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   یی  بجه ه ت هه فعه ر ڕه پارزه ... ن که تی عراق ده نجاش توشی حکومه  په نجا به می په ریکن سیسته رانی کورد خه سه
  

 ت نانه دونیا ته دارانی ت مه موو سیاسه م هه بوا ناکه
ر  د دوو سه  قه ت به کانی بواری سیاسه سوفه یله فه

ر  هه،  سیاسیدا بواری ر بن له ی کوورد داهنه که کرده
  داته ر بت و گوێ نه گه کی شۆڕشگ ئه یه رکرده سه

 توانت چۆنی ئه، ی که وه ته ندی بای نه وه رژه و به ئیراده
کو  روه هه وه ته  ناو سیاسه بوت داهنانی نوێ بھنته

. بینین  چاوی خۆمان ده  کوردستانی باشوردا به مۆ له ئه
  . ر ناگرت  ڕابووردو وه له رس  ده  که یه ی کوردا هه دهر کر  سه نیا له  ته وه ئه
ی کوردوستان  ره ڕی ناوخۆیان کرد دواتر به شه  ساڵ  ده  قۆناغی شۆڕشی شاخ دا زیاتر له له

  که ئیران ندی وه رژه ر به  به کو له لی کوورد به ندی گه وه رژه ر به  به ك له وه دروست کرا نه
کردو  ڕی ئه ڵ عیراق شه  گه له  و کاته  ئه  بوو که یه ره و به ی ئهری بیر ر خۆشی داهنه هه
 ڕین  ڕاپه چی که که، ڕ بۆ پارزراو بت کی شه یه ره کو به ی کوردستانی وه ناوچه یویست ئه

خایاند  دوو سای نه. بژاردن درووست بوو نجای دوای هه  په به نجا کوردی په تی بوو حکومه
 پی  به. ند ساکی خایاند  چه  که وه ڕی ناوخۆیان دروست کرده شه مان جارکی تر هه

 کردنی   بۆ پیاده مه سیسته م دیموکراسی مۆدنترین رده نوترین زانستی سیاسی سه
  .  دیمۆکراتیشیان کلک و گوێ کردووهتی کوردی  سه ده چی که. ت سه ده
نگدانیشیان  نجامی ده ئه ك یه  هیچ شوه هو ب بژاردن نیه  هه بوایان به  کوردوستان وان له ئه
مکی  سیسته  هیچ له   ساه12ن  مه مانی ته ڕله په.  کتر نیه  یه شیان به  متمانه بووڵ نیه قه

  .  کوردستاندا دایان هنا رانی کورد له چی سه  که بووه نه سیاسی دونیادا
  ته سه مان و ده ڕله و په بت ئه دا نهی ت هچر بت و معار گه  دوونیادا ئه له مانک رله ر په هه

 دیواخانك  اتر لهی ز که. وێ  ئه ته ر خستونیه ده  قه که) الغشل ( ڕوخان به  حکومه  مه سیاسیه
  .  ره  سه یان له نیا به کانیشی ته و پیاوه کات رده چت و ئاغا بیار ده ده
ی  وورته مان رله ندام په ك ئه  یه یه هه   سیاسی و ئیداری و ئابووریه یه نده موو گه و هه ئه

  به  یه وه رزکردنه ست به نیا ئیش و کاریان ده و ته یان نیه خنه تی ڕه سه  ده ت چونکه نایه لوه
 ئافاتی  وه  ئه که. چت رده  ده وه بی سیاسیه کته ردوو مه ی الی هه رمانه و فه  بۆ ئه به

   ته سه سیاسی ده
گای  کۆمه کوردن) کیم و پیاو ماقوڵ و ناوبژیوانی حه ( وا ئستا  که دایه وه  له که ساته کاره

یانا  مه  له ن که بکه ڵ نده گه تی عیراقیش وت حکومه یانه ن کرد ئه و بۆگه ڵ نده گه کوردیان
  و لهڵ و داڕما نده خۆش و گه نه تکی نیا حکومه  ته م چونکه که ست خۆشیان ل ئه من ده
ی  وه  ڕوون و ئاشکرا ئه ڕابووردی عراق به ش مژوی وه  ئه کورددایه ندی وه رژه  به له عراقدا

 س و  بت به  عراقدا هه کگرتوو له  هزوو یه به تی ر کاتك حکومه  هه چونکه  لماندووه سه
رۆکی  ی سه که ره  داهنه وافق که ته (می سیسته. دات ردوستان دهرمی کو هه الماری په دوو

ك  کوو وه  عراقدا به  هز درووست ناکات له تکی به سه ت و ده ر حکوومه ك هه نه)  عراقه
و  ر گروپه یانی هه)  هص هصمحا (ی  شوه م به به  رمی کوردوستانه ی هه نجاکه  په نجا به و په
  . ت سه  ده ربگرت له شی خۆی وه به
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و  گرت رده وتی عیراق وه  داهاتی نه ی خۆی له  پاره و به سریه  نه شه و به رگروپه  هه و کاته ئه
ماندا  رله  ناو په  له نیه سیش خواو زوڕنا ل بدات کهیربباسر یش  ماوه و جه بت م کوت ده ده
گای   کۆمه و کاته ئه ژار بت و هه مدیده سته ر ی ماوه ری جه تاکو نونه بت)   معارضه (یار نه

  خنه نکیش ناتوان ڕه هیچ الیه کانداو موو بواره  هه له ڵ نده کی گه گایه  کۆمه بته دهعراق 
نك  ر گروپ و الیه تداو هه سه  ده شدران له موویان به  هه چونکه ت بگرت سه  ده له
  . کان یه نده  گه شك له  به له  رپرسه به
تی داهاتووی عراق   حکومه کشن که  ڕائه وه ۆ ئه ب نجه په کان  سیاسیه موو بۆچوونه م هه به

رایی دروست   گه بی و تایفه زهه مای مه ر بنه  سه  له نکه بت چه تکی الوازو داڕماو ده حکومه
  ... کی نیشتیمانی ندیه وه رژه موو به  هه  له بت و دووره ده


