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  شوان ئۆسمان بابانشوان ئۆسمان بابان  ... ... ید قادرید قادر  سهسه  مالیمالی  کهکه  یی  دیاردهدیارده

  
، رێ تناپه چنراو  گوڵ به کی یه  رگه به  کوردستاندا له دیموکراسی  بزاڤی  که ئاشکرایه 

 و ئه، رێ په مین تده هایی جۆره  من چنراو به ندکی به ر  ده  به رگایه و  ئه که به
 کرد و توانی پ ستی کوردستان ده مانی رله په ت و حکومه یدروستبون  دوای له ی وه تاقیکردنه

ور و  ده کانی  تۆتالیتاریه ندین قۆناخ ناوچه چه  به  بگرێ ژیانیدا تۆتکه ی ند ساه چه م له
ئایدلۆژیا  نگی ک ده یه و نگی ک ره یه و حوکمی وتن دواکه  ژر تۆزی له خۆی پشتی
 رژمی روخاندنی دوای رفی  زه  له وه زۆره اخکید  به چی که، بھ ج کاندا به سوواوه

، پشودا مانی  زه له، بین  ده وه خۆیه  به تری ها جۆری نده چه تی جاشایه، دیکتاتۆری
و  ر ئه هه مرۆ ئه ل وه، کرد ده  قبوڵ وه فراوانه سنگکی  یان به) تی جاشایه(ی  کان ووشه جاشه

 کرێ و  دڵ و داخ له عسی  به  کۆنه ر له ر و به سه ب یتابورک ڵ  دگه ند بوونه  ریزبه جاشانه
  به خۆ سی  و که قینه راسته ستانی رهه  به له س ندین که  چه شیمانه غه ها به ر وه گیراوو و هه

.  وه بیننه دا ده  درژه و تابووره بزانن خۆیان له  خۆیان به ی وه ئه کراو ب غدوور زان و ترۆ مه
 واری کورده گای کۆمه ناو بچووکی کی یه  نمونه پاتاک به ناو تۆری  ژورکی ئمه ر بلوێ گه ئه

 وادا کۆ  تۆرکی له ی وانه ئه  بکرت چونکه  ناکرێ وه زانیاریه رووی   له که(بشوبھنین 
ند  چه ی  ماوه وا له ئه) گا بن کۆمه ناو کانی مو چینه هه گی ناتوانن نماینده  وه بنه ده

  ووتانی که وێ که رده ده بۆ مان و راسیتیه کان ئه  راو و بۆچوونه کرتن له  گوێ له کاتژمرک
  قینی روا کۆنه هه داگیر کردووه  کوردستانیان خاکی شکی و به که یه ر  هه ورو پشت که ده

  ته خزاونه مرۆ  ئه عس که به گۆری گۆربه رژمی زگاکانی ت ده نانه کان و ته نه الیه پارت و
 دروستکردنی کان و کشه  بزواندنی  له یه وخۆیان هه راسته ورکی کان ده  جۆراو جۆره نده نیوه

  له بکرێ ر کو گه  کردن و به شه  گه  گرتن له رگه ستی  به مه   به ره مه یرو سه سه سیناریۆی
 ناو  او لهلکر گومان  ژوورکی بینن که ده مرۆ تا ئه وه ئه دان که وه تاقیکردنه گۆرنانی وی هه

کردن  پاپشتی  بۆ  گوایه زراندووه دامه تکیان  بابه ند رۆژکه چه ی ماوه رنت بۆ نته ئه تۆری
 ن دوو خاوه یاسا ناسکی و وره گه رکی نوسه (  گوایه  که ید قادره سه مالی که سک ناوی که  له

پات  فزوڵ  کاتکیش نکراوهرو شو سه ب کانی بۆچوونه ر راو و  سه له  یه) دکتۆرا ی بروانامه
 ی رایه م هه ئه ی وه ئه  نجامک که  ئه به ی گه ده بخشنی کانی ته بابه  چاو به برۆی ن  ده پوه
تیدا    پرۆفیه  گوایه یاساناسیشدا که  بواری کو له  به  نییه وره گه نووسورکی ک نه کرێ ده بۆ
 نزمترین ئاستدا  م له به  جنو  له په کانیشتی نوسراوه رچی هه،  یه و نا عارفته کۆڵ ل گه
ری   ماپه له نوسنکی  ویش به ئاره  زمانی ر وا به  کوردستاندا هه ک له خه   کۆمه به
   گۆالوه که) کتابات(ونی  قزنه ڕی ق ماپه ققاو ده  ده  که وه ته بو کردووه دا) وت العراقس(

 ر  به نھا له ر هیچ نا ته  به وه له ته بویان کردووه  کورد  به هپر جنو عسیانی به رکی ماپه
  هالجبھ(ری  ر و ماپه هه وێ که ده رک وان کانی مو بۆچوونه هه ڵ  گه رک له ی وه ئه

ژر    له کیان که یه  دانه له،  بوکردووه خۆی الی وی ئه کانی یش ووتاره)  هالترکمانی
وه  ته کردووه دا بوی) آيف حاول ألموساد تصفيتى فى أربيل: أنتقام موساد. . .(ناونشانی 

م  ه  قه وان له  سیخوڕی کوردستانیش به رۆکی و سه ئیسرائیلی موسادی  مۆگای کوردستان به
حول ( ناونیشانی  به) ی که و هوره  ش بیه ره عه  ر به هه(تریشیدا   ووتارکی  دانه له دا ده

 کاری  تا هه وه موسه  شاری  له رمت که فه ده) آمنة للمسيحيين فى ألعراقتوفير منطقة 
  کانه و ئاشوریه کو خاکی به ) کات ده کوردستان ری مه رک نو که ( کوردستان نیه خاکی
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  کۆ یه هه ئاشوری رچی هه کان کگرتووه یه  وه ته بت نه  ده کات که  ده وه ئه بۆ  بانگشه
ئژێ   چی نگیان بپارزن بوانه زه بر و  زه ن و له بکه ج یان نیشته شونه و  و له وه بکرنه

فألقوميات ألمسيحية العراقية آانت يوما ما  .نسبة غير ثابتة تتغير حسب ألزمان و ألمكان (
  و کوردستان به  ئه واته که) أآلن بألعراق تشكل أآثرية فى مناطق شمال و وسط ما يعرف

 زان ده کان ئاشوریه مژوویی  نیشتمانی کوردستانیش به خاکی و زان عراق ده باشووری
، ت کردنی له ستی به  مه کوردستان به خاکی ی رگه  ناو جه  له نیشتمانکه داواکاری ک کورد نه

  وه وه  له نگه ید قادر ره سه مالی که  ناو مشکی  له رونیه ده کی گریه ش مه  ئه دیاره
 نکی ته  هۆی  به رکراوه دین ده الحه سه  زانکۆی رزیان له  به کهگرتبت  ی رچاوه سه
  موان که هه الی  ئاشکرایه،  تیدا نده تمه تایبه  ده  خۆی که ی و بواره له یی عریفه مه

   ووت به وه رنه کان کرد بگه ن بروانامه مو خاوه هه بۆ یان کوردستان بانگشه زانکۆکانی
س  که یان  بوو ده وه ئه، کوردستان بت نوی ی وه نه تی  خزمه کان له قه هئ ی وه ئه ستی به مه
ند  م چه به خۆیان بینی ر چاوی به رۆی زران  زانکۆکاندا دامه  و له وه رانه  گه وانه له
 ناو  خۆیان خزانده  رگرتووه یان وه وت چۆل بروانامه چه ی رگه   به تواناش که ب سکی که
  سنوری  له  وورده  نین و وورده وه  ووتنه وانه بایی  وت که که رده ر زوو ده  و هه و لشاوه ئه

ندکیان  هه ریان گرت و وه رزشی وه گیانکی  ندکیان به هه،  وه ره  ده رکرانه زانکۆکان ده
  کرده  مه رجه ته یان و رک و کینه نجامدا ئه  ئه  و له وه روونیان شارده ده  یان له وره گه رقکی
 بای ندی وه رژه به  و وه قننه یته ناگونجاودا ده شونی  گرن و له ده وی م و له ک و له بۆمبایه
  و نه روناکبیری سومبلکی  ید قادر نه سه مالی که. ن که بریندار ده پ و کوردستانی کورد

 ی  چوارچوه کو له به، ساز بکرت بۆ ی زمه م به  ئه  که یاساناسیشه  دارک و نه مه ت سیاسه
و نا  ر ئه گه ئه،  تر نیه نراو زیاتر هیچی و پاپوه رست ند په وه رژه جنو فرۆش و به مرۆڤکی

ربرین  ده ر بیر و را  سه کو له جنو فرۆشتن نا به ر  سه له کوردستانی ر روناکبیرکی هه
 زانین که ده خۆمانی یر شان سه رکی  ئه به ک کوردستانیه مو  ناو زیندان من و هه بکرته
  پشت ستان له گینا وه بت ئه نه بۆ ی وه ت کوژاندنه قه ین ت ساز ده سه ده خک بۆ دۆزه ئاگری

  ب و تورک به ره عه  ناسیۆلیزمی و که ئه ی و بیرۆکانه  پشت ئه  له ستانه وا وه سکی که
   وه نه که ده کانیاندا بویان ره  ماپه  له وه شانازیه


