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  هشام ئاكرةييهشام ئاكرةيي. . ……سةربةخؤ، هةم داش ثارتة و هةم سةربةخؤ سةربةخؤ، هةم داش ثارتة و هةم سةربةخؤ لَي لَي هصهص
  

لة طةلص هةلَبذادندا هصلَصك هةية بةناوي هصلَي سةربةخؤ و زياتر ئةو كةسانة 
 ثارتةسياسيةكانةوة نية و سةر بة هيض ثارتصكي ان بةدةطرتةوة كة ثةيوةندي

تويذصكي خاوةن توانا و ئةو هصلَة بة طوصرةي ولَات نوصنةرايةيت . دياريكراو نني
  . بةرفراوان يان تةسك دةكات

 ثارتايةيت هصناوة و  لة باشووري كوردستان لةبةر ئةوةي طةلص كةس وازيان لة
سست و الواز بووة و لةبةر هةبووين ذمارةيةكي  باوةأي طةلص كةس بة ثارتةكان

ةخؤي هصلَي سةرب باش لة كةساين سةربةخؤي ضاالك لة ناوةوة و دةروةي ولَات،
 كة دةكرص لة بابةتصكي جيادا باسي كوردستان تايبةمتةنديةكي تايبةيت هةية

  . بكةين
.  يةكص لةو تايبةمتةنديانة باوةأي جةماوةري كوردستانة بة كؤي ئةو كةسانة

 جصطايةكي تايبةتيان هةية لةناو ش تاكةكاين ئةو كةسانة ذمارةيةك لةهةروةها
هةر بؤيةش ثصويستة ئةو هصلَة لةو بةرثرسياريةتييةوة هةلَسووكةت بكات و .  دةكةنجةماوةردا و نوصنةرايةيت دةنطي طةل

  . جبؤلَصتةوة و تةظبطةرن
 دةبص بة شصوةيةكي جيا لة ثارتايةيت و ثارتة كوردستانيةكان ، هةر بزؤتنةوةيةك بة ناوي كةساين سةربةخؤ كار بكات
هةر بؤيةش . ثارتة سياسيةكاين كوردستانيش ؤ الي جةماوةر وكاربكات و نةبصتة هؤي داشكاندين جصطاي كةساين سةربةخ

 ضاودصري ئةو هصلَة بكةن و جةماوةر ئاطادار بكةن لة ي دةرةوةي ئةو ليستانة،ثصويستة كةساين سةربةخؤ
  . تةكانيانوهةلَسووكة

وي كةساين سةربةخؤيةوة،  نا باس لة ضةند كةسانصك و اليةنصك دةكرصت كة دةيانةوصت بة،لة هةلَبذاردنةكاين ئةم سالَدا
لصرةدا مايف كةساين سةربةخؤية ثرسياربكةن و لصبكؤلَنةوة، ئةو . ي هةلَبذاردنةكاين ثةرلةماين كوردستان بنبةشدار

  !!كةسانة كصن و ئاية بةأاسيت سةربةخؤن و ديانةوصت ضي بكةن و ضؤن بةشدراي ئةو هةلَبذاردنانةبن و ض ئةذندايةكيان هةية
لة  بة سص ليست يان ضوار ليسيت جيا و بة ضوار هاوثةميانصيت جيا دةيانةوصت ،ساين سةبةخؤجصطاي سةرجنة كة
 هةندص لةو ناوانةي لة ناو ليسيت سةربةخؤيةكاندا. ئةمة خؤي لة خؤيدا جصطاي طومانة.  بةشداربنهةلَبذارندنةكاندا

كةواتة مةبةست . بةرنامةيةكي ثارتايةيت كاردةكةن، ثةيوةندي ثارتايةتييان هةية و تاوةكوو ئصستا بة طوصرةي ئاشكراكراون
  . تةنيا ئةو كةسانةن كة ثةيوةنديان بة ثارتة سياسيةكانةوة هةية و خؤيان بة سةربةخؤ لة قةلَةم دةدةن

ديارة هةويري هةلَبذاردنةكاين ثةرلةمانيي لة كوردستان طةلص ئاو دةبات و بةر ئةوةي ثارتة كوردستانيةكان نةخشةيةك بؤ 
ةنطاربوونةوةي دةستكاريةكاين دةرةكي و حكومةيت عصراق و ثارتة عةرةبيةكان بؤ ناو كاروباري ناوخؤي كوردستاندا بةر

  .  لة كوردستانهةلَبذاردنةكان  ئةجنامةكاين، ئامادةكاريةكي باشيان كردوة بؤ طةرةنتيكرديندابنصن
جياجياي ئةوص  ستانيةكان و أةوتة سياسةيةكايندةسةلَاتدارين باشووري كوردستان نةك تةنيا بةرامبةر ثارتة كورد

هصلي سةربةخؤشيان داناوة بؤ ئةوةي هيض يةكيان طرت و ليستصكي هاوبةشيان دابةزاند، بةلكوو هةتتا بةرنامةأيذيان بؤ 
  . ناو ثةرلةماين كوردستاندا) تةبدزص ( نةتوانصت خؤيكةسانصكي ضاوةأواننةكراو

كة دةيانةوصت بة ناوي كةساين هةية،  ستانةدا ليان لة دروستكردين هةندص لةو دةستيكةواتة ثارتة كوردستانيةكان
هةلبةتة تةطةرةدانان بةرامبةر هةندص كةساين سةربةخؤ بؤ ئةوةي لة . ،سةربةخؤ بةشداربن لة هةلَبذاردنةكاندا

ن بؤ هةبووين ثةيوةندي لة باشترين بةلَطة هةلَبذاردنةكاندا بةشدار نةبن و رةخساندين ئاسانكاري بؤ هةندص كةساين تر
  .  بةرقةرار نةبووة لة كوردستان تاوةكوو ئةمرؤش،ياسابةداخةوة طةلَ ثارتةكان، ضونكة 

دياريكراو بصت و نةش هةيكةل و هصلَي سةربةخؤ بة تةواوةيت سةربةخؤ بصت، نة دةستكردةي ثارتصكي سياسي  ثصويستة
 ئةو كاتة دةبصتة حيزب و باشترة وةك حزبصكي سياسي خؤي  بؤ خؤي دابنصت، ضونكة زةقستروكتوورصكي ثارتايةيت

  . سةربةخؤ بصت هصلَي سةربةخؤ دةبص لة أؤي ثارتايةتييةوة بة تةواوةيت. أابطةيةنصت
 باوةأناكةم لةم سةردةمةدا خةلَكانصك هةبن بتوانن أاسيت لة جةماوةر و طةالن بشارنةوة وبؤية باشترة ياريةكي ئاشكرا

  . بكةن)  طةلَ طةالين خؤيانهةر هيض نةبصت لة(
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