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 رپوان و رپوان و  ت بهت به  بارهباره  سهسه، ،  کوردستان کوردستانیی ئیسالمی ئیسالمیییکگرتووکگرتوو   یه یهیی سیاس سیاسییبب  کتهکته   مه مهیی  یاننامهیاننامه  بهبه
  رمی کوردستانرمی کوردستان  ی ههی هه  م دواییهم دواییه  کانی ئهکانی ئه  خۆپیشاندانهخۆپیشاندانه

  :ویست هاوتیانی خۆشه
 ی کوردستانیرم ی هه ندین شارو شارۆچکه ک رپوان و خۆپیشاندان چه یه ی دوایدا زنجیره م رۆژانه ک ئاگادارین له موالیه ههک  روه هه

 .  وه وته ی لکه رهاوشته ندێ ده و هه وه گرته
 

 یرچاو  به  بیرو راو خستنهیربین بۆ دهک شوازک   هاوتیان وهیڕپوان بینین که دا وا ده)  کوردستانی ئیسالمییکگرتوو یه (  له ئمه
 و ی دیموکراسیک گایه کۆمه  له  دیاره  هاوتیانهیستور لمنراوو ده  سهیمافک،  دیاریکراودایبارو دۆخک ربین له  دهیزای  و ناڕهیداواکار
 ی شوه ک له  خهیکان  داخوازیهینا ک که وه  که هنی ده  مهیگا  کۆمهیکان کان و رکخراوه یهی سیاس مان و پارته رله  پهیرک رخدا ئه هاوچه
ر   سه و خۆ بنه بن خۆیان راسته ن تاکو هاوتیان ناچارنه  بۆ بکهیدواداچون ت و به  حکومهیست رده  به نه  رکخراودا بخهیو داواکار پۆژه
  . رببن  ده و داواکاریانه قام و ئه شه
باو   و کارهین مه ک سوته  وهیکان یهیتای ره  سه تگوزاریه  خزمهیدابینکردن  لهیگشت به  کوردستان کهی هاوتیانیکان داواکاریه ت به باره سه

  تکیشه ر حکومه  ههیرک  بکات و ئه م داواکاریانه  ئهیوای ره  لهیس ناتوان نکول که.  وه بینته  دهی تردا خۆیتگوزار ندێ خزمه ئاوو هه
  وه ستته وه کانیدا ناکۆک نه ڵ ئامانجه گه کانی له کان و شوازی داواکردنه وایی مافه  رهی وه م بۆ ئه به. ج بکات  جبه م داواکاریانه ئه
 و ی توندو تیژیکارهنان و به رانه  تکدهیموو شوازک هه  بکرت و دوربت له سه  مومارهی شارستانیشوازک  یاساو بهی چوارچوه ب له ده

   گرنگه وه  ترهیک رویه له. تی ل خۆیه  گهی موک زگایانه و دام و ده  ئه چونکهی،  گشتیکات له زگاو مومته  و دهر دام  سه هرشکردنه
رم   ههیقامگیر  ئاسایش و سهیبار  بچن و زیان به ڕوه  به وه کردنه  تۆهی ناسه هه و دور له  ئیسالح خوازانهیگیان کان به رپوانه

  و مافه  ئهیکردن سه  مومارهی ن ئاراسته ده ها هاوتیان رگانه روه هه، نرێ  داده وره  گهیوتک ستکه  ده  به  ئمهیمۆ  بۆ ئه  کهین یه گه نه
 . ندبین رمه ره موومان زه نجام هه ره گرت و سه  نهی رگه به  کوردستان کهیرم ر هه  سه ک بخاته یهیئاقارکدا بوا قورسای به
 ل و هاوتیاندا ڵ گه گه  له  گرنگهیموو شت تاو پش هه ره سه  وه  کوردستانهیرم  ههیت حکومه  به نده یوه  پهیرچ و هه وه  ترهیک الیه له
 یشندی و چه یه وه وه  ئهیت سه  دهی وه ره ده  و لهیت ندیان بابه  چه و گرفتانه  ئهی هۆکار وه ر رونبکاته ماوه  بۆ جه وه بت و ئه) فاف شه(
 . ربکرت سه بت و چاره  هه وه  لپچانه  پویسته  که وه کانه ندیداره یوه زگا په  دهی ه  مامهی میکانیزم و شوازیجۆر  به سته یوه په
 یکات هنت و له کارنه کان به  رپوانهی دژی هاوتیان بگرت و توندو تیژیکان  داخوازیه  گوێ لهیجیدد به  که ته  حکومهیرک ئه 
ر  سه کان و کار له دانی گیرو گرفته  بت بۆ ئابۆقهیل رحه  مهیک یه خشه  نهین ها خاوه روه دادگا هه کارهنانیدا لپرسراوان بدات به به
بۆ دا کار  مه پاڵ ئه له. کرت  پدهیست ماندا هه که رمه  هه له  کهیت داله  ناعهیکان ته  و رواهی نده  گهی  دیاردهی وه مکردنه که

ین و  دا بکه که ڵ قۆناغه گه  له ه  مامه  لپرسراوانه وه ته ل و حکومه گه  بهی وه کانیش بکات بۆئه  کشهیودا  دور مهیرکردنک سه چاره
رن و  سه  چارهیڕ کان چاوه  یهیی وه ته  نه له سه مه ش له هشتا به کاتکدا که الوازبت له ی که ته مان و حکومه که ته  میللهی هین پگه نه
 . وخوازت ت و هاوتیانی ده  حکومهیرم  گهیند یوه یش په وه ئه
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