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  نی ده عوسیانی مه  ...ج ره جید فه کانی خالید مه بزماره
چاالک دسۆز شکی  به،   نوسنراوه وه عراقی عاربیه  به ی که شه و به لی کورد له ی گه وه ر ئه به له 

  . دام حسن ی ڕووخاندنی ڕژمی حوکمی سه  پرۆسه له،  بووه
،  ناویدا له  که، ی عراقدا  ناو چواچوه له   بووه نھا جگه کان ته ه کوردرمی ی هه وه ر ئه به له 

کی   هاو ووتیه کو له به،  هاتووه  نهیکان یمانه ریکی و هاوپه مه ربازکی ئه  لوتی سه خون له
  . رو مایان بوون ئمینی سه یش زیاتر دتهکورد

 و، ڕ دژی تیرۆر  شهوتنی رکه رم و گوڕی و بۆ سه  گه زۆر به، رانی سیاسی کورد ی سه وه ر ئه به له 
موو   هه وتی رایه ڕوبه کردنی به و دیموکراتیزه، ڕاستی نوێ تکی ناوه دروست کردنی ڕۆژهه

و  ی ئه و ئیدامه، بۆ ڕاگرتنها  روه هه، کار بوون ست به  ده چاالکانه، ، ڵ ت و کۆمه وه کانی ده پگه
 ، غدا  به چوونه،  خون کردووهتانی  یان خهرکت  تیادا یه و سونه  شیعه که،  یه پرۆسه

   کارمان به  ئمهن  ده که،  کوردی خۆیان قبوکرد کانکی زۆر له ی خه و لۆمه تانه ی وه ر ئه به له 
  وه ڕانه م ئیشیان گه که یه خۆیان  وه ونه  بکهوێ و  ئاشتیان تبکهر گه وان ئه  ئه ؟ چیه وه به عاره
  .  نفاله  ئه حیان کهافی  له ی سه که نها جو قالیده هبت بۆ عادات و ت ئه

و  ، و سعودیه،  ئران  له که کانی ناوچه رسته  تاریک په هزه ر چاوی به له، ی کورد وه ر ئه به له 
کان و  یمانه  هاوپه ۆ هزه ب  هنگ گان ت کردن و ئاهه عوه تی دانو ده م یارمه به، و سوریا ، تورکیه

ی  وه رمی تیژ کردنه گه ر سه  وانه  ئستا ئهو، ش  گای ڕه کردۆته انخۆی ،ریکا مه تی ئه یبهات به
  . چ ر ئه پوچ ده  دا مایه یه م پۆژه  له کورد ی که ژهو ڕۆ بۆ ئه، کانیانن چهقۆ

، کا بشکن وه نه  بۆ خۆتانمه: وتی کوردی گو  ئمه رۆک بۆش به ی سه که ی ئیداره وه ر ئه به له 
  . گرم ئه  بۆتان هه وه مانه مان و زه  ئه ی خۆما به که ته به سه من له، ی بننموو ههکانتان  هلکه

و ڕاگرتنی ، ریتانیا و به، ریکا مه زی ئه و فه ر چاکه به له، ی خۆنووسین ی مافی چاره وه ر ئه به له 
  . تا فیدرالی بی کرد، ی کورد تیان الی ئمه یمانیه و هاوپه، دڵ

بیست ،  وه سمیه  ڕه قام و به شه به، ی کورد ئمهنھا  ته،  که ری ناوچه رانسه سه ی له وه ئهر  به له 
،  ستووهخوا  ی که  و پۆژهیکان وتنمان بۆ هزه رکه ر دووعای خرو ئاواتی سه ک هه  نه عاته چواسه

 ش  ئمه و له، ریکا مه تکی نوی ئه  وویالیه  ببین که،  مان کردووهننا مه  ته وه هیش د کو له به
و ،  یمانی ناتۆدایه  په  له  که وه تورکیاشه به ، ریکای بوێ مه ی ئه  چاره سک نیه که، بترازێ

  .  ناو عراق  بنه وه یه که خاکه   له کانی که  هزه دا به ی نه ی ڕگه وه لیلی ئه ده به
  
، لی هامتن، یمس بیکرو قاویت جه تهو و فا ه خه وردو هه،  وه ره ی الی سه وانه ر ئه به و له موو ئه هه ر به له

وزاعی  ئه، چاوی خۆیان و به، گوی خۆیان  به وه نزیکه ی له وه بۆ ئه،  بۆ عراقبن کلیف کران  تهکاتک
،  لوجه  فه لهکان   الی ئیرهابیه چوونه. ر بنووسن سه و دواتر ڕاپۆرتی له، و ببین، ببیستن  و ووته ئه

شی   به ک دۆمه نجه یان مه که ره  به  که الی تورکمان چوونه،  وه کیمه داو حه  موقته  به  الی شیعه چوونه
  هاتنه م نه به،  گرت و تورکیه، و ئران،  و سووریه، ن رده و ئه،  عودیهس  گویان له، کات کیان ئه یه فته هه

  که،  دی  دنته و ئاواتانه ن ئهبینی ئه، یاند یان ڕاگه که رۆکی ڕاپۆرته و کاتک ناوه، الی کورد
   لهنکا ریکیه مه ئه ربازه   سه و وه قننه ته کا ئه ی خه ئاپۆرهناو   له،  تی ئن تی له پناویاکان ئیرهابیه

  که کرنی ناوچه  دیموکراتیزه   له  گرتن  ڕگهبۆ، نواس ئهیشیان   ههو، سووتنن ئه مردوویی  به،  لوجه فه
و جارکی ، ز رکه هز کردنی مه  بۆ به وه ڕانه و گه، بار بردنی فیدرالی وله، تی  تایبه اق بهو عر، گشتی به
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ی ق  وله کردن بۆ دوایین جه خۆ ئاماده  بۆ  غداوه ن به الیه له، وت ی داهاتی نه وه راگرتنه سه ست به ده تر
  . کی کجاره  یه کرنی کورد به

  :ب  ده بۆیه 
    
  . ن  ڕاگهری کوردستان رانسه  سه لهنی  ده مهعوسیانی  لی کورد گه •
ر  ڕ سه مه له، وه ی سیاسی کورده رکرده ن سه الیه له، وستکی ڕوون و ئاشکرا یاندنی هه ڕاگه •
  وه رۆک کۆماریشه نابی سه ه ج به، وانشدار بو موو به ی هه وه ڕانه گه، ی عراق که  سیاسیه ری پرۆسه به له
  و لهڕسمی  ر و هاملتۆن به کو بیکه تاوه، کیان تیادا شداریه موو به ی ههندسار هپ و هه، ۆ کوردستانب

  .  وه هننه لی کورد ده ئیعتیزار بۆ گه،  وه یاندنه کانی ڕاگه ناه که
  ی که یه و پرۆسه و ئه، ریکا مه یارانی ئه نه) تیرۆریستان (تی ر و هاملتن خه  بیکه کاتکدا که له •
تیان   ب کوردیش ده، کانیانا ئامۆژگاریه  له، سپاندنی داواکانیان چه به، ن که چ ده  ده وهڕ  عراق به له
ستکار  رهه توان به ویش ده ئه،  یه ستکاری کردن و تیرۆر داهه رهه  به ی سوود له وه هر ئ به له، ن بگه
  . بت ده
ک  ره ڕی سه ڵ بیرو باوه  گه ڕیان له  باوهبیرو،  م ڕاپۆرت نووسانه ئه،  یه وه ی گرنگتر ئهشموو هه له •

  سته ربه رۆک سه زمانی قانون سه و به، مووی ئامۆژگارین  هه مانه  باشتر ئهش وه له.  وه ک ناگرته بۆش یه
   لهوه ی خۆه که نه تهنزیکترین   توان فیان بداته واتا ئه، یان ئیھمالیان بکا،  ڕزیان لبگرێ ی که وه له

 ناو  له، کان تی دیموکراته ر زۆربایه رانبه به  له وسته وهه ی بتوان ئه وه بۆ ئهم  به،  یکۆشکی سپ
رو  سه  کورد له که،  کانی ناو عراقه هزی خه  بهکی یه وه  کاردانه و پویستی به ئه، ربگرێ کۆنگریس وه

م  با ئه،   به  بۆش ووتووهک ره اتری سهر خ به ریکامان له مه  ئه موو جارک به  هه ئمه، یه وه موویانه هه
   . رۆکه بین نا و سه ر خاتری ئه به ر له  هه ش جاره


