لةدةسةلت و بةثصضةوانةشةوة دةسةلت لةجةماوةر بةدواي خؤيدادةهصنص

بةلم خوصندنةوةيةكي ثؤزةتيظانةو بةرطرتن بةم..نةكردن بةئةركةنيشتمان و نةتةوةيي ومرؤظايةتيةكان بةرهةم دصنصت و دةيكاتة بةرخوردصكي ئاسايي و أؤذانةي هاوولتيان
كصشةية درككردنصكي درةنطوةخت كةم تازؤري دةسةلتة بةدصوةزمةي طةندةلي و بيؤكراتيةت و بانطةشةكردن لةدذي لةأصطةي أاطةياندن وخوودي ميدياكان دةستةلتةوة

بؤيةهاتنةمةيدان بوصرانةبؤ أيشةكصشكردن طةندةلي أازيكردنةوةي دلي جةماوةرو خؤدةربازكردن دةسةلتيشةلةو طةردةلوولةي دصوةزمةي  بيؤكراتيةت دةيةوصت, دةبينرصت
لصرةدا طةورةترين ئةرك دةكةوصتة ئةستؤي دةزطاكان أاطةياندن وأؤذنامةطةري كوردي بؤدةستنيشانكردن و أيشةكصشكردن كاراكتةري,بيطؤأصت بةدةسةلتصكي داخراو و دذةخةلك

تاخةلكي كوردستان دواي مصذويةكي أةش وخوصناوي لةخةبات وبةرنطاريبوونةوةي داطيكاريدا وةك تاكصكي, مشةخؤر بؤ بةأصكخستن هةلمةت دةستكةنةكردن مشةخؤران
ئاسايي كؤمةلطامؤدصرنةكان مومارةسةي ماف هاوولت بوون خؤي بكات لةذصر ضةتري دةستةلتصكي خؤمالي وكوردي دا كةلةدوصنص قؤناخةكان شؤأش وشاخدا زؤرترين
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