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  کک. . گگ. . سس. . سس   ..  .. ونون  کنن و فریای نیشتمان بکهکنن و فریای نیشتمان بکه  تهته  بات، گۆڕ ههبات، گۆڕ هه  ختی خهختی خه   و ڕۆژانی سه و ڕۆژانی سه  بجهبجه  هه  نفال و ههنفال و هه  هیدانی ئههیدانی ئه  شهشه
 

بن  ڕۆژ دژوارترده  دژوارن و ڕۆژبه  نده وه کانی باشوری کوردستان ئه  سیاسیه دوا گۆڕانکارییه
  که، کان  سیاسییه رانی حیزبه ی سهت وایه  پشه لی کورد و به کانی گه  خواسته ر به رامبه به
کی  الیه  ترساندنیان له و به، ک  الیه  درۆ له ن به که مان ده که له ی گه واشه وامی چه رده  به به
  وه وسانه سپاندنی چه کانیدا چه کارییه موو وورده  هه  له ی که ستوره و ده نگدان به  بۆ ده وه تره
شکراو  ی کوردستانی دابه وه شکردنه لمنت و دابه سه ن دهبکردنی باشوری کوردستا ره عه و به
ژر   له19/3/2003تا  ی هه و شونانه رکوک و ئه که( گرنگرکایان  ره  هه شدا که  به3ر  سه به

دا   و شعه بی سونه ره تی عه حمه ژر ڕه  عراق و له درا به) کۆنترۆی ڕژمی عراقدا بوو
ر ولکترازاوی  که کتر قبولنه تی یه سه ده ی تریشی بۆ  که دوانه، بت بنانت ر ئه هه
 . تی و پارتی کیه یه

ستوور بو  کانی ده وای دوا گۆڕانکارییه نوسین هه  ده روتاره م سه  ئه  کاتکدا که  له ئیمه 
  وه ن لیستی کوردستانییه الیه مووی قبوڵ کرا له  هه بی سوننه ره کانی عه  خواسته که،  وه کرایه
کانیش  یمانی شعه  و لیستی هاوپه یه وتننامه و ڕککه یشتن به کی نواند بۆ گه رمییه  نه که

  . ڕازی بوون
کاربھنت بۆ ڕازیکردنی  رمی به ی نه وه  بۆ ئه بووه ڕاستی کورد چی هه جا نازانم به 

 پمان  هئم، بی هیچیان هشتبوو ره ی عه وه کان و گربونه بۆ شعه،  بی سوونه ره عه
  ، ؟ زانیوه نه

 میانی  تدار و میدیاکاندا له سه ردوو حیزبی ده ی هه وای ڕۆژنامه  هه ڕان به دوای گه
ک   زمانی کوردی الدبرت وه وت که رکه حموود ده مه. ڕز د بانی و به ڕزان تاله کانی به قسه

  بت ببت به بی ئه ره  کوردستانیشدا زمانی عه کو له عراقدا به ک له رمی نه زمانی فه
ر ڕگامان  گه منون بین ئه دا مه  ئاینده بت له  ئه واته، رمی کوردستاندا هه رمی له زمانی فه
  . ین ی پبکه نوان خۆماندا قسه ن له پ بده

، تی عراق سه ندی ده هزکردنی ناوه کان و به رمه تی هه سه ی ده وه مکردنه ها که روه هه
ک  ر وه هه، ی عراق ر پناسه  سه کگرتوو خرایه ی یه مووی ووشه  هه وه شه وانه دوای ئه له
العراق (یدا وتی  که رییه گه ی ڕۆژنامه  کۆنگره بانی له ڕز تاله رۆک کۆماری عراق به سه

  . ) ی االتحادی التعددی الموحدگالدیمقرا
ن  الیه ی بیارک له وه تکردنه  البردنی ڕه  له یه بریت کو ئستا ئاشکرا بووه تاوه  هه دوا خاڵ که

موو عراق گوی  ی هه نھا زۆرینه و ته،  یاسای کاتیدا هاتبوو  له  پارزگا که3ی  زۆرینه
 هیچ کات و   له واته، کان موو بیاره  هه سپندرا له ش چه و شوازه  ئه ته به هه، گیرێ لده

 هیچ  ی له وه ر ئه به لمنت له  یان بسه وه تبکاته  ڕهساتکدا کورد ناتوانت هیچ بیارک
  .  نابت کاتکدا زۆرینه

  کان به  عراقیه رکرده ر زاری سه سه  له وتووه رکه  ده نده وه ر ئه کو ئستا هه تاوه  هه ته به هه 
تنکی  هر خۆیان و خوای خۆیان بزانت چ ک ر هه گه مه،  وه  کانه ب زوبانه ره کوردزوبان و عه

  .  یه دا هه رده ژر په تریش له
ی  شه ڕه  و هه یمانی ب بنچینه  درۆ و په ن به ده ک ده مووی هشتا هانی خه  هه مانه دوای ئه

  .  ستووره و ده نگدان به ک بۆ ده ر کار و نانبین بۆ ڕکشانی خه سه رکردن له ده
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  رکرده و سه ی ئه ه کانی مامه ترسییه مه  لهیی و باس ند گله نھا چه  ته م نوسینه ستی ئه به مه 
نگن   ب ده  که لی کوردستان و ڕۆشنبیرانه  گه  ڕوو له ی که وه ر ئه ده قه  به  نیه پاندووانه خۆسه

تاوان زیاتر هیچ ناوکی   له ڕای ئمه  به که،   کوردانه داره تمه و سیاسه ی ئه وه ر کرده سه له
 . تری پ ناگوترێ

  
نی   و خاوه هیده زار شه دان هه نی سه  خاوه ی که ته و میلله ئایا ئه،  یه وه یس ئهپرسیار 

و   دژ به  که ماوه  بوری تیا نه نده وه ئه،  ته  و گۆڕینی سیستمی دیکتاتۆرییه1991ڕینی  ڕاپه
یسوا  ڕ هیدانه موو شه و هه کات و ڕبازی ئه نوسی ده  چاره  به مه گه ستت که   بوه ته سه ده
  کات؟؟؟؟ ده

  
  ک. گ. س. س 
  کۆی کوردستان سه
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