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ل
    بهبه

م وزۆرداری جگای  بوو سته یی نه میشه تی وههیڕ ر نیشتمانکدا یاسای بنه هه ه
ی  ییه میشه  هه ستوریه و ب یاسایی وبده ئهی  شی نمونه که دام وڕژمه سه.  وه گرته ئه

 دام و ناوی سه بهکرد  ر ئه ستوری کاتیان ده خۆیان یاساودهیتی سو به ئراق بوون که
وێ  مانه وێ ونه ی کورد بمانه ئمه. چۆکردنی کورد تی بۆقه تایبه به)   السوره مجلس القیاده(
بت  خۆیی ئه ر به کرت بۆبیاری سه ئه وز بۆکورد هه ی چرای سه وکاته دا تائه م قۆناخه له
  ستوره م ده نگ به بت کورد ده  ئه  بۆیه ش تاکوئستا نادیاره تهوکا ئه. ئراقدا بژین له
کی  خهن و الیهندک  داری هه ی بریقه و وشه وه ی بکرده وته به ی ئراق بدات وه میشییه هه

 ڕۆشنبیران  وه موانیشه روی هه سه مان وله که له ری گه ماوه زموون نابت جه م ئه ڕادیکای که
  تیه سایه م که رجه ناوی خۆم سه من به. ستور نگدان بۆده ده ن ودودبن لهو  بکه واره شه به

تی  تایبه بهم  که ئهگشتی وڕۆشنبیران  ر به ماوه  جه  داواله وه کانه ییه وه ته رو نه روه نیشتمان په
م  کاتی داڕشتنی ئه-1.  خاهند م چه ر ڕوناکی ئه به ن له ستور بده ده نگی خۆتان به ده هک
مان  رله په  کورد له1/2006کانی مانگی   گشتیه بژاردنه تا هه  هه وه ئستاشه و به تورهس ده
ر ئاستی  سه ت دت له سه ی دهم ی دووه پله  به  واته مه ی ئراقدا لیستی دووهت مهحکو وله

 خۆیان ی که دا بۆلیسته نگیان نه دهکان  سونهبژاردنی ڕابردوودا  هه ی له وه ر ئه به لهئراقدا 
ست  ده مانیان به رله  کورسی په5نھا  ر ته تی گازی الیاوه رۆکایه سه کان به  لیستی سونه بۆیه
توانم  کو ئه  به لیستی سونه ن به ده نگی خۆیان ئه  ده موسونه ک هه  نه م جاره  ئه-2. هنا

.  پشته ان لهشیکانی بییه ره  عه ته وه موو ده ههمرۆیی یی  بم هاوکاری وپشتگیری ئابوری ووره
مووتوانایان  هه ون وبه هیچ داناکه  به ست هناوه ده  کورسیان به5نھا  ته  ئستا که جادیاره
ر  گه ن ئه که  ئه کوردلی کانی گه  مافه وه موشیانه روی هه سه له و ستوره ده  وپرۆژه تی ئه دژایه

ڕ   په  دیاره وه ست بنن ئه ده ان بهواوی خۆی نگی ته دا ده  نویه بژاردنه ههو  وله م جاره ئه
درت  واوی پنه نگی ته  ده ستووره م ده ر ئه گه  ئه دیاره- .3ن  نایه وه کانی کورده مافه به
م  ههوتی ئراقی  م حکومه  وهه وه شته وه ئه مان هه رله م په  هه وه کرت ئه ن نه سه وپه
ری ئراقداو  رانسه سه  له وه بژاردن بکرته  هه یستهوسا پو  ئه وه شته وه ئه ش هه که ستوره ده

واوی خۆیان  ستی ته کانی ئراقیش ده  سونه وکاته  وئه وه ستور دابژرته  ده جارکیکه
  ستوره وده نوسی کورد له  چاره  دیاره ئستاوه دا جاله که ستووره ی ده وه داڕشتنه بت له ئه

شمان  که له خۆمان وگه جابافل له. بت ند کزۆو الواز ئه ا چهد ی ئاینده ستوره ده و له نویه
ئاسانی لی  به ناو گژاوک که ینه خه لی کوردستانی باشور نه ستی خۆمان گه ده ین وبه که نه
 بدات  ستووره م ده نگ بۆئه  ده وه جۆشوخرۆشه مووکورد بچت زۆر به چت باهه ر نه ده
کو باسکی دیموکراسی ڕووت  ر وه گه ئه-4. ن اری بکه ڕزگ بی سونه ره گژاوی عه وله
م  به، یدات ک بدات یان نه یه ر پرۆژه هه نگ به  ده س ئازاده رکه  هه وه کان بچین ئه له سه بۆمه
م  نکردنی ئه سه په لهری  سه نگ بین له کده موکورد یه  هه کان پویسته نوس سازه  چاره کشه
سک ڕۆی خۆی دابنت  تی یان ئایدۆلۆژی ته سکی پارتایه ندی ته هو رژه دا نابت به ستوره ده
 یان  ستدارنیه کوردستان ده ی من له که ر پارته گه واتا ئه، گا ر تاککی کۆمه ر هه سه له

نگرانی پارتو ئایدیاکانمان   ئیتر هانی الیه تدار نیه سه کوردستان ده ی من له ئایدیاکه
ر کوردک  ژمردرت بۆهه تاوانیش ئه کو به  به یه ه ک هه  نه مه نگدان ئه چن بۆده ین نه بده

م   ئه15/10/2005 ر له گه ئه-5. نگدان چن بۆده  نهن ک بده هانی خه ک که یه سته ن وده والیه
ر کوک  ی که وه ڕانه ڕیکردنی فیدڕای بۆکوردستان وگه ین چاوه که ن نه سه  په ستوره ده

  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ...   رکوردکی دسۆزهرکوردکی دسۆزه  ر شانی ههر شانی هه  رکی سهرکی سه  ستور ئهستور ئه  بۆدهبۆده
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و  ستوره م ده دان به نگ نه  ده بۆیه، بت کی زۆر الوازئه شی نیشتمان چاوڕانییه بۆباوه
  مافه ر به رانبه  ژماردن به ن دتهاتاو  به ستوره م ده دان به نهنگ  ر بۆده ماوه هاندانی جه

  وه داخه به-6. گشتی مان به که وه ته تی ونه تایبه لی کوردستانی باشور به کانی گه تیه وایه ته نه
ن  ده ک ئه  وهانی خه ستوره وده  دژی ئه وه کرته یان وئاگاداری بو ئه ن به الیهندک  هه له
ڕابردوودا   له دیاره. ککانی ئراق نیسته کتی کۆمه ک یه وه، ن ستور بده گی نا بۆدهن ده که

  ره م براده ست ئه ده  بهمانکانی کوردستانی باشور گیر  نیشتمانی وشۆڕش گه نه ی الیه ئمه
 کردو ین پلۆز ئه دام حسه ئراق وڕژمی سه کوردیان له  خوارد بوو که وه  به وه نیستانه کۆمه
کفر  رگری کوردیان دژی ڕژـم به نگو به یان جهین  تی بکه بت ئراق چییه یان وت ئه ئه
ک   بۆکورد هانی خه ی خۆنوسیندا بوایه ژر ناوی ئازادی ومافی چاره ئستاش له، ژمارد ئه
تان  ناچارم پ بۆیه. وا و دووهه  بانکه ش دیاره مه ئه. ستور ده ن به نگ بده چن ده نه ن که ده ئه

کانی کورد  رمافه سه ککتان له فیشهوبووبت  ک خری نانکتان بۆکورد نه یه بم ئوه
  وه ئستاشه ک به بووبن وه  نه وه تی کورده وایه ته می مافی نه خه رگیز به هه، قاندبت ته نه
خۆتان  کام یاسا ماف به ئیتربه.  نین وه کانی کورده تیه وایه ته نه می مافه خه به
ری  کام کوردبت سه وه یان ئه، ستور بن ده ن نا به کی کورد بکه خه داواله ؟که ده ئه

  . ی؟  بت به ی ئوه و وتانه لبشوت وبه
ی چیتر  وه بۆئه، بت لی کوردستانی باشور توشی تراژیدیانه ی چیتر گه وه کۆتاییدا بۆئه  له-7 

کانی کوردستان  ی چیتر شاروگونده وه بۆئه،  وه هبت نفالو کیماباران نه مان توشی ئه که له گه
ی  وه بۆئه، ڕژت کانی کورد نه  خونی ڕۆه ی جارکیکه وه بۆئه، سوتن ڕوخن ونه نه
لی کوردستانی باشورو  ت بگه ی مافی فیدڕایه وه بۆئه، ت یی بژیه ئاسوده مان به که له گه

ی  وه بۆئه، ر نرچت ست ده ده وردستاندا لهکانی ک گشت پارچه مان له که وه ته ی نه بۆئاینده
نگ  موکورد ده  هه ت پویسته ژیه ڕاوک وماورانیدا نه ترسو ده مان له که له چیتر گه

، وین که  نه واره شه مان به که وه ته وای دوژمنانی نه ی ناڕه وته باچیتر به. ستور بدات ده به
ی ڕوونی  ئاینده ین به نگ بده دان ودهنگ کانی ده ر سندوقه موومان بۆین بۆسه باهه
ین  نگ بده ده، کان رزه ربه  سه هیده ی شه ماه ی بنه  ئاینده ین به نگ بده مان ده که له گه
و گشت  بجه ه  هههیدانی ی شه ماه نهب ین به نگ بده کان ده نفال کراوه ی ئه ماه بنه به

سانی  ویست باهیچ درۆو بوختانکی که ری خۆشه ماوه جه، کیمیاوی لدراوه کانی کوردستان
نوسی  ستی خۆمان چاره ده کات بابه ست کارمان تنهر ندی په وه رژه دڵ وبه دۆڕاو وقین له

نگ  ی ده به نگ دان وبه کانی ده ر سندووقه ین بابچین بۆسه مان دیاری بکه که وه ته خۆمان ونه
ین  نگ بده بابچین ده،  ستراوه  به ی پوهمان که له نوسی گه چاره ی که ستوره و ده ین بۆئه بده

ین  نگ بده کانی کوردستان ده مانه قاره رگه ین بۆپشمه نگ بده بات وقوربانیدان ده بۆخه
س  ی هیچ که وته و نابت هیچ شتک نگ دانه و ده ئهکانی کوردستان بۆ رزه ر به  سه هیده شه به

  . .  یه ر بۆئوه وتن هه رکه  دنیاشبن سهکۆمان پبدات
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