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 یی شۆڕش خالید ئاژگه...  ن یه غدا بکه ی به وانه ر ڕه  نونه وه هزاجی م  دوور له م جاره  ئهبا

  دانمارک
  Communicationیشن شی کۆمیۆنیکه  به-زانکۆی ئالبۆرگ

  
  ر له کانی به ندی قۆناغه رووبه  سه  پویستم زانی له به

، ڵ فراوانی عراقی فیدرا تی بنکه زراندنی حکوومه دامه
و چاالکی ستافی  ر کارنامه سه م له ک بکه یه سته وه هه

 نردراوی  مانگی ڕابردووی  دهمانتارانی رله دارو په تمه سیاسه
 ماف و  ی بۆ داکۆکی کردن له ڕیزانه و به ئه، غدا  به کورد له

ی سیاسی عراقی   پرۆسه پشکداری له، لماندنی بوونی کورد سه
پییو  قی داتهی عرا وه وونیاد نانهب، عسیزم و فاشیزم دوای به

رم و  ی هه وه گانه، غدا کانی به نده  دڕستی داڕووخاوی ده
هشتنی  نه،  خاکی کوردستان کانی داباو له دانیه  و شارو الدێ و ئاوه ناوچه
ت  ر کردنی خزمه به سته ده، ب کردنی کوردستان ره  عه ی به کانی پۆسه تاه واره ئاسه
ی پشکی  ت و ڕژه سه پدانی ده ره بای زیاتر و په  دابین کردنی ئاوو کارهیاندن و گه
و  دان به  نه و ڕگه وه رچ دانه رپه یی عراق و به وه ته  داهاتی نه  لهرمی کوردستان هه

یان  که ته سه رمی کوردستان و ده ی سنووری هه وه نگ کردنه سه رته ری به گه ی ئه یاسایانه
 و چ ئه و ت دابوون سه می ده ره  هه ی له انه ڕز و به جا چ ئه. غدا  به ونهچو،  یه هه
  .  کیان پ کردبووه ند کورسیه نی نیشتیمانی عراقدا چه نجوومه  ئه ی له مانتارانه رله په
م  غدا بوانین و ڕۆی ئه  به  مانگی ستافی کورد له  ی یازده  کارنامه له  وردی ر به م گه به
ک  ند ڕاستیه بۆمان چه، نگنین بسه دا هه" عراقی فیدرال" ختی  پایته  له ڕزانه  به
م  ک ئه روه  هه چوونکه. وست بنونن کیاندا هه  ته ش کوردستانیان له  وا ئه وێ که که رده ده

وژم و جۆش و خرۆشکی   ته ی کوردستان به وه و ناوه وه ره  ده لی کورد له  بینیمان گه جاره
نگدان و  کانی ده  سندووقه  روویان کرده وه ییه وه ته رزی نه ستی به  و هه رانه روه یشتیمان پهن
  بۆ نموونه.  وه  کرده یان تازه که  ئازیزه کداری خۆیان بۆ کوردستان و نیشتیمانه مه یمان و ئه په
ندی  وه  رهکوت کات رکه  ڕوونی ده  کوردستانیان بهی  باشیه م ئاماده ران ئه نده  هه له

تریان   کیلۆمه٧٠٠  وداوی پتر له  زۆر شوندا مه  کورد و کوردستان له باوی کورد له دانه
وا  بژاردنک که هه. دا نووس سازه  چاره بژاردنه م هه ن له  شداری بکه بیبوو تا کو به

ک بۆ   هۆیه بووه  دهش مه ڕای ئه ره بوو سه  هه وه یی کوردستانه وه ته  ئاسایشی نه ندی به یوه په
کردنی مافی زیاتر و ر  تی مسۆگه  عراقی فیدرایدا و چۆنیه نگی کورد له رخستنی سه ده
  . وتی فراوانتر سکه ده
غدا  تی کاتیی به  حکوومهتدارتی سه  قۆناغی ده ڕابردووداو له مانگی   ده  له وه  داخه به
میان ل  کی که یه ژماره، غدا  به کورد لهرانی  یا ڕوونتر بین نونه، نتارانی کورد مه رله په
  به، ستۆ  ئه ی گرتبوویانه ستیارو قورسه  هه رکه و ئه یانتوانی ئه کانی تر نه ڕزه به، رچ ده

کانی  روانی چین و توژه  ئاست چاوه کانیان له  و چاالکیه ڕنن و جووه چاکی ڕابپه
  به رچاوتر موویان به  هه ل له،  زۆر بن یه  وانه  له مه ش بۆ ئه گه به.  بووه دا نه گه کۆمه

سعود بارزانی و ناردنی شاندی  رم کاک مه رۆکی هه ڕز سه کانی به وامه رده  به دواداچوونه
بیر  بۆ گفتوگۆو وه، غدا کی کوردستان بوون بۆ به ره ردوو پارتی سه  سیاسی ههیب کته مه
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یمانی کوردستان و   نوان لیستی هاوپه ی له تۆکۆلهو پرۆ ندی ئه  به ی خاڵ به وه هنانه
  .  ئیمزا کردن کان هاتبووه شیعهکگرتووی  لیستی یه

 وا  که، م نک بکه ند الیه  چه  به  ئاماژهدا وه ی خواره ند خاه م چه  لهخوازم  ده کورتی به
  وه یانه  باره رنی له کی ئه یه  شوه یانتوانی به دارانی کورد نه تمه نتاران و سیاسه مه رله په
  . ور ببینن ده
ری کوردستان و  ماوه  نوان جه  له م مانگانه وام و النی که رده ندی به یوه بوونی په نه -١

یا  تی په نتاران و ئاشنایه مه رله ستی ناسینی زیاتری په به  مه غدا به  به رانی کورد له نونه
   له چوونکه. ر ڕگایان  سه  دته وه یه م باره ی له نگانه و ئاسته ی کار و ئه ڵ شوه  گه کردن له

 جیا جیاکان  وچه ردانی نا  سه  ناوه نتاران ناوه مه رله کی دیموکراسییدا په یه گه موو کۆمه هه
و  ئه. ر ماوه کانی جه بۆ چوونه  داواکاری و ڕاو ستی گوێ گرتن له به  مه ن به که ده
کانی  ڤی چین و توژه  تهکانی ندی و داخوازیه وه رژه ی بهت رایه ش نونه نتارانه مه رله په

 کاتی  له، ش رکه م ئه ر دانابن و ئه ماوه  جه  ژر هیچ بارو دۆخکدا له ن و له که  ده گه کۆمه
 . کان  حزبیه تی و بنکه رکردایه ندامانی سه ستۆی ئه  ئه وته ت ناکه قه، بت بژاردندا نه هه
ی  گه  کۆمه کان له  حزبیه  هند به رپرسی لق و مه  کوردستان به  له تاکه ئس وه  داخه  به
  و به وه کاته ر ده سه کان به  و گونده  شارو شارۆچکه ت له کانی حکوومه پۆژه، نیدا ده مه

کات و ڕو شونی  ت ده گاکانی ئیداری و حکوومهز  ئامۆژگاری دامو ده وه ی میزاجیه گوره
نی پارزگا و  نجوومه ئه، وانی نی شاره نجوومه یان ئه  حاکدا ده  لهن دهپویستیان بۆ دا

  خرته رکیان ده  و کارو ئهبژاردندا پک هنراون کانی هه ۆسهنجامی پ  ئه  له رمانگه فه
ت دروست  کانی حکوومه رکی حزبی و چاالکیه  کارو ئه ک له یه  تکه و جۆره وه راوزه په
ب ، ڕنن په ت ڕاده رکی پیاوانی حکوومه ندامانی حزب ئه ت زۆر جاریش ئه نانه ته. کات ده
 . کدا بکات  ته یان له وه س لپچانه ی که وه ئه
دستان و  کور له، تی کورد رکردایه  نوان سه  له وه بوونی دیدارو ڕاگۆڕینه نه -٢
 . کان نگه  و ئاسته  کشه  لهکۆلین وام و لڤه رده کی به یه  شوه غدا به نتارانی به مه له په
تی فیدرای   حکوومه نتارانی کورد له مه رله داران و په تمه وامی پچ پچی سیاسه ده -٣
 ڕووی  رمی کوردستان له  باکانی هه ندیه وه رژه  به رچوونی زۆر بیاری دژ به غداو ده به

کان  بیاره" رچوونی دوای ده" ش رجاره هه.  وه تگوزاریه ئابووری و خزمه، یی رده روه په، سیاسی
تی کورد  زایه نگی ناڕه ده، غدا  به رانی کورد له  نونه رچاو له شکی به بوونی به  نه و ئاماده

ت و  سه ی ده سه  موماره وانه تاکه" فیدراڵ"تی  وا بۆ چی حکوومه  که وه رز بۆته به
 . کات تداری ده حکوومه

  ر به کانی سه  لژنه نتارانی کورد له مه رله هی پ بوونی ڕۆڵ و پگه  نهئاشکرا -٤
 کاروباری  وخۆیان به ندی ڕاسته یوه ی په و لژنانه  ئه مازه  نه وه نی نیشتیمانیه نجوومه ئه
 . بوو  هه وه رمی کوردستانه  ههتی و رمایه هه
، غدا  به رپرسی کورد له ندێ به ی لدوانی هه  گوره به، نگی ماهه بوونی هه نه -٥
 . تی فیدڕادا کانی نو حکوومه کورده رکرده رانی کوردو سه مانته رله نوان په له
. تی کوردستان رکردایه مان و سه رله  بۆ په ی ڕپۆرتی مانگانه وه کردنه رزنه به -٦
 .  ر ل بۆ ئاگا بووه ماوه بووب جه ریش هه گه ئه
مانی کوردستان و  رله  نوان په وام له رده ندی به یوه بوونی په کز بوون یا نه -٧
ی  و پرس گرکانه ر ئه  سه ستی تیشک خستنه به  مه غدا به  به مانتارانی کورد له رله په
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 مانی کوردستان رله په نده رچه هه، مانی کوردستانن رله  په کان و خی کوردستانیه ی بایه جگه
 .  ک نیه ک یه وهشیان تی سه و سنووری ده رکیان جیاوازه مانی عراقی فیدراڵ ئه رله و په
  غدا له  به رانی کورد له  چاالکی نونه ری کوردستان له ماوه ی جه وه کردنه ئاگادار نه -٨

 وێ جار ناجارک  و له ریش لره گه ئه. رفراوان کی به یه  شوه  به وه ن میدیای کوردیه الیه
   به غدا هاتبته  به ی کورد لهران ڵ نونه  گه ریی له گه فزیۆنی یا ڕۆژنامه له کی ته یه دیمانه

م  رده کانی به هنگ  و ئاسته و ئاریشه ر کشه  سه ته خراوه  وردی تیشک نه  به وه ئه، الڤ کردن
 و   کراوه کان گفتوگۆ ندیداره یوه په  ته  بابه ی رباره  ده رپیانه کو زۆر سه به، رانی کورد نونه

ری و  نگی ناهونه ڕه هم ک گۆرانی هه دنی کۆمهخش کر و په" !!!!بوونی کات نه"  هۆی  به
، "ر شامپۆی شۆلده" ڕکالمی"نین و  واری و دهۆڵ کوتان و زوڕنا ژه  کوردهمای ڕک و سه په هه
 . واوی پ بدرێ  مافی ته که ته  بابه توانراوه نه، "کان ونه شاری خه" و 
دا ت  وه ره کالکه ستیار و یه  ههلک  قۆناغکی گه  کوردستان نھۆ به دایه وه یریش له سه 

کامیان ،  یانه وه وو ڕۆژ ک بکی ئه کانی کوردستان شه  ئاسمانیه ناه چی که که، ڕێ په ده
ی  ندازه  ئه گۆرانی و کلیپ و ڕکالمی شامپۆ به.  وه کاته  بو ده زۆرترین گۆرانی و کلیپی تازه

" Mtv "  بنه کانی ئاسمانی نه ناه با که.  یه واره  قه و ربویه م به ک به م نه به، یناکا خۆی قه
 . ) ما  گۆرانی و سه ت به  تایبهنای که (ی کوردی

ندامانی   ئه وه هروویان  سه تی سیاسی کورد و له رکردایه یان سه م جاره  ئه که ره  گه بۆیه
   نیازن له وا به کهن   بکه ڕزانه و به ی ئه  وردی دیراسه یمانی کوردستان به ڤپه لیستی هه

ن   الیه ک له ر سستی و خاویه هه چوونکه نواندنی. غدا بکن ی به وانه داهاتوودا ڕه
رمی   زیان بۆ داهاتووی سیاسی و ئیداری و ئابووری هه به، غدا  به رانی کورد له نونه

ستیار و  لک هه  قۆناغکی گه هوا ب که، اد م چوار ساه  له چوونکه.  وه ڕیته گه کوردستان ده
  ی ناوچه وه گرانه، ی فیدراڵرمی کوردستان ی هه ئایینده، ژماردن  هه دهتهنووس ساز  رهچا
ی  ستووریانه  ده و ماده  ج کردنی ئه و ج به، ٥٨ی  رخستنی ماده سه، کان ب کراوه ره  عه به
   لهانی وه ره ک الکه اری یه و بیێکر دیاری ده،  یه  هه وه  داهاتووی کوردستانه ندیان به یوه په

  . درێ  ده وه باره
  به، ئازا، نتاری چاالک مه رله ک په یان ژیری بنونین و کۆمه م جاره کی تر با ئه  واتایه به
. ین ده  فیۆ نه  به٧٣٠ رانی لیستی نگده نگی ده ین و ده غدا بکه ی به وانه  زان ڕه  و قسهرگ جه
 و کرن رمدا بنه  ئاستی عراق و هه ک گۆهرین له له دا گه وار ساهم چ  له یه  وانه گینا له ئه
می و کماسی  ر خه مته ر که هه.  دابنندیشمان وه رژه  به  له دمان بن و نه  به  نه یه  وانه له

رمی  ی سیاسی هه ر ئایینده رنی و خراپ بۆ سه  نه دا به یه ستنه م به نواندنک له
ی   خولکی دیکه  کردن له نده ر و پرووپاگه ماوه  و هاندانی جه وه رته گه کوردستان ده

، ر نگده ر چی زیاتری ده شداری پ کردنی هه بۆ به) دوای چوار سای تر (بژاردن هه
  و گرفتی ک کشه  کۆمه بژاردن به و دیسان هه وه وته که ری پویستی لنه  کاریگه یه وانه له

نجام  ره و سه وه سترته  ببه وه می کوردستانهر خۆی هه  ناوهریحکوومی و ئابوو، ئیداری
  . بایکۆت بکرێ

   
  


