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  هاورێ سماقویهاورێ سماقوی    وهوه  ک بگرنهک بگرنه  کان یهکان یه  ین با ئیدارهین با ئیداره  لبژاردن بکهلبژاردن بکه  ژداری ههژداری هه  ی بهی به  وهوه  بۆ ئهبۆ ئه
  

و  ی ئه گوره ر چی به گه ئه .ستووری عراق بوین ی ده وه رۆشی نوسینه زۆر په ی کورد ئمه 
یی و کی یاسا یه  شوه  به نگی بۆ داوه ک ده ی خه  زۆرینه  که15/10/2005 ی ریفراندۆمه

   بوبته ستوره م ده ی کورد دنیانین ئه م ئستاش ئمه به .سندکرا کراتی بۆ عراق پهدیمو
ژداری  لبژاردن به م هه که  یه ب له ره عه ی  سونه ی که وه  بیانوی ئه به .یی میشه ستوری هه ده
ی  وه  له هترسیمان زۆر مه  کوردک  وه  ئمه باشه . چوو وهر  به31/12/2004رواری   به کرد که نه
 کورسیمان )77(  دا31/12/2004رواری   به  له  بنین که  کورسیه نده وه  ئه م جاره  ئه که

  م جاره ی کورسی زیاتر ئه وه  هنانه  گومان بین له  به نده وه  ئه بت ئمه  بۆ ده باشه . هناوه
موو شت بۆ  پش هه .نجام بدرت  ئه15/12/2005   له  بریاره که لبژاردنی داهاتوو بۆ هه

یمانی  تی هاوپه تایبه کوردستان به ..  .. کانی  سیاسیه ی هزه و متمانه ی سیقه وه ئه
و  ئه ی وه ئه  بۆ وه نه  هزتر بکه ت به ی میلله  ناو پگه له .مانی عراق رله  په کوردستان له

  به  هزبت رمان به هباو وردکو تاکی ک ش وه ی ئمه وه  بۆ ئه وه ونته  بره م و مژانه ته
ی  هک بژاردنه کوو هه وه  وه  فراوانهکی  پانتایه ش به  ئمه که وتی خۆمان وکمرانیح

 ئاست  ی چیتر له وه بۆ ئه ،ژداربین  به وه وقه شه  و به وق  زه زۆر به 31/12/2004
و   ئه پویسته ،کوردستان ریتدارانی باشو سه ن ده  یه  له ڵ دراوه گه  به ی که لنانه وبه ئه

 فراوان  کگرتوو و دیموکرات و بنکه تی شارستانی و یه ک حوکومه یه ین به  بکه ته دوو حوکومه
موو چین و   هه کوردستان بکات به کی واوی خه ی ته  ئیراده  عبیر له ته  که هز و به
   له  که وه کانه وه ته موو نه  هه  به وه کانه  جیاوازه ره موو بیرو باوه هه  به  وه کانه وتوژه

موو  راست بۆ هه تی ناوه کی رۆژهه موو خه هه بۆ لمنین ی بیسه وه بۆ ئه ،ژین کوردستان ده
رفرازی  ی سهکگرتن و ئازاد یه تونویند   چه  بزانن ئمه موو دونیا که کانمان و بۆ هه جیرانه
 و شارو ین ئه وڵ بده کانمان بپارزین و هه وته سکه ی ده وه بۆ ئه ، ژیانین وه و پکه

شی   باوه وه رنینه بیانگه .رمی کوردستان ر هه سه  وه ته راونه گه نه  تا ئستا که ی شارۆچکانه
کتی نیشتیمانی   یه-1  باشوری کوردستان رز له یمانانی به جا هاوپه  کوردستانه دایک که

 حیزبی -4حیزبی شوعی کوردستان -3 پارتی دیموکراتی کوردستان-2کوردستان 
ئسالمی  کگرتوی  یه-6  حیزبی سوسیالیستی کوردستان-5تکشانی کوردستان  حمه زه

   له ی که و حیزب و رکخراوانه واوی ئه ته  کوردستان ی ئیسالمی له کۆمه-7کوردوستان 
رزوو  ربه ش سه ی ئوه وه بۆ ئه .پ ری چه و په  تا ئه وه ری راسته و په ن له که ده کارکوردستان 

النی  ک گه ش وه ی ئمه وه ن بۆ ئه ده ست نه ده  ڵ له ی گه ئیراده ی وه ر بندبن بۆ ئه سه
 وتن و پشکه .. باتی وتی خه  ره بیین له ش نه ببه واوی دونیا و ته وروپا مریکاو ئه ئه
  وته  و ره ین و له بژاردن بکه هه ژداری  بهر فرازی  سه ش به ی ئمه وه لبژاردن بۆ ئه هه

   بهستوربن ن و پشت ئه ده ست نه  ده ڵ له نگی گه ش ده ژدار بین و ئوه  به خوازه وتوو پشکه
  یه ئیداره( دووو   ئه پویسته  زووی ن زۆر به ده نه ست  ده ل له ڵ پشتیوانی گه هزی گه

ی   سیاسیانه رۆسهو پ له ژداربین  به وه وقه زه لک به خه تا  وه نه ک بخه یه )ولرو سلمانی هه
ل   گه  رابین که یه وشوه نی دونیا به ک گه ی کوردیش وه ی ئمه وه بۆ ئه .ی روه  به که
جا  ل بزانت مخۆری گه ه شوان و خ تیش خۆی به سه  هی خۆی بزانت و ده به ت سه ده

کات  ر ده ره ت زه موو شت میلله  پش هه ر نا له گه ئه  وه ک بگرنه  زووترین کات یه داواکارم به
   11/11/2005 سوید/هاورێ سماقوی ربژین هه .ن ده  ده که و خۆشتان باجه


