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. ربازی وون لکی ئازادیخواز سه موو گه و هه یه  دونیادا سومبولکی هه هه موو شۆڕشك له

  لکی شۆڕشگه ربازی وونی گه ك و سه یه وه ته ی من سومبولی ئازادی نه بجه ه هه
    

  ةجبةييةجبةييلَلَأةفعةت هةأةفعةت هة... ... بةندي بةرخوردان ودةظةرصكي وصران بةندي بةرخوردان ودةظةرصكي وصران لَلَةجبة مةةجبة مةلَلَهةهة
ت  نانه مایان ته ت و سامان و روه موو سه ن هه کانك هه باتی سیاسیدا خه ی خه مژوو کو چۆن له ر وه هه

 ناو  ها له روه هه.  خۆیی دا ربه ئازادی و سه  پناوی له. یان که ل و نیشتیمانه  گه  خشن به به گیانیشیان ده
  ته تر بوونه کانی و شونهموو شار  هه ن زیاتر له  هه ندێ شون و ناوچه جوگرافیای سیاسی کوردستانیشدا هه

ی النکی  بجه ه هه، تی ری کوردو کوردایه رمیانی تاجی سه  گه وانه له، ل و نیشتیمان نی بۆ شۆڕش و گه مه سوته
_ هیدی به  زۆرترین شه ره ڤه م س ده ئه. دان دزێ ی دروشمی خۆڕاگری و کۆنه ها قه روه هه، رخودان شۆڕش و به

9dخ_d4ش که باتی ت و خه ترین خزمه وره گه. لی کورد کانی گه  شۆڕشه  به یوهی  وه  بزوتنه  به ش کردووه پ
 ڵ  گه  له م ناوچانه ئه  جۆرك به ن  نایه  ژماره ره له ڤه م س ده ئه بات و تکۆشانی خه. لی کورد ڕزگاریخوازی گه

م  ر ئه  سه ڕی به په  ئه سات ت نه هاری ب کاره  ڕاهاتبوون ساڵ و به ل ئالوده می دوژمنانی گه زوم و سته
 جیاتی  له. ڕین  دوای ڕاپه عس له ی ڕژمی به وه  دوای کشانه وه آی زۆره یه ژاره  داخ و په چی به که. دا رانه ڤه ده
_  ههید کك بۆ گیانی پاکی شه مه ك و ئه فایه کو وه  وه وه دان بکرنه ت بکرن و ئاوه  خزمه شارو ناوچانه م ی ئه وه ئه
ندی  به  مه جارکی تر کرانه.  گشتی ر به ماوه س و کاریان و جه که رو زیانی ره ی زه وه بوو کردنه ره یان و قهe4_ا98
ڵ دا  ریشی هه  سه که،  بوایه  نه ره  ماڵ کاول که ڕه و شه ئه تدا ڕه  بنه  له بوایه  ده ری براکوژی که ناوخۆو شه ڕی شه
  ڕه و شه نی ئه مه  سوته یان کرده وه ناوچانه ری ئه ماوه چی جه که،  بکرایه حکوم  حروم و مه  مه رانه ڤه و ده با له ده
   . ره گریسی و ماڵ کاول که نه

هیدانی   خونی شه بت به سور نه ستی بووبت و ده کی هه  ناوك و قورسایی یه بووه نك هه چ حزب و الیه
   .سات بار ی کاره بجه ه هه

  و شاره ر ی ئه ماوه  جه ی به عدایه موو ته و هه ر ئه  سه  له دایه  وه  له  کوردیانه و حزبه ستوری ئه ئه ڕوورمی و  ب شه
 فرمسکی  وه کولننه کانی ده هیده بووی شه ساڕژ نه کدا برینی یه به و موناسه موو بۆنه  هه له.  کردوویانه  هیده شه

یی  زه ی بۆ ڕابکشن سۆزو به وه دان کردنه ت گوزاری و ئاوه ستی خزمه دهی  وه ئه  جیاتی له. ڕژن تیمساحی بۆ ده
  ن به یکه ن ئه یبه و ئه وه نه که  ی پ کۆده رمایه  و پول وسه کشن و پاره پ ڕا ئه کانی  جیھانیه  مرۆیی یه ڕیکخراوه

وشتی سیاسیان  کورد ڕه رانی ر سه هe5 _90_ ئ.  ستیانه به  مه که ن که رجی ئه دا خه و ناوچانه ی حزبی و له پۆژه
س و  تی که  تایبه به هیدان س و کاری شه  بۆ که ك بونایه مه  ئه فادارو به وه با ده.  دابایه ستیان نه  ده  و له بوایه

   . بجه ه هیدانی هه رمیان و شه گه کانی نفاله کاری ئه
  وه ره ده موش و بازرگانی ی چه ریکی پۆژه خه.  داوه ست  ده  لهتیان ی ستراتیژیه وه ر ئه  به کان له  کوردیه م حزبه به

ی سیاسی و  نده گه. شتاکان عس و هه ی به که رنامه کو به وه) ت شره ئیس عه ڕه (ئیس جاش و ڕه ی وه و کۆکردنه
و یاسای  وی وضه هکی ف گایه  کۆمه نیشتیمان بۆته.  کوردستاندا  له بووه  سته رجه  جۆرك به ئابووری به ئیداری و

  .کرت  ده ی تدا پیاده نگه جه
'' ڕیفۆرم''  شۆڕشی مماندا ماوه رده  به  له نھا شۆڕشك که  ته یه وه ئه  مدیده لی کوردی سته یامم بۆ گه دوا په

  مه ر سته م هه کرت سته  نه پیاده  لیمه که  مانای و دیموکراتی به کرن ر نه سه کان چاره یه نده ر گه گه ئه. چاکسازیه
 گیانی پاکی  زاران سو له هه دا  بجه  ه هه کیمیا بارانی  ساۆژی له.. . کان  کوردیه عس بیکات و چ حزبه چ به
  .. .هیدان شه

  

1 


