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  تاح مال فه جه. . . ؟؟ کورد چییهئستای بژاردن بۆ کی هه که

   
م  که ن ئه سه عید حه سه ی مامۆستا حمه که  بروسکه واو له پشتگیری ته ی که وه ل ئه گه له
  . ن ده نگ مه  ده  تکایه وه گرته کنه ی کورد یه ردووئیداره ر هه گه ت ئه ئه که

کانی  زیانه ر هس ڕابردووشدا دوو وتارم له ند له رچه و هه هی نم ههو بۆچونما ر هه منیش هه 
و  مژه   زۆر له یه و دووئیداره ڕاستی ئه م به به،یه نوسیوه و دوو ئیداره ی ئه وه گرتنه کنه یه
و  ئه بوو بگاته ده و نه کراوه  که کی مژوویی بووه یه ه  هه وه تاشه ره سه ر له شتوانم بم هه ئه

شی   دووبه  به یه ودوو ئیداره چیتر ئه وه،وام بت رده تی تاکوئستابه تایبه هی ب ئاسته
یی  وه ته تگوزاری ونه تکردنی ئیداری وئابوری وخزمه ی خزمه  خانه ونه واوی ناتوانن بکه ته به
الی دۆستوو دوژمن  ی له وه له  کورد جگه ییه و دوو پارچه کیتریش به الیه له، وه لی کوردستانه گه
ی  وره زیانی گهکان و یه نده دا بوونی گشت گهی  هۆی په ته بووهدات  ست ئه ده زنی خۆی له وه
لی کوردستانی باشور  گشتی وگه مان به که وه ته  نه ی واره قه یی وسیاسیش به وه ته نه
  . نت یه گه تی ئه تایبه به
گا   وکۆمه النه گای گه ی مافکی دیموکراسی کۆمه که مانا گشتیه بژاردن به هه 

  ی ڕژمه وه هدنوسان م وچه م سته ندن به  مه هره  لی به  مژه کانیش زۆر له وتووه پشکه
م  رده وه هه گای کوردیشه کۆمه بهکاندا  تیه گا خۆرهه کۆمه تی له بهتای بهکانیش  ره داگیر که

ڕگر   وامی پداوه رده الن به ی گه هو وسانه م وچه ر سته سه تی خۆیان له سه ی ده وه ر ئه به له
  . . .  و هتدکان  دیموکراسیه تی بواره تایبه کانی ئازادی به می پگه رده به بوون له

م  رده و هه و داگیرکراو وبووه وساوه لکی چه درژایی مژوی دیاری گه ی کوردیش به وه ته نه 
  م جاره که یه  وه ئه  وه،شیانکردووین تایی ترین ماف ببه ره سه چۆکردنمان له ڕا قه ره سه
  بۆیهماف ئازادی ودیموکراسی بگات   کورد به و جۆره کی کوردستاندا به یه  پارچه له که
کانی  ئاکارهماشای بیارو  ته م رده  هه وه گومانه کورد بهلی   گهر گه  ئه ق نیه ک ناهه الیه له

بی  ره رپرسانی عه وتکی به سوکه ر هه هه ومانبت لهگ غداو به به ند بکات له رژمی ناوه
  تی ئراق پویسته ندی حکومه ر ئاستی ناوه سه رانی کورد له کیترش نونه الیه له،ئراق

و  مان دابگرن ووریا یانه که له کانی گه ر مافه سه دووسای ڕابردوو پ له تر له  شلگیرانه
بی  ره ی عه رانی ڕژمی ئاینده  ئراق وسهیمان رله کانی په ل بیاره گه  له ه  مامه وشیارانه

دووسای   له وه سونیه و شعه بی ئراق به ره رانی عه  ڕابردووی سه ن چونکه ئراقدا بکه
ردوو  هه بی ئراق به ره عه لماند که کمان سه موالیه یان بۆهه وه ئهتی  تایبه بهڕابردوودا 

ر  رانبه به تی له تایبه ک بۆجوونن به ک ڕاو یه ورد دا یهکانی ک ر مافه رانبه به  له وه یه که باه
وت   وشیاری زۆری ئه بۆیه،ییماندا وه ته  وئاسایشی نهی کوردستانکان  داگیر کراوه ناوچه
دا ی ئراقب ره عهرای  سهل  گه  له ه  مامه وه ته جورئه بتوانت زۆر به وت که کی شیاوی ئه وخه
  . ن بکه

ر   سه شته گه سعود بارزانی له رۆک مه نابی سه  جهرمی کوردستانی کی ههرۆ ک سه  وه  وه 
  هاو وتیاندا که یمانی به وروپا په مریکاو ئه ئهکانی  کگرتووه  یه وتهی بۆ که وتوانه که
ی  وه کگرتنه پاش یه،ک یه  به وه کرته رم ئه ی هه که ردوو ئیداره ی بۆکوردستان هه وه ڕانه گه به
باکانی کورد   ندیه وه رژه نھا بۆبه  ته ک کاری دسۆزانه  گشت الیه  پویسته که وو ئیدارهرد هه
دوور بگرن   به خۆمانه تی وخۆمانه سکی حزبایه  گیان وبیری ته ک خۆیان له ر الیه ن وهه بکه

  که واوی کارک بکرت  ته ل به تی گه سه ت وده  حکومه  ببته ی ئایندهت  حکومهو تاکو ئه
ن  خاوه گشتی خۆیان به مان به که وه ته تی و نه تایبه لی کوردستانی باشور به موتاککی گه هه
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نھا دسۆزی بۆکورد  ش ته هم ئه،تی باشوری کوردستان بزانن سه ت وده ری حکومه وپارزه
کوردستان پ  تیش له  بواری پارتایه پویسته،مان که له نت دوا قۆناخی ڕزگاری گه یه مانگه ئه

گشتی وپارتی  کان به  کوردستانیه پارته وهتر  قۆناخکی تازه بوارکی مۆدرن  بنته
پاوانخوازی  تی خۆیان له تایبه کتی نیشتمانی کوردستان به یه دیموکراتی کوردستان و 

  زمونی پارته  ئه ک له بگرن و کهدور  ی حزبی ناشارستانی به په وی وهه تی تاک ڕه سه وده
وروپا  گشتی ووتانی ئه جیھانی دیموکراسی بهکانی  نوخوازو دیموکراسی خوازو مۆدرنه

  . ر بگرن تی وه تایبه به
کانی  ر سندووقه سه مومان بچینه  هه واپویسته  ئه وه کیان گرته کانیش یه ر ئیداره گه ئه 

رکوک  تی که تایبه  به نده به مانی پوه که له  گهنووسی  چاره بژاردنه م هه  ئه چونکهنگدان  ده
مانی  رله په هزی کوردو لیستی کوردستانی له  به کانیتر چونکه  داگیرکراوه قین وناوچه وخانه

ی گشت  وه ست خستنه ده کانی کوردو به تیه وایه ته  نه ر کردنی گشت مافه ئراقدا مانای مسۆگه
ی هیچ   نابت هیچ هۆکارک و وته بۆیه، کانی کوردستانه  وداگیرکراوهاوب کر ره عه  به ناوچه

 م کی کوردستان که ی خه  خۆڕاگری وگیانی شۆڕشگانهو  وره د تۆزکیش له قه به یارک نه
تی  تایبه ش وڕوت به  ڕهیک گشتی وخه لی کوردستان به من دنیام تاکوئستاش گه وه، وه بکاته

  وه ئستاشه  به وه ت گوزاریه زۆر ڕووی خزمه شتوون وله گه ان نهنی خۆیکا ی مافه زۆربه به
ب بۆلیستی  نگدان به بژاردن وده هه ر له گه دنیابین ئه کمان موالیه م با هه شین به ببه

کات  کانمان زاتر ئه ر ئش وئازاره رانبه ندان به کرد چه شداریمان نه کوردستان به
تی و  وایه ته  ڕووی نه  له ی که وه ڕای ئه ره  سه مه ئه،بت وامتر ئه ردهکانانمان ب شیه وببه
مان  که له ی گه واره رقه  به وره  زیانی گه وه کانی کوردستانه  داگیر کراوه ی ناوچه وه ڕانه گه
  ئمه، وه ترسیه  مه وته که وای ئه ته قین وسنجار تاخاپور به رکوک و خانه وت و که که ئه
کوردستان وئراق دیموکراسی  ر وتکی جیھان له بژاردنی دیموکراسی هه ک هه ر وه گه ئه

س  و که  بۆئه مه ئه یدات نگ بدات یان نه  دهبتس ئازاد  موکه بت هه  ئه وه باونین ئه
م  به، ر نیه سه تیان له هیوا ته ی میلی ونهکم و هیچ سته یان ئازاده که له  گه ی که النه وگه
شکی گرنگ  و به ر ماوه سه می میللی مان هشتا له سته لی باشوری کوردستان که هبۆگ
  ترسدایه ژرمه له   داگریکراوه وه ئستاشه ییمان به وه ته مان وئاسایشی نه که نیشتمانه له
ر تاککی کورد  ر شانی هه رکی سه  ئه بته بژاردن و دنگدان بۆلیستی کورد ئه هه
  یه ییی و شۆڕشگانه وه ته ی نهرک نگدان ئه بژاردن وده  هه ر دا واتهردستانی باشووک له

ندی  وه رژه تی ڕووت وبه باسیاسه،لکی ئازاد ر گه ک هه نھا مافک بت وه ته ک به بۆکورد نه
 کان  ر سندوقه وون بۆسهڕگای چ خات له کات ودوامان نه سک کارمان لنه تی ته حزبایه

شوری ی با واره  ودوژمنانی قهگشتی مان به که وه ته نیابین دوژمنانی نهموشمان د هه،نگدان ده
داگیر  وامی دان به رده داناندان بۆبه خشه  نه ردان بۆمان وله نگه سه کوردستان هشتا له

رازی  رفه  سه مان به که له یشتنی گه و تاکو گه وامه رده بات هشتا به  خه بۆیه،کردنمان
نونت   دهیووری کوردستاندا خۆباش مۆ له مان ئه که له باتی گه خی خه قۆنا کی وه کجاره یه
گشتی  به  مانه که وه ته باتی نه وتنی خه رکه ور سهرمی کوردستانی باش وتنی هه رکه هس وه

نوسین  کانی کوردستان چی له گشت پارچه  له رکوردکی دسۆزه رشانی هه رکی سه  ئه بۆیه
ن  لی باشوری کوردستان بکه باتی گه اندا پشتگیری خهینلدوان وگفتووگۆکا وچی له

  وه وانه پچه  به چونکه،ن ی کوردستانی باشوور بکه کانی ئاینده بژاردنه ههپشتگیری و
  . . گشتی مان به که وه ته ی نه کیشه  به وره یاندنی گه  هۆی زیانگه بیته  ئه وه بیرکردنه
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