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عس دا  ژر حوکمانی ڕژمی به لهق  به ڵ ڕهی سی سا  نزیکه  کوردستانکدا، که بگومان له
زرندرابت،  دا فراوانترین سیستمی کوشتار و داپۆسینی تدا دامه یه و ماوه بت و لهوبو
  ته ، بوونهخاین  ورست سانی خۆپه  ناکه کی زۆر له تر کینی کۆمهش ترسناآ مه ها له روه هه
م  و پشبردنی ئه ره مان و زیاتر به رله پهکردنی ی جگیر  ڕگه زن له کی مه یه ره گه ته

هشتن و   نه  که ئاشکرایه.  ری کوردستاندایه ماوه ل و جه  پش گه ی له زنه  مه وه تاقیکردنه
خت و   و تکۆشانکی سهعس، کات  بهیی سی سا یه  پاشماوه مینه م زه ی ئه وه نهسی

  وت، بجگه  دهیخوازمانیی ڕزگار وه ووتنهر و بز روه موو کوردکی نیشتمانپه  هه بیۆوچانی له
 نوان  ، چ له یه تیڤ هه تینی پۆزه کی به هیندی یوه ی و پهی هاوکار  پویستی بهش مه له
ب  توانین به ده. ی ڕزگاریخوازیدا وه  بزووتنهکانی  نوان باه کاندا، چ له ر و پارته ماوه جه

 پناوی   له ی تکۆشان و قوربانیدان بووه  ئامادهموو کاتك ر هه ماوه  جه دوو دی بین که
  ی که  دزوو و ترسناکه و دیارده بات دژی ئه  بۆ خه یه م ئاماده رده ئازادیدا، ئستاش هه

ی ڕزگاریخوازی کوردستان  وه کانی بزووتنه نه م الیه کرن، به دی ده هب کوردستاندا  مۆ له ئه
سکی خۆیان  ندی ته وه رژه ر و به ماوه ك بۆ ئاواتی جهنگ  پارسه یانتوانیوه زۆر جار نه

ك  یه ر له هماو  پارت و جه  کهی نی وه ست ئه به هیچ جۆرک مه دا به لره.  وه بدۆزنه
ر پارت  گه  ئه  که یه وه ست ئه به کو مه کترن، به ری یه واوکه ردووك ته  هه ، چونکه وه جیابکرینه
)) ندامی خۆیانن ی ئه  زۆربه که((ریان  ماوه ندی جه وه رژه ن بهکا هیی کوردستان و ڕکخراوه

  رکی بنبرکردنی دیارده وا ئه ، ئه  دابنایه وه یه تی سکی حیزبایه ی تهیند وه رژه ر به سه له
مانیش ڕووی  رله می حوکمانی په رده  سه ی یانهیڕی براکوژ و شه بوو، ئه کان ئاسانتر ده دزوه

  توانا و دسۆز جگای کۆنه سانی به  که ك له  کۆمه  که یه وه ش گرنگتر ئهووم  هه دا و له ده نه
ستگاکانی   دهناو پارت و  له وه گرته رست و پیاوکوژانیان ده په و پاره) جاش(شار  موسته



توانا  سانی لھاتوو و به دات، که  ڕووده وه مه  ئهی وانهپچ بینین به م ئستا ده  به.تدا وه ده
   که وه بیننه  ده گژاوکدا  خۆیان له چونکه) برن یان الده(هنن  و ڕزلگیراو وازده

چی  گونجاوو و ملکه کی نهانیس نجامدا که  ئه  له.ەر ده ستیان به  ده ری له سه چاره
شارکی تاوانبار   موسته مۆ کۆنه بینین ئه ها ده روه ، هه وه هرنگ تی جیان ده رکردایه سه
ن مژووی دور و درژی تکۆشان  اوهکی خ یه رگه  پشمه ر، له یان تکۆشه هیدکردنی ده شه به

  . عس خۆشتر و ئاسایش تره  دونی به  لهیانمۆش  ئه، ژیانی دارتره پایه
  :کی ره  بۆ دوو هۆی سه وه ڕنه گه مووی ده ش هه م گیروگرفتانه بوونی ئه

  تی دوو پارته  تایبه  به وه کانه موو پارته ن هه الیه  تی زۆروبۆر له وکردنی سیاسه یه  په-1
خۆش بۆ  کی نه ی پشبکیه  کایه  هۆی هاتنه ته  بووه مه ، ئه)کتی پارتی و یه ( که کیه ره سه

   کهی وه  له ، بجگه هیر تدا نی ماوه  زیان و ئازار زیاتر هیچی بۆ جه  له زیادکردنی هز، که
سترۆیشتووی  فتارشواو و ده سانی ڕه  ڕژم و که ر به سانی سه  کهر بۆ  ڕێ خۆشکه ته بووه
  .سترۆیشتووتر بن دارتر و ده مۆ پایه  ئه وه  ڕووپۆشکی تره  به عس، که می به رده سه

 ڕۆژگاری   له کی زۆر ترسناکه یه کان دیارده کداری پارت و ڕکخراوه بوونی هزی چه -2
کداری  باتی چه ی خه رده روه کداران په ی چه تی زۆربه تاینبه مۆی باشووری کوردستاندا، به ئه

ش گوێ  م هزانه رتاپای ئه ن، سه که  کار دهکانیشدا  شاره  له مان شوه  هه ر به ناوشاخن و هه
رکردنی  سه تی چاره سه مان ده رله  په وه ر ئه به له، مان رله ك په وه ن نهکانیان ی پارته ڕایه

دی پارتکی   نابه  به ك که یه ر دیارده هه....  والوه تی به یه  کۆمه  له ی نییههیچ گیروگرفتک
مان  رله ی په وه  ب ئه ر کراوه سه ك چاره  چه زووترین کات به ، بهن هز ڕووی دابت خاوه

  وه ر ئه به له.. کتر  یه ی کوشتارکی زۆر له  ڕاده ته یشتوه ئاگاداریش بت، زۆر جاریش گه
    ومۆ کتی ئه کداری پارتی و یه کی بوونی هزی چه ره کی سه یه  شوه  به توانین بین که ده

، ی کوردستانن یه  نایاسایی م باره اندنی ئهقکی خول ره ی ئیسالمی دون هۆی سه وه بزوتنه
ت چ ی دوو مانگ ده نگاو، ئستا بۆ ماوه یامنری هه کانی په واه پی هه  به نده رچه هه

  موو کوردکه ی خۆشحای هه  بگومان جگه مه ، ئه داوه پکدادانك ڕووی نه و هیچ  ئاسایشه
موو پارت و   هه  پویسته م ئاسایشه وامی دان به رده م بۆ به ی ووت، به وه  و ناوه وه ره  ده له

کداری  شانی چهتکۆوتی  ، ڕه وه  و بچووکیانه وره  گه کانی باشووری کوردستان به ڕکخراوه
ن   بکه م گیروگرفته ی ئه له  په رکی به سه ی و چارهیر ماوه  تکۆشانی سیاسی و جه بگۆڕن به

  :بینرن دا ده وه ی خواره م خانه  له که
گاکان  رگری باره نھا هزی به ته(کان  موو پارت و ڕکخراوه کداری هه هشتنی هزی چه نه* 

  ) گاکه  و بچووکی باره وره پی گه کات، به ڕ نه کدارك تپه ند چه  چه  و له وه بھرته
و  نھا میژووی ئه ته( زانا و پسپۆرانی سووپایی کورد  کگرتوو له کی یه پکھنانی سووپایه* 
ی ووا وایی ته رمانه  ژر فه  له وه) ك بۆچوونی سیاسی و دینیان رچاو بگیرت نه به  له سانه که
  . بتماندا رله په
  . بکرت غه ده دانی ئاسایشی ناوخۆ قه  ب ڕگه وه سانه ن که الیه ك له گرتنی چه هه* 



،  وه گرته هیدان نه  بازرگانی خونی شه که) عفو عام(داڕشتنکی نوێ بۆ لبووردنی گشتی * 
وتن و   ڕککه نھا به ش ته مه ، ئه وه کانیان بکۆرته  تاوانه  دادگا و له  بدرن به کو پویسته به

  . خۆگرتوون یانیان له  زۆربه نرت که یه گه ج ده کتی به تی و یههاوکاری نوان پار
  یه شه ڕه ترین هه وره ، گه م فراوانییه کداری به  بوونی هزی چه بینرت که  ڕوونی ده دا به لره
  .ی کوردستان  گرنگه وه م تاقیکردنه ڕۆژی ئه  پاشه له
یدا  تی په تکی تایبه یبه ی هه که مانه رله تی کوردستان و په ومحكوکردنیان  سه  چاره به
  .ەببتکانی د چی بیاره ك ملکه موو الیه ن و هه که ده
  
  
  
  


