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بوونى  ئاماده  بهمانىءيَ  ژوورى بازرگانى سلىۆڵھ  له٢٢/٩/٢٠١١ ۆمرِ   ئهانىي به رله ى سه)١٠( ريَ  كاتژم

بء لقء  كته ندامانى مه  ئه  لهیَ ھاورِ ) ٢٥٠(   لهاتريندىء ز  ناوهى تهيمۆ كءیاسي سیب كته  مهانىيَيھاورِ 

 كوردستان ۆیخ ربه  سهشانىيَ تك حمه  زهیب گشتى حزرىيَ  سكرتزيز  قادر عهیَ كانى حزب، ھاورِ  نده ناوه

  .  كرديی فراوانى ئاساكى هي وه بوونهۆرشتى ك رپه سه

بء  ره @نى عه  گهی  ماوهم  ئهكانى ِرشهۆ ش  له وه خه هي با  گشتى حزب بهرىَي  سكرتیَ  ھاورِ دا كه وه بوونهۆك له

 كانى هييمكار ر سته رامبه به  لهستي@نى ئازادى و  گهى رادهيوتنى ئ ركه ك سه  وهیش وه رووانىء ئهى  كه ناوچه

كانى  وره  گه هيير گهيكار  لهی باسش،يكڵ  خهى رادهيوتنى ئ ركه  سهيیزباۆريك پ ته  لهناكرد،يَ  وكان رهۆكتاتي د مهيَ رژ

  ِروو، كه  خستهیش وه  كردو ئهیموكراسيلتوورى د  كهءیاسي ساىي جوگرافنىيرِ ۆر گ سه  له ِرشانهۆو ش ئه

 ھانيواوى ج ر ته سه  لهرى گهي كاركوڵ  به، وه چنهي نا تانهKو و  ئهكىڵ نھا خه ته  به، ِرشانهۆو ش كانى ئه مه رھه به

وتنى  ركه  سه شدا كه وه ى به  كرد، ئاماژهشيكان هييت هڵو ودهيَ  ن هييند وهي وروپاء ئاستى په  ئهۆى ب وه  كاردانهتءيَ ب ده

 ۆ ب شهيكيَ امي  ھاوكات پهان،يكان مهيَ مكارى رژ  سته  له كانه هييتKى رزگاربوونى ھاو وه  ئهڵ گه  له، ِرشانهۆو ش ئه

 ئازادى و وه ركردنهي بانءي ئاگرو ئاسن ژتى اسهي س  ناتوانن بهتري چ كان، كه  داخراوه هيياسي س مه ستهيس

  .ن وت بكه  زهانيكان هييمانيھاونشت

 شءي ئاساخىۆ دو وه كردهي شیراقيَ  عخىۆ بارودزيز  قادر عهیَ ھاورِ  دا كه وه بوونهۆ ترى ككىيَ ر وه ته له

 راقيَ  ع  كهشاندا،ي ن و شكسته  ئهكانى ته هڵ روا  لهكيَ ش ك به  وهكانى، زهيَ  ھوانيَ  نكانى هيياسي س هييكۆ ناك وئارامى

كردنى   پارچهى وه ندوكردنهي ز  كهوابوويَي پش هۆيرب  ھه، وه ـتهيَ ب ِرووى ده  روبه وه هي كه ته هڵو  دهلىيَ دۆ مىۆھ به

 وانيَ  نندى وهي ى په باره  لهز،يَ ھ  بهكىيَ ر گه  ئه وه تهيَ داھاتوودا بب  له نگه  رهكان، مهيَ ر  ھهيَیپ شكردنى به  دابهراقءيَ ع

ندى  تى ناوه  حكومهكانى انووهي فشارو ب كه ، وه كردهي گشتى روونرىيَ  سكرتیَ غداش ھاورِ   كوردستانء بهىميَ ر ھه

  ناوچه  سوپا لهكانى هييشيَ رك دو چلء سه ى سه  ماددهكردنىيَ ج بهَي  دواخستنى جىۆھ م به  ھهم،يَ ر ر ھه سه له

  وه شاردهي  نهمK  به، وه تهَي كر دهي تاقميَ ر ر ھه سه ك كارتى گوشار له  وه شهيم  ھهش،ي تری پرسرۆ زكانء كهۆناكيَ ج

  ره  ھه ته هڵ روا  گوتارى لهك هيبوونى   نهوۆ ناوخكانى رانهي ى قه وه نگدانه رى زاتىء ره  @وازى فاكته كه

  ت به باره ، سه دا @واز كردووهغ ر به رامبه به  لهمىيَ ر  ھهى گهيَ  پستايَ  ئ ن، كه و گرفتانه  ئهكانى هييك ره سه

  واي تورككانى ردومانهۆ ب وپبارانۆ ت  له وه هييران گهين  بهزيز  قادر عهیَ ش، ھاورِ  كه  ناوچهتانى هڵو كانى ده فشاره

 كرد،  ناسهَي خوازراو پ  نهكىيَ خۆ دۆ بميَ ر  ھهشكردنىيَ لك  فشارو په  تر لهكىيَ رۆك ج  وهیش وه  ئه و رووانىرانىيَ ئ



 تى اسهيس  بهتري چتءيَ  بكرر سه ه چار انهيم رده  سهگاىَي  رگءۆالي د  به تانهKو و  ئهى شهيَ  ك  خواست كهیشيديَ ئوم

  .ن كه  نه و پرسه  ئهڵ گه  له هڵ ربازى مامه  سهكردنءۆڵينك

 و وه ردهكي شانيَي ھاورِ ۆ بی حزبۆيی ناوخخىۆ حزب بارودرىيَ  سكرتیَ  ھاورِ ، كه وه بوونهۆرى ك وه  تهدوا له

 كردو ی حزبكانى رگانهۆى ئ وه گوِركردنه  بهو وه كخستنهَي رِ ۆ خستىيويَ  پ  داھاتووش لهكانى ناغهۆ ق  لهیباس

 داھاتوودا كارى ناغىۆ ق  تا له، وه كردهي شبووان ماده ئاۆ بیشيند  ناوهى تهيمۆ كءیاسي سیب كته ى مه رنامه به

ك   وهكىيَ خۆد  لهیاسي سی حزبنگاندنى سهڵ  ھهرى وهيَ  پز،يز  ھاوِرَى قادر عهكانى نهيِروانيَ  تيَیپ به. ن ر بكه سه له

 تيَ ب  دهى كه هييرِراست سه ستءيَ وڵ  ھه  بهكوڵ  بهت،َي ندامانى ب ى ئه و ژماره واره ماى قه ر بنه سه  لهتَي كوردستاندا، ناب

و   بچووكه واره قه  به  نه،ۆخ ربه  سهشانىيَ تك حمه  زهیزب ح  كهاندي بووانى راگه  ئاماده ش به وه رئه به  لهت،يَ  بكر وانهيَ پ

 زيَ تء ريَ ب  ھهاسايرى  روه كوردستان سه ر له گه  ئه شه وه رئه به رله  ھه، هي وه سه دواى كه  لهشياسي سستىيَ وڵ  ھه  به نه

ى   ئاماژه، هي وه  ترهكانى زهيَ ھ  لهكيَ رۆ زشيَ  پ  لهشانيَ تك حمه كردنى زه شه  گهی چانس وه  ئهت،يَ ري بگی حزب  فره له

 كىيَ ني گوِروتو وه كردنهيَ نوۆخ  بهكوڵ  بهن،ي كه وام ده رده  داھاتوودا بهناغىۆ ق ك له  نهشانۆكَي باتء ت  خه شدا كه وه به

  وه خت كردنه ربارى جه  سهش،يكان هييند وهي ى په باره  له، وه تهيَ نيَ ست د ده  بهرى گهي كار كه پانه ِرهۆگ   له وه شهيَ نو

رزتر   بهشيكان هييند وهي  پهىڤريَ  ئاستء ككان، هيياسي س زهيَ واوى ھ  تهڵ گه  له، نهيق  راستهكى هيت هيستاۆر د سه له

 ی نگرهۆ داھاتوودا كناغىۆق  له كات كه  ده وه ر ئه سه  حزب كار له ستاوهيَ ئ  له شدا كه وه ى به ئاماژه.  وه تهيَ كر ده

  .ستىَ   ببهىۆ خيیئاسا

و  خنه  رهاروي پرس  بهانيَيھاورِ   لهكيَ رۆ زداييتاۆ كرىيَ دوو كاتژم  لهاند،ي خارىيَ  كاتژمنجيَ  پ  كه كه وه بوونهۆك

   لهتَي  بكر له  په  زووهیرچ  ھه  كرد، كهاني كردو داواشندتر مه هڵو  دهاني كه وه بوونهۆ كانيكان رنجه سه

 و ِرهي زگاكانى حزبدا په واوى ده ته  لهريراپاگ  سهكى هي وه كخستنهيَ رِ ۆ خ و حزبكانى رگانهۆى ئ وه كاراكردنه

  .تيَ بكر
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