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  أاطةياندين أةويت نيشتماين كوردستان سةبارةت بة ثأؤسةي هةلَبذاردنةكاين كوردستان عصراق أاطةياندين أةويت نيشتماين كوردستان سةبارةت بة ثأؤسةي هةلَبذاردنةكاين كوردستان عصراق 
  

ر  سه مانی کوردستان و زیاتر له سالیک به لبژاردنی پارله ر هه سه ربوونی دوازده ساالن به پاش تیپه
ی   دا پرۆسه2005می  وابریاره له کۆتایی کانوونی دووهه، داگۆری عیراق رووخاندنی رژیمی گۆربه

 . ن ست پیبکه کان ده لبژاردنه هه
که  ردوو پرۆسه ر هه سه یه له رنجی خۆمان هه وتی نیشتمانی کوردستان دیدو بۆچوون و سه ک ره ئیمه وه

مانی ئیستای کوردستان له  دیاره پاله. ، نگینین سه لده یان هه که ریه وه هه نیگای جیاوازیشه له دوو گۆشهو
ماوه له  رچاوی نه ش رۆلیکی دیارو به وه کرده ماوه و به تیکی نه رعیه هیچ جۆره شهوه  رووی یاساییه

مان گرنگی و  ی پارله وه وه و نوی کردنه لبژاردنه ر بۆیه هه هه. ی ئیداری و سیاسی کوردستان دا واره قه
ش  کان و دابه لیستهتی و  یمانیه ی هاوپه رپرۆسه گه ئیمه پیمان وایه ئه. بی ی دهتی خۆ تی تایبه روره زه

که  ل باروجۆخی کوردستان و ناوچه گه ترو گوونجاوتر له رخانه کان به شیوازیکی هاوچه کردنی کورسییه
  . بوو ه تر د ترو شارستانیانه که دیموکراسیانه ش پرۆسه نده وه چاووبکرایه ئه ره

شداری   بهزانین به خۆمانی دهیی  هو ته یی و نه رکی ریکخراوه ئه ش به خنانه رنج و ره و بارو سه ویرای ئه
ندامان و  واوی ئه رشانی ته رکی سه لبژاردن وبه ئه ی هه رخستنی پرۆسه بۆ سه کردن و کاری جددی کردن له

  . . . . . . . . زانین وتی نیشتمانی کوردستانی ده نگرانی ره دۆستان و الیه
تییه  سایه شی پارت و ریکخراوو که ئیمه لیستی هاوبهکانی عیراقیش  لبژاردنه ت به هه باره سه

کی  یه ست هینانی ژماره ده زانین بۆ وه نووسساز ئه تیکی میژوویی و چاره رووره زه کان به کوردستانییه
نگی دۆزی کورد دیاری  وه سه ویشه ر له هه، ری عیراقدا رانسه مانی سه ران له پارله  نوینهزیاتررچی هه
وه  الته سه ندی ده ها له ناوه روه هه. کریت ندی بریاردا دیاری ئه شداربوون له ناوه  بهی کری و ریژه ده
ی  ساله12تی  له حکومه. رین کانی راپه وته سکه رگری کردن له ده کریت کاری جددی بکریت بۆ به ئه

الت و  سه هی د کاربکریت بۆ فراوانکردنی ناوچه. . ی خۆنووسین ت و مافی چاره کوردستان له فیدرالیه
  . . . . ریمی کوردستان کان بۆ سنووری هه  ئازادکراوه واوی ناوچه قین و ته رکوک و خانه ی که وه گیرانه

شدرای  ین که به که ران ده نده م کوردانی دانیشتووی هه رجه  داوا له سه وه ره ی سه و روانگانه ر له هه
رخستن و پیشخستنی لیستی کوردی  ی عیراقدابۆ سهکان لبژاردنه ن له هه رچاووتر بکه رچی زیاترو به هه

  . . . . ش هابه
   وتی نیشتمانی کوردستان ره

  وروپا کانی ئه ندی ریکخستنه ناوه 
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