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، واتة  ) علوجةكان(بآلوي كردؤتةوة، كة ئؤتؤمؤبيلي أصثؤرتاذ و ضاوثصكةوتنصكي  ، دا2003\8\6أؤذنامةي هاووآليت لة بةرواري 
تؤمار ئةكرصن و، ئيتر بة    . . . دئةوانةي كة بةشصوةيةكي ناياسايي، دةستني بةسةردا طرياوة، لة اليةن خةلَك و كةساين حيزيب و هت  

 . شصوةيةكي ياسايي دةبصت بة مولَكي ئةوانةي، كة دةستيان بةسةر ئةو ئؤتؤمؤبيالنةدا طرتووة 
، ئةو ) دزين (انة، هةمويان ناياسايني، واتة ) علوج(وةك ئاشكراية الي هةموو كةس، هةروةكو أؤذنامةكة ئاماذةي ثص داوة، ئةو ئؤتؤمبيلة 

 . ت، شةرعيةت ثص دانة لة اليةين دةسةآلتةوة بةو دزييانة نصةو دزيانة بة كردةوةيةكي ياسايي ئةناسصبأيارةش، كة ئ
ئةوةي من لصي تصطةيشتبصتم، كة هةر ياسايةك دةربكرصت، ثصويسيت بة بنةمايةكي ياسايي، يان لؤذيكي، يان مرؤظايةيت، لة بارودؤخي    

يت دةرئةكات، ئةوةي أاسيت بصت من ناتوامن ئةو بأياأة، خبةمة ثالَ هيض يةكصك لةو نائاساييشدا بأياري شؤأشطصأي، هةندصك ياساي كا
 . بنةمايانة

جا لصرةدا من و زؤر كةسي تر، زؤر سؤثاسي وةزيري ناوخؤي بةأصز دةكةين، ئةطةر بتوانصت أوونكردنةوةيةكمان بؤ بآلوبكاتةوة، 
  .دةربارةي ئةو بأيارة و، لةسةر ض بنةمايةك دةركراوة؟؟؟

 :لصرةدا ضةند ثرسيارو تصأوانينصك دصتة ثصشةوة، هيوادارم ئةطةر بتوانرصت، بةتايبةت لةاليةن بةأصز وةزيري ناوخؤوة أؤشنايي خبرصتة سةر
 هةروةك وةزيري بةأصز باش ئةزانصت، كة ئةو ئؤتؤمؤبيلة علوجانة، لة  •

 و أفصنراون، جا نازامن بؤ ياساكة تةهنا بةشصك لة/  يةك كاتدا دزراون 
  علوجانة ئةطرصتةوة، نازامن ضؤن ئةزانرصت، كة ئةو علوجة هي بةعسية  

  يان هي كةسصكي ترة، لصرةشدا وةزيري بةأصز كصشةيةكي تريشي 
  أوبوأوو ئةبصتةوة، ئةويش ئةوةية، ئايا ئؤتؤمؤبيلي ئةو بةعسيانةي كة 

 .   طةأاونةتةوة باوةشي طةل ئةكةوصتة بةر شاآلوي ئةو بأيارة؟؟؟؟؟
يا بأيارةكةي وةزيري بةأصز، ئةو علوجانة ئةطرصتةوة، كة لة دامودةزطا جياوازيةكاين حكومةيت طؤأبةطؤأي بةعس دةستطري     ئا •

 !!!.  هةلَبةتة ئةوانةش هةر بؤ خزمةتكردين حيزيب بةعس بةكارهصنراون. كراون يان نا؟؟؟ 
 ئةطةر بصت و مةبةست عةرةب بصت، ئايا ئةو بأيارة دووبةرةكي  

 .  بؤ بة عصراقيبون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) ينك(كات، لةطةلَ هةولَي بص ووضاين حكومةيت هةرصمي كوردوستان  دروست نا
و بةمةدةين كردين   ) أيفراندؤم(ئايا دزي ضةند أةنط و بؤي جياوازي هةية؟؟؟، و ئايا ئةوة يةكصكة لة هةنطاوة جياوازةكاين   •

ؤ ئةوةي لةمةو دوا ئةو جؤرة أةوشتانة ببصت بة يةكصك لة ثصناسةكاين كوردوستان ؟؟؟؟؟؟؟؟، كة ئصستا باسي لصدةكرصت و هةولَصكة ب
 . كؤمةلَطاي كوردوستان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

 .  ئايا ئةو كردةوانة نابصت بة هاندةرصك بو هاووآلتيان، بؤ ئةوةي بكةونة خؤيان بؤ زةوتكردين مالَ و مولَكي خةلَك؟؟؟؟؟؟؟؟ •
ةوة، لةسةر ضؤنيةيت هاتين ئةو ئؤتؤمؤبيالنة بؤ كوردوستان، كص بةرثرسياري فرؤشتين لة كؤتاييدا هيوادارم أوونكردنةوةيك بآلوبكرصت 

علوجةكانة بؤ هاووآلتيان؟؟؟؟؟؟؟، بةتايبةت ئةطةر ئاماذة بةناوي ئةو لصثرسراوانة بكرصت؟؟ كة ئةركي هصنان و فرؤشتين ئةو علوجانةي  
اووآلتيانة نةأؤيشتوون بؤ بةغداد و باقي شارةكاين ئصراق بؤ بةدةست هصناين طرتبوة ئةستؤ؟؟؟؟؟؟؟، لةبةر ئةوةي هةموو ئةزانني كة ئةو ه

 .  ئةو ئؤتؤمؤبيالنة؟؟؟؟
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