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  عةيل مةمحود حمةمةد .... كوردستان نيت بؤ هةموان
  

 )بةرثرسي سايدي دةنطةكان-طؤران عةبدوالَلة(كوردستان نيت باوةطةورةي مالَثةِرة كوردييةكانة 
  

 مؤمي طةش لة تةمةين ثِر 5كاركردين بةردةوامي خؤي تةواو دةكات و   سالَي5ئةمِرؤ كوردستان نيت تةمةين 
 سالَةدا ِريزدار عومةر فارس ضةند لة ثاروي مالَ و 5دةبيت لة ماوةي ئةم . ؤي دةكوذينيتةوةهةولَ و تيكؤشاين خ

ضةند شةوي دابيتة دةم . منالَةكةي طرتبيتةوة كردبييت بة قوِرطي ئةم سايدةيا تا بةردةوام بيت لة كارةكاين؟؟؟
ة لة هةِرةشةو ضاوسوركردنةوةو توانج و ثةالر ئةو. ؟؟؟؟ِرؤذةوة و بةديار نويكردنةوةيدا خةو بردبيتيييةوة

ت يةكسةر تؤمةت بار كراوة بة اليةنةكةي بةرامبةري،هاويشنت طةِريك دابيكي طةزي لة اليةنيئةو ِرؤذةي با بةتي .  
 لة هةموو .ئةوةي جيطةي سةرجنة زؤر جار جنيوو ِرةخنة لة يةكتري جيا ناكريتةوة لة سايدة كوردييةكاندا

 ، هةموو نوسةريك بةرثرسيارة لة بةرامبةر ئةو نوسينةي كة دةينوسيت،دا ثيوةريك هةيةبؤ بآلو كردنةوةجيهان
، بةرثرس بن لة بةرامبةر هةر بابةتيك كة لة سايدةكةيانةوة بآلو دةبيتةوة جيي خؤيةيت مالَثةِرة كوردييةكان

نةتوانيت خؤي ئاشكرا بكات بؤ خاوةند مالَثةِرةكان  كةسيك ،بؤ خاوةند سايدةكان نوسةرانيش ديار و ناسراو بن
   .جيي خؤيةيت بابةيت بؤ بآلو نةكريتةوة

  .ثيويستة نوسني لة مالَثةِرةكان لة زبلَداين جوين و شةِر فرؤشي دةرضيتة دةر و ببيتة منبةري ِرةخنةي سياسي
انيت من خؤم لة دةرةوةي ئةو تةوذمة سياسيية كوردستان نيت هةر ضةندة خؤي بة سايديكي نةتةوةيي دةز

 بةآلم لة هةمان كاتدا وةك داكؤكي كةريك لة ئازادي سياسي ِريطةي بة هةموو دةنطةكاين ديكة داوة ،دةبينمةوة
 ئازادي خواز كاتيك ئازادخيوازة .بابةت لة سايدةكةي بآلو بكةنةوة بة وانةشةوة دذ بة بريوباوةِرةكةي بوونة

  . ك ن يش ئةمةي ئةجنام داوةو خاوةند ئةو ثةيامة بووة لة ماوةي ِرابردويدا.ة نةياراين خؤي بداتِريطة ب
ك ن نةك تةا مةيداين داكؤكي كةر بووة لة ئازادي سياسي بطرة ناوةنديكي عةمةيل جؤشداين خةبايت 

  .ةم سايدةوة لة دايك بوونة زؤربةي كةمثني و ئاطاداري ئيمزا كؤكردنةوةكان ل.جةماوةريش بووة لة هاندةران
بة طشيت ئةوةي ك ن و ضةند سايديكي كة ئةجنامييان داوة لة كؤكردنةوةي جةماوةر و هةولَ دان بؤ دروست 

  .كردين ِراي طشيت كةم دةزطاي ِراطةياندن توانيويانة ئةجنامي بدةن
ن لة ثيناو دؤزي كورد و كؤمةلَطةي ك  دةرطاو ثةجنةرة زؤرة لييان بدةين بؤ دةرخستين ئةو اليةنة ثرشنطدارانةي

ديارة كةم و كوِريش بووة بةآلم ئةو كةم و كوِرييانة دلَؤثيكن لة دةرياي . مةدةين و ئازادي سياسي ئةجناميان داوة
  .هةولَو كؤششي ك ن

 .بة هيواي بةردةوام بووين بة طةشة ثيداين لة بواري ضةندايةيت و ضلؤنايةيت
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