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  ندیندی  قشبهقشبه  ریوان نهریوان نه  مهمه. . . . . . ونون  م فریابكهم فریابكه  بواناآهبواناآه
  

ی عراقیش  آه مانیه رله  په بژاردنه  و آرڤی هه ران و بئومده ك نیگه باشوری آوردستان خه له
هتد، . . . . باو ئاو و نزین و غاز و آاره وت و به ، نه پشه نھا مانگك له  و ته زینه دابه ڕووله

 و  ی آوردستان دروست آردووه خۆیه ربه  سه  نیمچه م پارچه كی ئه ی بۆ خه قینه آی راسته یه نگژه ته
ند  ندبوونی چه مه وه  خواستی ده ندی به یوه  په یه نگژه م ته زانن ئه كی آوردستان باش ده موو خه هه
نزین  هتا ب  و هه یه  هه وه آتییه ی پارتی و یه آه رمه ردو هه سئولكی حزبی و حكومی هه مه
یی بت و  میشه و هه) فول(آان  سئوله بای مه تا آاره بت و هه نرخكی گران هه آان به رجاده سه له
رمی آوردستاندا  هه س له وامبت، هیچ آه رده تی به یه تی ئیداری و دارایی و آۆمه داله تا ناعه هه
رمی آوردستان  تی هه  حكومه  ناآات آه تگوزاریه  ستراتیژی و خزمه موو پرۆژه و هه یری ئه سه
  جۆركه ك به رانی خه دات، نیگه نجامی ده  و ئه نجامی داوه رمی آوردستاندا ئه ری هه رتاسه سه له

آانی   ناوخۆییه دا و آشه آه عراق و ناوچه له)  وه ته ك نه وه(ی آورد  ئستا هاووتی ناتوانت آشه
بژاردنكی عراقدا  ر هه هه نگدان له زانن ده كی آوردستان ده ، خه وه  لك جیابكاته رمه م هه ئه
ی  آه ك آورسیه  وه بت آه سانك ده آانیان بۆ آه نگه م دنیان ده  به نووسسازه آی چاره یه له سه مه
رمان و  جكردنی فه جبه  له  و جگه رییه مانی آوردستان و عراق ب گیان و بی آاریگه رله په

دوای  پناآرت و زیاتر به) ن زۆرینه آه(كی ئاسایی آوردستان  ی بۆ خه بی شتكی دیكهرنمایی حز
  . رت گه نشینی خۆیدا ده زیفی و خانه ی یان ئیمتیازاتی وه آه زیادآردنی موچه

 و  وه ی آوردستان و ددانه م آشانه رآردنی ئه سه م چاره رده به بینم آات له رچی من واده گه جائه
ند  م چه تی سیاسی آورد ناتوانت به رآردایه  و سه ماوه كی آوردستان نه ی خه وه  آردنهدنیایی

،  وه ڕنته  بگه رمه م هه كی ئه آان بۆ خه تگوزاریه خزمه ر بكات و آاره سه آان چاره  آشه یه فته هه
  ردانه سه ستن به پشتبه رۆآی عراق به رمی آوردستان و سه رۆآی هه ردو سه آرت هه م ده به

ی سیاسی  واره كشانی قورسایی و قه مسا و هه ریتانیا و ئیتالیا و نه مریكا و به یان بۆ ئه آه مژوییه
 بۆ  وه ڕنه خرایی بگه ، به وه ره ده تیان له رزی دبلۆماسیه دای به تی و ئه وه ر ئاستی نوده سه آورد له

وكی  هه)  وه پكه( جیاجیاآانی آوردستان   بۆ ناوچهیدانی ردانی مه سه رمی آوردستان و به هه
جی  ستبه ن ده كی آوردستان بده خه نكی جدی به ن و به آان بده خت و دواساته نگ وه دره

شكردنی  دابه تی له داله ی و ناعه نده هشتنی گه ری بۆ نه رتاسه  و سه وره آی چاآسازی گه یه پرۆسه
هیچ  ن و چاو له ستپبكه ت و سامانی آوردستان و عراق ده روه پۆستی حزبی و ئیداری و سه

 بۆ  وه ره سه له(پۆشن و  نه) تیدا بت رپرسیاریه آی به یه ر پله  هه سك بت و له رآه هه(سئوولكیش  مه
  ته ن بوونه نه نده ك و گه  بكه رپرسه و به ر ئه بینن هه ش ده وآاته ن، ئه ستپبكه ش ده)  وه خواره

شن  وانه ر ئه رمی باشووری آوردستاندا و هه ی هه ردووئیداره ی هه وه آگرتنه م یه رده به آۆسپ له
ب  م ده به.  وه ڕته ردوآیان بگه هه كیش به ی خه آتی و متمانه ی نوان پارتی و یه ناهن متمانه

ری  فه نده مه ر شه ك هه ك نه هی وه ر بوبیانو هنانه ر دواخستنك و هه هه  بزانن آه ئستاوه له
ڕوی  مان رووبه آه زموونه هت و آاتكیش ئه جمان ده ی فیدرالییش به كو آیسه خۆیی، به ربه سه
رپرسانی  آی خرای به  ڕگایه ولر و سلمانی ببته ی هه آه خانه ردوو فۆآه بی هه ، ده در بۆوه هه
ت  روه ی سه وه مانه نتی به ره  بتوانن گه وانه م ئه ش بواناآه تهوآا آانی آوردستان و ئه ی حزبه وره گه
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