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  یی  بجه ه ت هه فعه ر ڕه پارزه ... ت سه  ستراتیژی ده شك له  به بته ی ده نده کاتك گه

  
  کک له  یه ك له یه نده و گه کی دزو یه دیارده  کاتك که

 دات ده ر هه  کاندا سه زگا حکومی یا خود حیزبه ده
  زوویی ل ی ران بهو چاود رپرسان ر بت و به گه ئه
  نه شه  ته یه نده و گه ن ئه که و بن بی نه وه سنهپر نه
و  حیزبی زگا موو دام و ده  هه  وورده کات وورده ده

 کو وه  تاوای ل دت وه گرته ده ت سه کانی ده حکومیه
 گران و   بهکوت و زۆر باو ڕیشو داده لتورکی که

  . کرت ر ده  سه ارهچ بن بو ت حه ناڕه
ی جۆراو  و پۆژه  وره گه  وره نی کۆمپانیای گه  خاوه و بونیان به رپرسان ی به بازرگان بۆ نمونه
ژر   و وه ته ل و نه گه سامانی مۆ ئه  کی ئاشکرا و دیاره یه  شوه  کوردستاندا به له مۆ جۆر ئه
   که کدایه  یه ماه خ و بنه ند و چه سانك ند که چه  چنگی له ستانئابوری کورد خانی
 کو پیرۆز وه باو عکی رجه مه بوونی نه. ن که  ده وه ره ماوه جه ساتی ده  موقه و دیاری به هم گه

و  رکرده کانی سه رمانه رك و فه ئه)  االمن القومی الموسسه)  وه ته زگای ئاسایشی نه ده(
  بهبت  ڵ نه موو شتك حه  تا کوو هه هه هی سوریان بۆ دابنت دیاری بکات و رپرسان به

کان  رکرده سهئازادن  ن که زووی خۆیان چی ل ئه  ئاره و به  کوردستانیان بۆ تاپۆ بوه وه الیانه
  . ن رووی یاساوه  سه ها له روه  هه وه ن وه ستوره رووی ده  سه رپرسانی کوورد له و به

 هشتا  ئازاده   ساه10 لی کورد کو گه تکی وه میلله ش م ڕاستیه لماندنی ئه بۆ سه
  مه ئه، نیه تی چاودری دارایمان زاره  وه مان نیه وه ته زگای ئاسایشی نه ده  ستورمان نیه ده

مان  که له ت و سامانی گه روه انی دزینی سهکورد خۆیان ه رانی سه ن که  ئه وه  بۆ ئه ئاماژه
 کیس ی هیچ که به ش ناتوانن موحاسه ر بۆیه  خۆیانن هه وره گه  دزی که ی وه به ن ده ده
   به یه گوزار رمایه و سه موو دزی و هه ین ئه نده ی گه رچاوه خۆیان سه  ن چونکه ڵ بکه نده گه
  بینیوه نه سکم مۆ که ئه تا کو هه کرت  ده  وه مدیده ری سته ماوه ت و سامانی جه روه ر سه سه
 ر  سه ر هیچ نا له  ههدادگا و دادگایی بکرت یا خود م رده  به  کوردستان بھنرته له

مال  کو دکتۆر که ککی وه ر یه گه چی ئه که، دزی سه و پ ی بن ئیتر به ی ال ببرت که کاره
  . پنن ردا سه  سه عات سی ساڵ زیندانی به  سه  3ی به نده  ئیتر گه سه بت به

وا  ئه، وه ته و نهل  ئامانجك بت بۆ گه دیھنانی ر ستراتیژ بۆ حیزب و شۆڕش مانای به گه ئه
لی کوردی  ت و سامانی گه روه ئامانجی تاپۆ کردنی سه مۆ تی کوردی ئه سه ستراتیژی ده

   باشوره
  کاتك که.  بوون بۆ شۆڕ شی کورد نجه  په ره ش میشه  هه س که ک که کۆمه ر  سه له

اقیعکی تای نوست یان باسی و ك ده یه له سه ر مه  سه رك بیرو بۆچونی خۆی له نوسه
 یا خود  یه و دیارده زی به حه  سه و که بین ئه کات ناکرت ی ده گاکه سیاسی کۆمه

  .  یه یه نده وگه ئه
   ڕوو به نت که  ده وه  مرۆڤی ڕۆشنبیره  پاڵ به تیه وایه ته کی نه ر  ویژدانی زیندوو ئه وه ئه

   کیه وه گینا ئه ئه. رت  به کانیان له یه نده ر گه  سه  له رده  و په وه ت بته سه ڕووی ده
  له زی  حه  کیه وه ئه  و کۆمپانیا نیه یاره وو سهنو خا وی ی بلۆک کراوو زه  پاره زی له حه

ر   سه ر له گه م ئه به؟  لشاو نیه به ی ئه و مۆکافه خشیشی وروپا و به ری ئه فه و سه حیمایه
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  شك له  به بۆته ی نده گه ی وه ر ئه  به  ڕای من له هب. بت ژار نه تی هه حیسابی میلله
  کو ڕۆژ به به ن ناتوانن چاکسازی بکه رگیز هه  کوردستان ت له سه حیزب و ده ستراتیژی
  بن  ڵ تر ده نده راپترو گه ڕۆژ خه

  هدات ب  ڕوو ده وره گه کی سیاسی و ئیداری وزایه فه بۆ چاکسازی کردن ردانك ست توه رده هه
ل و  نیا گه شی ته که موو باجه و هه متر نابت ڕی ناوخۆ که  شه کی له ریه  کاریگه که جۆرك

  ،ن یده ده ر ماوه جه
 .  
   


