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  كاوس عةزيزكاوس عةزيز. . دد... ... كة ضي دةوصت؟ كة ضي دةوصت؟ لَلَئةرص ئةو خةئةرص ئةو خة
    هۆه ندا-زانکۆی نایمیخن  

   
دوای ئاشکرا بوونی ئه نجامی هه بژاردنه کانی کوردستان و عراق، قۆناغکی گرنگ و هه 

  ٠ستیار له ژیانی سیاسی خه کی کوردستاندا ده ستیپکرد
ره کانی سه ر گۆڕه پانی سیاسی له  ئه م قۆناغه وا ده خوازت که هزه سیاسیه کاریگه 

کوردستاندا له ئاستی لپرسراوی و گرنگی ئه م قۆناغه دا بن و به هه موو هزو توانایه نه وه 
بکه ونه خۆیان بۆ ڕاستکردنه وه ی ئه و هه ه و که م و کورتیه زۆرو زه وه ند وو که ه که 

ووه گه شه کانی ئه و حوکمانیه ی گه بوانه ی که ڕۆژ به ڕۆژ له زیادبونه و خه ریکه هه موو ڕ
دیاره هه موان باش له وه ده گه ن که میلله ت سه رچاوه ٠له که مان له باشووردا ڕاده مات

ی ده سه ته و هه ر دوورکه وتنه وه و به هه ند نه زانینی ڕای گشتی کاره سات و نسکۆی گه 
ه تی کوردی به په له و ب هیچ وره ی به دوادا دت، بۆیه ئیتر کاتی ئه وه هاتوه ده س

پاساوک بکه وته خۆ بۆ ڕاستکردنه وه ی باری خواری دامه زراوو دامو دهزگاکانی که له ژر 
چه قبه ستودا هه ناسه سوارو داماودا  بارکی قورسی گه نده ی و دواکه وتویی له قابدراوو

 ڕه ش و بده سه تیدا پشتیوان  کۆی خه که باشه کانی کوردستان که له ڕۆژانی٠ماونه ته وه
و هاوکارتان بوون ئه مۆ مافی خۆیانه داواکاریان هه بت و به ڕاست بن ڕاست و به خوار 

  : بن خوار، بۆیه
 ئه و خه که ی که ده نگی داوه ته ئوه و کورسیه کانی په رله مانی بۆ مسۆگه ر کردوون به 

دون چاو پۆشی لکردوه، ئه مۆ ئاماده نیه به ووردیه وه چاودریتان ده کات و ئه وه ی 
 خه کی ده تواننن ٠سه ریاندا تپه ڕت  ئاسانی و ب به دواداچوون و ڕاستکردنه وه به

 کی دی ده نگتان نه ده نی چاکسازی و ڕیفۆرمی سه رانسه ری و ٠ساکی چاوه ڕ خه 
خه ٠ده زگاکانن ه ڕوه به رایه تی وڕاستکردنه وه ی باری شواوو له گرژه نه چووی هه موو ب

بزراوو ده موو چاوه سواوو ئکسپایه ره کان تووڕ بدرن، ده یانه  کی ده یا نه وت ناوی بته
فایلدار دزه نه که نه ناو ئه و  وت له مه ودوا به هیچ جۆرک سه رۆک جاش و ئامر فه و ج و

 ه ر هیچ نا له به ر ڕۆحی پاکی ئه و له ب،لیستی کاندیدانه ی میلله ت ده نگیان بۆ ده دات
وه ک وه فایه ک و به رز ڕاگرتنی ناوو یاده وه ریان چه ند ناوی نه وه ی  شه هیدانه ی که ئوه

ئه و شه هیدانه تان خستۆته ئه و لیستانه وه که پم وایه گه ر به تۆانا بن کارکی خراپتان 
گه ری و قورخکردنی پۆسته کان نه منن  بازنه ی ته سکی خزم خزمنه و عه شایه ر٠نه کردوه

برایه ک له یه ک خزاندا له الیه ن حیزبه کانه وه بۆ پۆسته گرنگه  کاندیدکردنی چه ند٠
که به ڕاستی ئه مه داهنانکی نویه له بواری به ره و به رزکردنه وه ی نزمه کانداو ﴿کان

ئه رکی به په له و هه نووکه یی  ٠﴾داگرتنی خاوه ن سه نگه کان بۆ ڕاگرتنی ته رازوی بدادی
ئوه یه هه رچی زووه ده زگاکانی کارگی له دزو جه رده و به رتیلخۆرو نه فس نزم و ماستاو 

کاندیدکردنی که سانی به تواناو لھاتوو ڕابردوو پاک بۆ ٠که ر پاکژ بکه نه وه به ته واویی
رک مافی ئه و کاره یان پۆسته کان و ده ستوه رنه دانی هه ندک که س که به هیچ جۆ

نیه،وه ک ئه وه ی ده یبیستین که ته نانه ت هاوسه ری هه ندک به رپرس ده ستیان له 
ده رکردنی ئه و لپرسراوو به رپرسانه ی که خه ریکی ده ٠دانانی پۆسته گه وره کاندا هایه
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 بردنی خه ستدرژکردنه سه ر نامووسی خه کین و پۆسته کانیان به کار هناوه بۆ له خشته
دوورخستنه وه ی زانکۆکان تا ده ٠ک و تۆمه تبارن له ناو کۆمه داو ناو زڕاون به و کاران 

توانرت له ده ستوه ردانی هه ندک به رپرسانی حیزبی و ده ستنه خستنه کاروباری 
  ٠﴾قبول خاص﴿زانکۆکان و نه هشتنی دیارده ی دزوی وه رگرتنی تایبه ت

نی دیارده ی ڕزگرتن له و دیارده یه ی که ناوتانناوه سه نگه رگواستنه حه رامکردن و بنبکرد
وه، که له ڕاستیدا یاریکردنه پتان، به تایبه تی له م قۆناغه دا هیچی ل سه وز نابت جگه 

ئه وه ی سیاسیه کانمان شه ﴿خه کی ده یانه وت زۆر به ڕوونی ٠له ئاژاوه ناناوه و ببواییی
 دهردراوی ﴾نفافیه تی پبژ و چه ندو چون له به رده م په رله مانی هه فرتوف ب ،

کوردستاندا،په رله مانتاره کان وه ک ده ستپکی کاره کانیان داوا له شاره وانیه کان بکه ن ته 
و دراون به ک؟ به ڕاستی ده بت خه لکی بزانن به کام  نھا کۆی ئه و پارچه زه ویانه چه نده

ده سه تک ئاوا به و شوه یه یاری به مای میلله ت و مافه کانی کراوه و یاساو به پی چ 
 ئه وه ی بردویانه بیگه ٠لپچینه وه یان له گه دا بکرت و بدرنه دادگا؟ ک به رپرسیاره

ڕننه وه بۆ خه زنه ی ده وه ت،گه ر واش نیه با ده ستخۆشی و ئافه رین بکرن که 
 خه کی کوردستان ده یانه وت بزانن ئه و ٠ۆ بالنه کان دابین بکه نتوانیویانه النه یه ک ب

سه دام له کام ده ڤه ر میوانن و خه ریکی چین؟ ئه ی کوڕه باشه ' وه کیل ئه منانه ی'هه موو 
  !کانی ووت له کامه ال سه رگه ردانن؟

ان بۆ وا بکرت تا دوا جار خوازیارن خه کی نیشتیمانپه روه ر، پاک و به تواناش ده رگاکانی
بتوانن به ردک بخه نه سه ریه ک بۆ زیاتر ئاوه دانی کوردستان و پشخستنی و ده یانه وت 

کۆ مه گه ی ئمه هه ر ئوه نین، که سانکی زۆری دسۆزو ب فایل هه بوون و هه ن، : بن
ه چه ند بکۆشن زۆر ووتپارزی چه له نگ و بده نگیش هه ن له جوامری و میرخاسیدا ئو

نایانگه ن و خه لکی ده ره وه ی بازنه که ی ئوه گه ره کیانه ئه وا نیش توانای خۆیان ببه 
   ٠کوردستانه ی که ته مه نی الوتیان پبه خشی خشن به و
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