
     )بۆ به ره ی بایكۆتی هه بژاردن( هه موو شتك به خوێ خوش به مانا،
 

   یه آه م به شی
  

   ئه وه ی خای به ر چاو بوو آه پشبینی . هه بژاردنی عراق وه ك خودی پرۆسه آه آۆتایی هات     
چونكه . ا بت آه بووبژاردن له ده ره وه ی آوردستان له و ئاسته به رزه دئه وه نه ده آرا ڕژه ی هه 

له  به پچه وانه ی ناو ووت آۆمه ك ده نگ و ڕه نگ هه بوون آه ب سانسۆر و به ئازادی ته واوه وه
ژاردن هه وی زۆریان دا تا آوردستانیان به شداری هه ب) به تایبه ت ئینته رنت( آۆمه ك آه ناه وه 

                                                                                                                           .نه آه ن
خه كی آوردستان سه ره ڕای ڕه خنه و گله یی یان به پیر بانگه وازی سه رآردایه تی هاوپه یمانی   

ئه و سه رآردایه تی   به رامبه ر به نه آانی  دا) 730(لیستی آوردستانه وه چوون و ده نگی خۆیان به
  وپگه ی کورد له به غداد وه ک خۆیڕاده گه یه نرت ی ک ئه وه ی سه رآه وتنی یه آجاره شپا. یه دا

به رامبه ر گه له آه مان پش  )یه آتی و پارتی( سه رآردایه تییو پزانین باشترین وه فاده منته وه،
   ی ئیدارههه ردوو(یه بۆ یه آگرتنه وه ی   خرایه آارآردنی پراآتیكانه ی هه ر ڕیفۆرمك و چاآردنك

نونه ته وه یی  میاریله فه رهه نگی ڕا یه ك په رله مان ودوو ئیداره ییمۆدلی   ).هه ولر و سلمانی
 مژوویی یه آگرتنه وه ش  یبه رپرسیاریه ت.  هه یهی خۆمانوه ك ئه وه ی ئستا له آوردستان دا نی یه 
  ده توانن حكومه تكی یه آگرتوو بكه نه   آه ته نھا ئه وانن) پارتی و یه آتی ( انیه سه ر شده آه وت

  .تی نو مای آورد و آۆتایی به دوو له ت بوون بھننیه آ
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