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  ندی قشبه ریوان نه مه... آگرتوو ر یه سه آانم له رای تبینیه ره سه
  
  م چونكه ناآه ڕوانكراوی عراق قسه بژاردنی چاوه  هه له) ئیسالمی(آگرتووی  وستی یه ر هه سه له
  .   زۆر روون و ئاشكرابووه م حزبه ی ئه رنامه ت و آار و به ر سیاسه رامبه وستم به هه
،  ، نامرۆڤانه دیموآراسیه  دژ به و آاره زایی و بزاری خۆم دژی ئه دا ناره م نووسینه لهوت  مه  ده
آگرتووی  گاآانی یه ر باره رامبه پارزگای دهۆك به  له6/12/2005 رۆژی  ربم آه  ده شونه گره

رم سوڕما  م زۆر سه هبم ب زا نه  شاره و رووداوانه آانی ئه آاریه ورده  من له یه وانه آرا، له) ئیسالمی(
ر  مه ته(، آاك  وه  بوآرایه وه الیتی آوردستانه ته نای سه آه  له  لدوانكی پارزگاری دهۆك آه له
ی ناو  شونه  گره سه ند آه و چه وتی ئه سوآه  هه ی له خته ی ڕگریی پشوه وه جیاتی ئه له) زان مه ره

 بۆ آاری توندوتیژی  وه آی ئاشتیانه زاییه  ناره خۆپیشاندانیان لهوشی   ره  آه  بكردایه آه خۆپیشاندانه
آانی  زگا حزبی و حكومیه ر داموده  بۆسه آی هاوشوه یه ند نمونه ی چه وه  گرانه ویدا به گۆری، هه

ی  آه ی ئاسایش و پۆلیسی شاره و هزانه زانین و ب توانایی ئه ی، پاساو بۆ لنه سنووری پارزگاآه
نویست بوو نه  آه وه تهبھشتایه  پنانی توندوتیژی دژی   سوتاندن و به  آار بگاته یانھآاره
  آگرتوو،  ندامانی یه ئه
ی سیاسی آوردستان و   پكھاته  له شكه م به ، به وه آانیه موو سلبیاته هه به) ئیسالمی(آگرتووی   یه
تی آاری سیاسیان   و مۆه شداریان آردوه بهتی آوردستاندا  مان و حكومه رله په رچۆنك بت له هه
آداریی  تائستا هزی چه آگرتوو هه  یه وه شه مانه رو ئه سه  و له رگرتووه مانی آوردستان وه رله په له

 یان  وه تی آوردستانه ن حكومه الیه ستاون له گاآانیاندا وه م باره رده به له ش آه وانانه و پاسه  و ئه نییه
تی آوردستان  مان و حكومه رله یاسا و رساآانی په  و به تیان پدراوه  مۆه وه تییهآ پارتی و یه

 و  رگه سزادانی پشمه وا سزادانیان زۆر له رچووبن ئه یاسا ده رآاتكیش له  و هه ندبونه پابه
  دا به م رووداوانه له) ئیسالمی(آگرتووی  ی من یه وه ڵ ئه گه ، له آانی آوردستان ئاسانتر بووه پۆلیسه
  وه ر ئه سه ش له رپرسیاربوون و قسه  به آه بارودۆخه م تا زۆر خۆیان له  نازانم و دنیاشم آه فریشته

می  یان وه گاآه وانانی باره ن پاسه الیه آردن له قه  ته آی توندوتیژی یان به یه شوه  به  آه یه هه
تی  میسداقیه  به وره  زیانی گه و روداوانه م ئه ، به وه رانیان دابته زایی خۆپیشانده ناره

ی  وه رئه به نت و له یه گه آترقبووكردن ده حزبی و یه ربین و فره ت و ئازادی راده دیموآراسیه
ر  سه  له و رووداوه آان ئه شوه ك له یه شوه  و به تی پارتیدا بووه سه ناو سنووری ده آان له روداوه

  .  حسووبه پارتی مهی  پارتی و ئیداره
  یانده یان گه آگرتوو سكاآه ڕۆژك شاندكی بای یه  به آه آاركی باشیان آرد آاتك دوای رووداوه

  آه وای ڕووداوه یاندنی هه  پش گه م سكایه م باشتروابوو ئه رمی آوردستان، به رۆآی هه سه
ری  ف قازی نونه شره بۆ ئه) یان آه شكات ئامزه(  و یاداشته)  زیره جه(نای  ، بۆ آه)واوی ناته به(

UNراق بوایه لهوآردنه  عش بحوآمی   آه بی سیاسیشیان بوایه آته ی مه آه یاننامه ی به وه  و پ 
  .   و شواندنی تدایه خته پشوه

یی  وه ته ر و رۆشنبیرانی دیموآراتخواز و نه م نووسه رده به نگ له  ئاسته بته  ده م روداوانه ئه
بۆچوونی من  به ش آه) ئیسالمی سیاسی(مارۆدان و ئیحتیواآردنی  آوردستان و بواری گه

ران  ی نووسه ئیحراج بوون بۆ ئمه  و جۆرك له وه آاته سك ده رته ی نابت، به آوردستاندا ئاینده له
آات و  دارده آه ا لهد آه ناوچه یی آوردستان له ن و نموونه مان آاتیشدا دیمه هه آات، له درووست ده

  ینه نگدان بكه آانی ده  و سندوقه وه بنه  نه  دووباره  رووداوانه م جۆره ر نرخك بت ئه هه بی به ده
  . آانی آوردستان نه  و قورسایی الیه رنامه ك بۆ به حه نگی مه سه
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