
 بژاردن جاری هه ی دیموکراسی و گاته دوجامه
  کۆڵ بهماڵ 

  ر له برا، هه وهر ی شالیاران به وه بونهۆی کۆ ه فگانستان له  ئه ت له حکومه ی ی تازه کی ئاینیدا کابینهسم هڕوڕ   لهندو
کان،  یشنهڕ  هکخۆر ر و ئاخوند و سه سه له شۆرپ ر و ژنانی سه به  شالیانی قات له گاته  تا ده وه ته کی حکومهۆر سه) کازایی)
م  رده به له ،واسرابوو دا نوسرابوو، ههتی قورئانی ت ند ئایه  چه ک که یهۆدا تابل که هۆه استیڕ ناوه له. شداربوون یدا بهت
تی ئیسالمدا  ریعه  شهشناییڕۆر  به  له وه ره وسه له زایی ک دانرابوو، که قورئان وه یشهیش و بڕ  کدا بهر شالیار هه
مدا  وه  چی؟ له مهئ به  مه ی ئه ب یه وانه له. نا  داده که ر قورئانه سه استیان لهڕستی  وانیش ده ئه  و وه ندهخو کانی ده نده به
  ! ؟ نراوهه  نهۆ دیاری ب دیموکراسیمان به  مریکاوه ن ئه الیه ردووالمان له ر هه گه م مه ده
ک  وه .ننزر  دامه شنه و چه کی لهت  حکومه وه بژاردنه ی هه گهڕ کوردستان و عیراقیش له  دا2005ری  انیوه ی  له یارهب
شدا  که بژاردنه کاتی هه  و له وه کردبوو، کشانه یان کاندیدۆ خ  که کی فرهکان نگدان خه ش دهفگانستان پ  ئه زانین له ده
ی  سهۆواندنی پرش کاری و  و دزهی و فرتوفرب تیان ده زایه هڕ، نا وه اندا مابوونهک کاندیده ناو لیستی  له ک کهسان که
ی  ری دیموکراتیانهبژگو% 100  رچوو که ک ده یه کابینه  رهۆمج به. یاند اگهڕ  وه کانه ه)کازایی(ن  الیه بژاردنیان له هه
وان  ی ئهنپ شو یارهب   کوردستان و عیراقدا که له. زراند ن دامهیا)ت و خ ریعه شه(تی  رایه وبهڕ به مریکا بوون و ئینجا ئه

% 9یان و ۆ خۆیان ب% 41  به% 41کانی کوردستان  دیموکراته یار واو عه  ته ، پارته بووه شتا هیچ نهر، ه به بگرینه
نگداندا   ده شداریکردن له به نش  ده و ، داناوه کانه  ئیسالمیه وه هڕ توند  دایکی گشت هیزه ئیسالمی که کگرتووی  یهۆیشیان ب

   کهست  بوه والوه کان له کان و شیعه  سونیه  ئیسالمیه زهژی هالو هڕ گه  با مه ، ئه نووسسازه ی کورد چاره شهری ک سه  چاوهۆب
  .ن ده ده رانکانی ئ  و ئاخونده کانی سعودیه خه ش ماری ئیسالمی عیراق بهۆی ک  مژده ستاوهئ  ر له هه
ن،  ده ر ده ماوه  فریوی جه زانه تاوانبار نین کهو ه نیا ئه ته دا جاریه ته و گاۆم سیناری دا ، له لکردنهم پیش ای من لهب به
ی  یه سهۆم پر ، له وه یه لمانی ناعه لمانی و  عه کان به  سیاسیه  پارتهۆک بر نهخر نگھه ک و دهر نگده ده ر کو هه به
  گرتن له خنه هڕنیا   ته  به یهۆب.   عیراق، تاوانباره کوردستان و چ له  ر چ له ماوه ونی جه ویست و خهرکوتکردنی  سه

  ، کهێ بکر  فریوخواردووه ره هماو جه و ی ئه ش ئاراسته خنه هڕ ب کو ده ، به جاریه تهو گا  لهگربڕ ناتوان ،کان پارته
و  تی و سیاسی یه مهۆبی و ک زهه یی و مه وه ته  نه شهری ک سه وتی چاره ری ره مپه له کان و  سیاسیه مپنی پارتهۆ ل ته بوونه

بژاردن و  جاری هه تهکردنی گا نه شداری وای من به ب به. ی کوردستان و عیراق گه مهۆکانی ک نگیه رهه ئابوری و فه
تا   وه کانه یاندنی پارته اگهڕتی ۆ و بایک وه کردنهۆ ئیمزاک لهر  ، هه و پیالنانه ئه ر رامبه ین بهرب تی ده زایه هڕ نا ستدانه ده
ر  سه نیا به ک ته  نهنپ ر بسه ماوه ری جه سه چاره ،ر ماوه ر ، توانای جه ماوه ت خواستی جهتوانر  مانگرتنی گشتی، ده گاته ده

  کان ناسراو به کگراتووه  یه ته هو کخراوی دهڕمریکا و  تی کاتی عیراق و ئه هو ده ر سه کو به ینک و پدک دا به
 ) کان کگرتووه یه وه ته نه(
  ؟   چییه وه مباره  لهۆنگ چوونی ئهۆی ب ئه


