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  د ســمان حمه بوبکر ئه ئه... ؟  هو هرنگ هدک  یه کوردستان یمر ه هی هداریردوئ ه هایئا
  
ئامانج  هب، رول ه وهیمان سـلی هداریردوئ ه هی هو هرتنگک یه
 ۆخ هرب هس یکوردستان یکت هو هد ینانکھپ ی هاستڕوئا
 یخس ه شیند هو ژهر هب هودورل یت یهوا هت ه نیژی ستراتیما هربن هس هلو

 ۆیه هتب هدۆوخ هاستڕ هک هرۆوج ه لیکوداوڕن  مــیواب هبی، زبیوح
 یونچش پو هر هب کوردستان ویک ه خیاسی سی هرادی ئیدانی هم ههاتن

ک رۆ جیچهــ ه ب هانگۆڕووم ئا هئی، موکراسی دی هسۆرپاوگ همۆک
ش  ۆیهرب هه، نکوردستا هل یهتدارن هس ه دیزبیردوح ه هیند هو ژهر هب هل
م  هئ،  هرالوازۆ زیارتپ ویتک یه یست هرد هس هل هب هتـ هم م ه ئیکردن هزیراکتپ یمکانیروئ گه هئ

 چــی هیزبی حیکیت وتاکت هاسیس هل گهج هداریردوئ ه هی هو هرتنگک یه هت ب هبار هس هوباسان هقس
م  ه ئیوردوابڕ  وژــ دورودریووژـوم واقع یرز هرئ هــــــــــس هل یه نی هکی دیکعتباریماناوئ
  هداریردوئ ه هی هو هرتنگک یه ی هند گهاپروپ هت ب هبار همــن س .  هشنۆ ڕک  یهموال ههۆب هزبیدوح
  . م هک هد هزبیم دوح ه ئیت یهرا هابڕ هک لاریرســپند چه

  
م  ه ئیکۆر هناو هتان بڕ هندباو چه تایاستڕ هب،  هداو ه تان هیموکراســی دیدروشم هک هوئ - 1
تان ۆخ یت هس هد دا ه ســــا15م  ه ئی هماو هل هوئ، ؟؟ هــتان قبو هو هکرد هوب یه هه یه هوقول هم
 یک ه خگین هد هحترام لیئ شیجار ک ۆیه ب هویتان توان هنو  هاندوپ هداس یفتی فیفتیف یاڕگ هب

 یموکراسی دیکــبیسن هرپر هه هدورلوکان  هاردنژب هه هرل هب، رنگکوردستان ب
وان ن هتان ل ه حکومیت هس همان ود هارلپ یکان یه یسکســان کور یه یک یه هوش هب هانی
 یچهــســـتائایئا،  هکراو ه نڵ قبوپ تان یکتر یهش ڕۆژیک  ۆیه وب هش کردو هتاندابۆخ

 یاندنپ هسۆ خیت هاسیهــج وس هن و هرتوگر ه وتانۆ خیابوردوڕ یکان ه هه هتان لــــکسود
  . ؟ هرداهاتو هس ه بگۆڕیوندئا چه واقع تایرز هرئ هس هل هو ئی هانیـمل هرۆز
  
توانن  هدنن وتان بھۆ خیفتی فیفتی فیت هس هد هن وازل هئاماد هوائیئا - 2
 ی هرادی ئیوانڕ هاوچ هانی یموکراسی دی ه هوس هبروح هس هب داهاتودا یکان هاردنژب هه هل
تان یکتر یه یت هس هند د چهتا، ؟؟ن هاردن بکژب ه هیکان هنجام ه کوردستان وئیک ه خیاسیس
کر ه دڵ قبوپت همان هز چا یت وئاجارا هک یه هک هدا  هم ه حیکپ هرک هس هل هکی دیک

رش  هیترس هم م هرد هب هو هتو هناک هکی دیکمان جار هارلپ ی هخانوبا هو هتتان نابڕ هئاغاش
  . ؟؟کانـتان هکدار چه هزه یجی وئاربۆپ تیت هحم ڕهو
  
ن  هتاندابکۆ خیاسی سیارانی ه نڵ گه هل ه همام هانی یموکراسی دیک یه هوش هتوانن ب هادیئا - 3
ت  هحکوم هتانقبوند  چهتا، ننتان بشکۆ خیکان یه ینه ه ونینفرادی ئ هندانی زیاگدرو

 ڕیخوی سیاکانگز ه دیت هس هد هت دورلرارب هرق هکوردستان ب ه لین هد ه میک یهاگز هودامود
  . ؟؟؟تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆخ هرب هوسر هرو هاســــــــاسیت بتوان هک کرۆج هب ویزبیوح
  
کان  هدارک چه هزا هیــند یموکراسی دیتانم و هرج هک س هن وتوان ه د هو ئیاستڕ ها بیئا - 4
 یکزه هن هکینن وبربھ ه دیزبی حیت هس هردژ ه لتانۆ ناوخیشیس وئاسایلپۆو
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 ی هو هئۆب، ؟؟؟ن ه بکی کوردستانیرتوگک یه یت هحکوم هم بیسل هتوۆخ هرب هس
 ی گهر هشمپ یزه هتببت و بیارگزڕ یزبی حیتندار هخاو هلکانــتان  هکدار چه هزه

ش یت وئاسا یهمن هت وئ ویت وسامان هرو ه سی هنیق هتاسڕ یر هزارپکوردستان و
  . تنپس چهتدابو هل
  
ک  هخ ه کی هستور هود ه ئپی هکوردستان ب هلاکان گاساودادی هتانند قبو چهتا هوائیئا - 5
 ی هو هئۆب، ؟؟؟؟تان بیارگزڕ یزبی حیت یهکلکا هلبن وۆخ هرب هروس هرو هس  هداوپ گین هد

 ڕیخوی ســیاکانگز هدست  هد هک ب یه هلیس هو هب هو هانابنـــاسیاوگداد  هکی دیکجار
  . یاسی سیارانی ه نیرکوت ه وسۆڤ مریکان ه مافی نانپرژ هلۆب هو هزبیح
  
 یداری ئی هند گه یاکســـازپ ویاکســــازچ هت ب هبار هکانــتان س هن هتوانن ب ه د هـوائی ئا– 6
 گ ڕه هکوردستان ل هت ل یهنسوب هت وم یهحسوب ه ومیتچنا تی هاردیرود هس هن هبب
 یستیوپ کوردیترالوی کوردستاندا ئی هندی ئایرتوگک یه یت هو هد هالیئا، نن؟؟ربھ هد هو هشڕیو
 یکان هداریئ هان لیزراندن ه ودامۆ زانکیکان ژهلۆان کیرتنگر هوۆت ب نابیزبی حی یهســک هت هب
ش پ ه لب هد،  هو هن هکبخ یهتان  هک هداریردوئ هت هو هتان ه دیاستڕ هرب گه هئ، ؟؟؟تدا هو هد
 یک ه خی هرۆوج ه لی هکی دیاریرسپزاران  هوه هارانیرسپم  ه ئی جواب هو هکموشت هه

  .  هو هن هکوردستان بد
  

  هک هرۆوج ه لی و شت هرد هرو ی، پهندروست هت، ڵشغای ئیکان هت هزار ه وی هو هوکردن هکتئاخر 
ت و هتان ه ئیاستڕ هب هوئ هک یهن هو ه ئی مانا هو هرتنگک یه ه ناوناوتان ل

 یکان هشک ه لیچهــ هم کار ه ئیکردن هکردن ون، ک یه هب هو هن ه بکیواو هت هب هک هداریردوئ هه
، تن یه گه نا هک هداریردوئ ه هی هو هرتنگآ یه یت وماناگۆڕ نا هزبیم دوح هوان ئن
ک پ هزبیم دوح ه ئیت هس هزوده ۆ ناوخیشیو ئاسایی، دارا، داد،  گهر هشمپ یکان هت هارز هو
م  هرج هوس هت ه وزار4م  هتائ،  یهدا هت ه وزار4م  هست ئ هد ه لیوئاشتڕ ه شیارینن وبه هد

ت پس هچ هتدانو هت وقانون ل هوحکوم هو هرنگ هک ن یهو هو هنکر ه نڵ هکت هکی دیکان هت هوزار
 یاپسو هت بکر هن ونندره هرن هد هزبیم دوح ه ئیت هس هردژ هکان ل هکدار چه هز هیواو هوت
م  هوان ئ نۆی ناوخڕی ه وشیزۆ وئاژیرگ یکان یه یترس هم، کوردستان ه لیرگر هب

  . ت یه ناپ ییتاۆک هزبیدوح
  

ک  ۆیهناتوانن ب هزبیودوح هئ هک یهن هو هومانم لگ شک ویچهــ هو هداخ هبم ۆ خیحا هش ب همــن ب
 یاڕگ هک ول هخ یاسیس ی هرادی وئگن هد هت ب هس ه دگۆڕیووئا هن ک ه بکڵقبو هو هش ئڕۆژی

  هو هکرد هداب ه سا15م  ه ئی هماو هک ل هرو ه ه هو هت بکرییکال یه هو هدانگن ه دیکان هسندوق
  .  هان داویشانـــــــــــــــــین
  

، کوردستان هتدار ل هس ه دیزبیردوح هه یت یهرا هابڕ  ه ســـا50  هاترلی زی هماو
 ژید هان لیشروع  هونام هستی ناشایک یهاڕگمو ه ترداهیو هرئ هس هک ب یه یوتن هرک هناوسپ هل
بون  هن هئاماد  هدوان و هک ل کامیچش هڕۆژیک  ۆیهم ب هب، ر هب هتۆرت گکتر یه
 یزبی وحیخس ه شیند هو ژهر هب هست ل هد،  کوردستاندایک ه خیبا یند هو ژهر هناوبپ هل
 ڵ گه هل، ن ه بکڵ قبویکتر یه یست هدبا یموکراسی دیکان هبیرنسپ پی هبرن وگب هان هۆیخ
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 ی هند گهاپو پو  هکالمڕی هتدار ل هس ه دیزبیردوح ه هیت یهرا هابڕ هک شدا هو هئ
 ین هجومن ه ئیکان هاردنژب ه هیدوا ه کوردستان لیک هخ هب هان داوین هکانداب هاردنژب هه
، ننک بھپرتوگک یه یکت هحکوم و ه و هن ه بکڵ هکان تی هک هداریردوئ هه، راق عیمانیشتین
،  هراوگی ه نڵ هه هک هداریردوئ هه ی هو هکخستن ۆیه بی جددیکاوگن ه هیچشـــتاهــهم  هب
 ییووژم و  هانیڤت گه نیک یهر یگهواروکار هدائاس هزبیم دوح هوان ئن هل همانـــــــــــــــ متیبون هن
  . تنپس چه هتان دــــــــــــــــــــــــ کوردسیاسی سی هندینوس وئا هارچ ر هس هل

  
  ماند ســ هحم هبوبــــکر ئ هئ
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