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  چاودرکی سیاسی ... کانی ی ن ک ندی رکخستنه به  مه سوید یان راق لهی ع باوزخانه

  
 2005-12-2 سوید

وشی  هڕر  سه وان به ارفر  و به وره کی گه انکاریهۆڕدامی گ عسی سه ش روخانی رژمی بهپا
کانی  ته ارهف سه. ستی پکرد کی نوێ دهراقی ع وه دانکردنه ی ئاوهراق دا هات و پروسسع
 تا  وه داخه م به به، کان انکاریهۆڕوی گر شا  به وتنه که، تانی تر وروپا و و  ئه راق لهع

کی  ره ی سهڕۆ ۆڕگ بهۆڕژمی گڕ  ربه سانی سه راق کهکانی ع ته فاره  سه ندێ له هه لهئستا 
اندنی ئیش و ڕ اپهڕ ۆ ب ن که که هد  سانه و که ه ئڵ گه له فتار هڕ   عسیانه  متودی به و به گرن ده
  . ن که هدکان  وزخانهدانی با ره یان سهکان هکار

  
  هکی  وه ئه ر  سه  له وهووسی نیانر  سه س له ر کهۆ ز کهراقی ی ع وزخانانهو با کک له یه
گرن  رئه  وه شوه هڕرتیل و   به  وزخانهندانی با ن و کارمه که ده یدا کار تک هعسی  بهند چه
.   سوید لم لهۆکھۆ شاری ست  له راقهی ع وزخانهبا، ک کانی خه ره ااندنی کڕ اپهڕ ر رامبه به
ر  سه ی پش ئستا له وسینانهوو ن ر ئه سه نوێ له کیند خا چه م ده  ئهڵو  ههدا وسینهوم ن له
  . م زیاد بکه، راوننووس سوید  ی عراق له زخانهوبا
  
کتی   یهی تووو هک و کادری پش  کوردهوز بای وه ر ئه به له،  سوید  لهراقی ع زخانهوبا
وزی با.  هو لھاتویکتی نیشتمانی کوردستان  یهکی گایه ک باره وه،  هیمانی کوردستانتشن

ک  کو وه به، یعراقی وزباک  ک وه نی نهڕ د بامه حمه ئه. رز د  سوید به  لهعراق
کتی  ندامکی یه ر ئه گه ئه. کات هدار تف هڕی نیشتمانی کوردستان کت کی یهرپرسیار به

ویش   ئه که، وز سکرتری با ندی به یوه فون په له ته  بهر کسه یه، بت ت هه فاره  سه ی لهکارک
م  به. کات هدج   جبهۆی ب که کارهنی ئاسا ر بهۆکات و ز ئه،  کتی یه رکی یهکادر  هه
  ۆی ب که  کارهکورێ بکات تا انگ چاوه م4-3  ب  ده وه ئه  بت هکیتی ن ی یهندام ی ئه وه ئه

  . رت بکج جبه
  
 سوید باش  کان له  ستانییه کورد ه مهۆنی کۆل فیدراسی گه کتی نیشتمانی له ندی یه یوه په
رز   به مان شوه  هه به، ن که هدن ۆ فیدراسییکان یهیکاچموو  تی ههۆکتی بایک یه و  هینی
ن ۆو فیدراسی  ئه نهو بت  ن دهیۆکانی فیدراس هیکیشداری چا  به نیش نهڕ د بامه حمه ئه
   بهی وره نگکی گه کتی ئاهه  یه نهونموۆ ر ب هه. کات  ده وزخانهکانی با یهیکتی چا عوه ده

پۆستی  بانی هالل تا رز مام جه رگرتنی به  وهی نهۆب کانی تری کوردی به نه اری الیههاوک
زگاکان  سیاسی و رکخراو و ده  هن موو الیه هه،  کرد سازعراقماری ۆک کۆر سه
  ه فیدراسیۆنی کۆمه. بت کان نه یهستانیردو ک ه مهۆنی کۆنھا فیدراسی  تهونتکرابو عوه ده

  و کوردی موو پارته  هه  و له یه ی ههندام ها ئه زاره  هه  سوید به کان له یهستانیکورد
 و  یه ی کولتوریان هه ه کانی سوید کومه موو شاره  هه له و  ندامیان زیاتره  ئهکان یهکوردستانی

الی  ی  وه ئه. بژاردن بگرن  هه شداریکردن له  به ک بۆ  هاندانی خه توانن ڕۆکی گرنگ له ئه
ر  به له، دانی ئستاکا بژاردنه  هه  له و و نهنی پشوکا بژاردنه  هه  له نه،  ک ئاشکرایه خه
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  ک ئاشکرایه م وه به،  داوه  فیدراسیۆنی کوردان نه هیچ ڕۆکیان به، تیک خاتری دی یه
  .  یه هه کان دا نهبژارد رشتی کردنی هه رپه  سه له یانکان ڕۆکی با یهعراقنی فیدراسیۆ

  
فیری  سه، ووب نهو بودکری دهن ئاماۆ فیدراسی که ڵم سا ی ئه بجه ه شداری یادی هه کتی به یه

ری  وه داری یادی بیرهش  بهکتی یه، بوو  نه بجه ه شداری یادی هه  به کتیه  یه کهیش عراق
کانی کورد و کوردستانی  یه سیاس ی هاوکاری هزه میتهۆک  بوو که فا بارزانی نه  مستهال مه

   لهعراقوزانی  باکاتکدا  له مه ئه. بوو شدار نه نیش بهڕ د بامه حمه ئه. د، بووڕکیخست
یادی ،  که ردوو یاده  هه شداریان له بن به ره  عه وسیا کهڕ  ورۆپا و تانی ئه وندێ و هه
  . کرد فا بارزانی ال مسته ری مه وه  بیره و بجه ه هه
  
  ه  سوید فیدراسیۆنی کۆمه تمانی کوردستان لهکتی نیش کانی یه رکخستنه  
م  وه ئه  کرده م به به، ن ده م ده ه قه  فیدراسیۆنی پارتی له  سوید به لهن کا یهستانیردوک

وخۆ یان  کانی چ راسته وه کرده  تیش بهپار ی وه  ئهر به له،    دووره وه ستییها ڕ  له توانینه
   دژ به دایه کتی و بالوزخانه  یهی ره به له،  رسوڕمانه شیان جی سه مه  ئه که وخۆ ناراسته
  . هاوکاریی  کۆمیتهن و فیدراسیۆ

  


