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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي.. . .. . بة تصكأاي دةنطبة تصكأاي دةنط

  
كؤبؤنةوةكان و دانوسانةكان و بأيارةكاين زؤربةي ثارتة كوردستانيةكان بة تصكأاي دةنط 

 أاطةياندين ثارتاةكان و ئةندامةكانيان بة شانازييةوة  وةردةطريصن و ثةسةند دةكرصن و
 لة كؤبؤنةوةكانياندا وطؤين و مودصرنترين شصوازي طفتباسي لصوة دةكةن، وةك بلَصي ضاكتر

  . بةكاردصنن
ضؤن . ئةم دياردةية بصجطة لة دكتاتؤريةيت تاكةكةسي هيض ماناي تر ناكةيصنصت

 كةسي هةمووان وةك يةك بري دةكةنةوة و لة سةر كصشةكان 30 يان 20كؤبؤنةوةيةكي 
 لة اليةنة كورديةكانيش زياتر. هاوبري دةبن، بة تايبةت كصشةطرنط و ضارةنووسسازةكان

بة  و بأياروةطرتن تنوئةو دةستةواذة بةكاردصنن و باسي أصكة دواي كؤبؤنةوةي طرنطدا
  . تصكراي دةنط دةكةن

و أاوةستانيان   و دكتاتوريةكان بؤ دةرهصناين يةكطرتووي فيكري و أيزةكاين ثارتةكانيانرصكخراوة كؤمؤنيسيتجاران زياتر 
 و ساخلةمي ثارتةكةبوو، هصزنيشانةي ن دةكرد و اليان ئةو يةكدةنطيية باسي يةكدةنطييالة ثشت أابةري ثارت و شؤأش، 

ووين بةلَام لة دواي ئةوةي ئةجنامي ئةو سياسةتة بؤ بة بؤطةين و طةندةلَي هزر و ئيدارةكاين دةولَةت و أؤخان و تصكض
يةكدةنطي لة ناو ثارتدا ئصستاكة   وصوةية طؤرأا و لة جيايت دميوكراسي هاتة ئاراوة، ئةو ش لة جيهاندادةيان ثارت و دةولَةت
  . واتايةكي خراث دةدات

لة رصكخراوة دميوكراسيةكاندا تصكأاي دةنط مةحالَة، نيشانةي سةقةيت و نةبووين كةش و هةواي دميوكراسيية لة ناو 
دي كؤي % 99. 99ثارتةكةدا، واتاي زالَبووين تاكةكةس و زةوتكردين ئريادةي ئةنداماين ترة، درصذةثصداين شصوازي 

ي سةرؤكي بكةن و كابرايةكي وةك حوسين موبارةك% 99. 99ئصستاكة هةتتا دكتاتوورةكانيش ناوصرن باسي . دةنطةكانة
  . دي دةنطةكاين هصناوة بؤ ئةوةي بلَصن دميوكراسيية% 5 و وازي لة دةكات% 95 باسي ميسر

دةنطي هصناوة هةر هيض نةبصت لة أاطةياندندا، كةضي كةواتة دكتاتوورةكاين دونيا لة سةدةي بست ويةكدا وازيان لة يةك
ان ئةطةر بة هصشتا ثصيان واية هةموو كؤبؤنةوةكهصشتا ثارتة كوردستانيةكان ئةو دةسةتةواذةية بة شانازييةوة بةكاردصنن و 

  . يةكدةنطي كؤتايي ثص نةهصت، واتاي الزاويية
 لة يت و أاطةياندين كوردي و مانةوةي رصكخراوةكاين كوردة ذياين ثارتايةئةمةش نيشانةيةكي ترة لةسةر داواكةتوويي

  . سةدةي كؤندا
 ئصستاكة ئةو كؤبؤنةوةية و ئةو دةنطدانة بةهصز و باوةأثصكراوة كة أصذةيةكي باش دذي بأيارةكان بن، ئةو دانوسانة ئازاد و 

  . تيايدا دياربصت بة تةواوةيت ديالؤك بصت و جياوازي لة بريوأادا  باوةأثصكراوة كةدميوكراسي و
ن و كةس بؤي نيية بة ) جومعة (بة داخةوة تاوةكوو ئصستا كؤبؤنةوةكاين ثارتة كوردستانيةكان وةك وةعزي نوصذي هةيين

  . مةالَ بلَصت وانيية
  .  بة تصكأاي دةنط أصدةكةون و بة تصكأاي دةنك شةأيش دةكةن لة ناو خؤياندا و لة طةلَ يةكتري،ثارتةكامنان
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