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  د حمه وست ئه هه.. .نی کوردجارکی تر ڕژانی خو

  
ها و  چاوی به هڕ   نی یه  ئاماده لماندی که تدار سه سه  جارکی تر حزبی ده وه داخه به
  کدا بهاڕۆژی ڕوون کی ئاشکراو و ڕوون و له یه  شوه ر به هه، کان بکات  دیموکراتیه نسیبه پره
تی و  وایه ته  ها و سۆزی نه پیرۆز دانانی به ز نرخاندن و بهر به  هیچ سنوور دانانک بۆ بهب

یمان و  مکی نزیک هاوپه  تاده کات که کی سیاسی ئهپیشلی مافی پارت،  کورد مرۆڤینیخو
  . بات بوو هاوخه

) فعلی (کی یه  شیوه ویش به هاکانی ئه  پاراستنی به  له ترین زامنی دیمکراسی بریتیه وره گه
زانت و  وانی ئه  پاسه خۆی بهتدار سه  ده ت که  تایبه به، تیاندن ب  ڕاگه بهی  وه پیش ئه

  .   خۆی ناوه سی لهامۆرکی دیموکر
 کارکی    شیواندنانه م کاره  ئه  که یه و راستیه لماندنی ئه ری بادینان سه ڤه ی ده م روداوه ئه
ر   هه که، روی دا  مان شوه  هه  کات و بهک  یه  له ربوه  به وهو ش ر به  هه  بۆیه ژراوهپالن
ش   مه زیاد له.  هی  هه و ه  پشتیه  له تال سه ڕکخستن و ده زانیت بیت ئه ک توزک فامی هه یه
ک  ی وه گینا نمونه مالنکی سیاسی ئهلر م  بۆ هه یه  بڤه ره ڤه م ده  ئه  کهن لمه یسه ئه
  . نن سور بشکی نابیت سنور ت که  یهکگرتوو ل یه
،  تی کوردیه سایه تک کردنی که ئه،   داپۆساننی بیری جیاوازه که ره ڤه ی ده م روداوانه ئه

 بیری جیاواز مافیکی  گرتن له خنه ڕه. وا ی سیاسی ڕه دیموکراسی و ملمالن  به کردنه گاته
  خنه  ڕه م که به .چت رنه ی ئاسایی و یاسایی ده  چوارچوه رچی له  مه  به ڤهۆکی مر ره سه
  نسیبه ها و پره  به  وا الدانه له  ئاگر و ئاسن ئه ر به رامبه  تکشکاندنی به شته گه

  . وتوون ری رکه  سه  له نانه و الیه موو ئه  هه کان که دیموکراتیه
م  کردنی ئه  ئیدانه ستن به کان هه سی خوازهاموکری دوکان   سیاسیه نه موو الیه  هه پویسته

بیر و بۆچونی جیاواز و  ژیانی سیاسی و  وه ی پکه وه بۆ ئه، حکوم کردنی  ومه  جیه  نابه ارهک
فتاری   ڕه ستین که دژی زمانی ئاگر و ئاسن بوه،  کوردستاندا رار بت له رقه ئازادی به

  . وان و دوژمنانی دیمکراسیه تاکه
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