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  رچناریرچناری  د سهد سه  حمهحمه  مال ئهمال ئه  کهکه... ... عریب کردنی کوردستان عریب کردنی کوردستان   یی تهیی ته   خشپه خشپه  تای بهتای به  رهره  ستور و سهستور و سه   ی ده ی ده  بهبه
  

.  تی کوردی تدا نییه ڕه  هیچ مافکی بنه دا که یده ستورکدا هه  بای ده تی کورد به رکردایه سه
فسیری   خۆیان ته که بوون،  وانه نھا ئه ی کردبوو، ته وره تی کورد گه رکردایه ی سه وه ئه

ر  ت ده  و سه قینه  ژیان مانای ڕاسته وه یان گوت پکه ی ده وه ک ئه کرد، وه یان بۆ ده رانه دخۆشکه
بی  ره عه. گا ده  فیدڕای وه یان به) اتحادی(ی  هاوکات ووشه. .  ی خۆ نوسینه تی مافی چاره سه

 دوای  ک له رجی یه ن ماف و مه  خاوه ن ببونهوا چی ئه کرد، که بژاردنیان نه شداری هه  به سوننه
بی  ره خۆ عه. گوت ده ی زیاتری نه  به کوردیش مای ئاوا بت، له. پاند سه ر کورددا ده سه کیان به یه

ندوو چوون   ب س و دوو چه  به تاوه ره سه ر له ی ویستیان هه وه رباس ناکرت، ئه  هه وه  ئه شیعه
  . بوو  هه وه  دین و باری شیعه ندی به یوه ی په وه تی ئه  تایبه پاندیان، به سه
نگدان   ده ر له ختکی کورت به  وه  ساته نووسیدا و به وتنی ڕۆژنامه  دوا چاوپکه رم له رۆکی هه سه

ستوور زیاد کرا  شنووسی ده ی بۆ ره وه و ئه نییه کانی ئمه  ر مافه سه ک له ترسییه هیچ مه(ووتی 
  )  کورد نییهر حسابی سه له
الیتی کوردستان  ته ت بۆ سه لدوانکی تایبه رۆکی کوردستان له ڕز سه به (نوست یامنر ده په
ستوور  شنووسی ده ر ره ندک شت بۆ سه ، هه وه وته نجامی باشیان لکه کان ئه وه کۆبوونه: رمووی فه

ر  سه ، له ر حسابی کورد نییه سه اته له، و نییه وه بارودۆخی ئمه کی به ندییه یوه هیچ په زیاد کرا، که
شداری  به بدات، که برایانی سوننه دنیادانک به یه وانه م له ، به نییه کانی ئمه حسابی مافه

  ) . ن ستوور بده ده نگ به ن و ده راپرسی بکه له
  

و  ئهپی  کدا به یه له سه موو مه هه له ئمه(ت  دات و ده کانی ده  قسه  به رم ئاوا درژه رۆکی هه  سه
تی  توانین ره ده بت، ئمه دمان نه ر شتکی به کانی س پارزگا، هه نگه شی ده ی دابه دوو سی یه

  ) .  نییه ر ئمه سه ک له ترسییه هیچ مه مه ر ئه به ، له وه ینه بکه
کی  وت خه یه تنت یاخود ده ه خه رم خۆی ده رۆکی هه  ئاخۆ سه پرسم، که دا من ده لره.  

  : یه وه ویش ئه ئه.  و ساکار کی زۆر ساده ر هۆیه  به له. . تنت ه بخه
  ڕوه کانی یاسای به ده واوی ما  ته ، که قی نووسراوه  زه یدا به  دوا ماده شدا و له ستوری ڕه ده له •
 58ی  ماده  و وه53ی  ده ندی إ ی ما  به  له وه جگه شته وه ده ت هه وه دنی ده به
يلغى قانون ادارة الدولةالعراقية للمرحلة االنتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء  •

 منه) 58(والمادة) 53(من المادة ) أ(ما ورد في الفقرة
  138ی   ماده •
پاش   له وه شنه وه ده ی هه  و پاشكۆآه وه ت بۆ قۆناغی گواستنه وه بردنی ده وهِر یاسای به •

 58(ی  و ماده) 53(ی  ی ماده) ا(ی  گهِ بر  له تی نوێ جگه نانی حكومهپكھ
توانن   دوو پارزگا ده ت که  و یاساده  کام ماده ستن به  پشت به رم به رۆکی هه ئیتر نازانم سه) . 

  به   به نگدانی به  دوای ده  جارکی تر و له ی مرد که و باوکه ؟ کورد ئه وه شننه بوه یاسا هه
   . . ی بخوات دا قسه وه شاندنه وه  یاسا هه اسا دانان و له  ی ش بتوانت له ستوری ڕه ده
،  رمی ناسراوه فه  زمانی کوردی به گوایه  وت، که دا ده وه ر ئه سه تی کورد زۆر گۆرانی به رکردایه سه
 کورد بتوانت  کو  گل نین، تا وه ده هن بی سوننه ره  عه  نه  وه بی شیعه ره  عه  نه زانی که یده م نه به

ستاکری   بگومان دوا ده ستوردا که ستکاری کردنی ده  دوا ده  له بوو سوننه وه ئه. تنت ه بیان خه
زگاکانی   دامو ده رمی کوردستاندا و له  هه بی له ره  زمانی عه یان زیاد کرد، که وه ئه. دن نابت کر
  لمنت، که ی بۆیان بسه وه تی کورد بۆ ئه رکردایه سه. بت رمی ده ری عراقدا زمانی فه رتاسه سه
 بگومان سلمانیش  تی، که  تایبه ولردا به  هه بوو له وه ، ئه ره بی تاجی سه ره  زمانی عه ، که وایه

  به  ، که وه  ناو سندوقکه نگدانی خسته ی ده  پسوه وه  شانازییه رم به رۆکی هه ،سه بووه باشتر نه
دریان   نیاز پاکی کور ی که وه ک ئه وه. . ولر ری نووسرابوو پارزگای هه سه بی له ره عه یی وبه وره گه
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 کوردستاندا و نیاز   له رمییه بی زمانی فه ره ، عه رچاوی میدیای دنیاوه  به تا به وه  ئه ربخات، که بۆ ده
    و کاره بگومان ناکرت ئه. رخست کان ده پاکی کوردی بۆ سوننه

  .  وه ی خواره که  ونه بوانه! ست کرابت به  بمه روا به  هه
کانی  ، ئاکام و زیانه وه بژارنی تازه دوای هه  له کی تریان زیاد کرد، که یه ده شدا ما ستوری ڕه  ده له
يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه مھمتھا (  یه یه م شوه  به که ماده. وت که رده ده

تقديم تقرير الى مجلس النواب خالل اربعة اشھر يتضمن توصية بالتعديالت الضرورية وتحل اللجنة 
تعلن التعديالت دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليھا وتقر . بعد البت في مقترحاتھا

لتعديالت بعد اقرارها في مجلس النواب في استفتاء خالل مدة ال وتطرح هذه ا ."باالغلبية المطلقة
  وه کتر و پکه ستی یه  ناو ده ان خسته ستی  ده  و شیعه رکاتک سوننه نجا هه  ئه،)تزيد عن شھرين

ن و  که ستور ده ی ده ستکار ک ده یه  چ شوه  به ر، که سه  وا کورد قوڕی به تیان دروست کرد، ئه حکومه
ت؟ دهچۆنی لکی تیا  قت بوو، وه بوونی کورد نوسرا، ئاوا سه  ئاماده ش به ستوری ڕه دهیچ ماف 

شداری  ، به بی سوننه ره عه. بت چۆن بت؟ نھا بینووست، ده  ته ب به ره ر عه گه نجا ئاخۆ ئه ، ئه نییه
ی  واو ماندا کورسی ته رله  په ، له ره نجا وه رج دانان، ئه ن ماف و مه  خاوه کرد و ببوه بژارنی نه هه
  یی و له خشپه  کوردی کوردستان به  کورتی و به به. پنت؟ بت، چی داوا بکات و چی بسه بت، ده هه

  تا تازه وه ین،، ئه رباسی بکه بت هه  نا وه رکوک ئه خۆ که. . کرت ب ده عری شدا ته ستوری ڕه ی ده سایه
نھا بۆی  نھا و ته رکوک، ته فزیۆنی که له  ته چت، که رده رمان ده فهشدا  ستوری ڕه ی ده سایه  له  تازه به
  . . خش بکات کانی په رنامه بی به ره  زمانی عه  به یه هه
کوردستانی نوێ (. ت  رامه م ده  ناو که  بۆ تورکمانی به  تازه  به اللیش مای ئاوا بیت، تازه م جه  ما

رکوکی  و هاوکات که وه ته زار تورکمان بیوه ش هه  شه6000ۆ  ب ، مانگانه 2005. 10. 13ی 3800 ژماره
 کاتی خۆی  ی که وانه ئه(،  یه کان هه نه سه  ڕه رکوکییه  که کم له ییه من گله. . بات  خائن ناوده داماو به

،  یه وه شم ئه که ییه گله) رکوک  بۆ که وه ته ڕاونه  ب هیچ شتک گه  ئستا به رکرابوون و ملی ده  زۆره به
  بانی و مانگانه تی تاه مه رحه ر مه  به ونه ن، تاوکو بکه م ناده ه  قه  تورکمان له  بۆچی خۆیان به که
   و به کی کیوه  خانویه ره نقه  ئه  و له رکوکییه بانی خۆی که تاه. ونابرن  خائنیش نا ربگرن و به وه

ڵ   گه ی خۆی له که وتنه  پی جاوپکه به(ر بكت کی ت مبول خانویه ته  ئه  داهاتوشدا له  له نیازه
  وه ته می داوه می پرسیارکدا ئاوا وه  وه له) تی تورکی ی حورییه ڕۆژنامه

 بعد ذلك اين تريد السكن والعيش؟: س

  .ما زلت لم اقرر ذلك ولكن املك شقة سكنية في بالدآم: ج

  هل هذا صحيح ؟اين؟: س

  باسمي ومالئمة للسكنانھا في انقرة وهي ليست : ج

 يعني بامكانكم القول بعد احالتكم للتقاعد سوف تستقرون في انقرة؟: س 

 واآتـب مـذآراتي فـي ذلـك المنـزل ان اشتري منـزال فـي اسـطنبولالمحتمل ربما في اسطنبول ومن : ج
ا النني احب اسطنبول آثيرا وانا متأسف جدا لعـدم بقائھـا آعاصـمة لنـا جميعـا فـالكرد والعـرب ايـض

  . متأسفون لذلك ولست انا فقط

  هل تشتاقون لعھد العثمانيين؟: س

   لما حصلت مشكلة فلسطينآعاصمة لنالو بقيت مدينة اسطنبول  اقول الصدقائنا العرباحيانا : ج
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  بانی بۆ پاره  تاه ی باشه ئه!!ت داله  عه یه مه ئائه. . ت خائن ت ده گبه رکوکی نه  که  چی به ، که () 
   بن به رکوکدا بژین، چیتر نه  که کو بتوانن له ، تاوه وه کان نابته ته گبه  نه رکوکیه  بۆ که انهو مانگ
  !!خائن
 ناکات،،  گ بۆنی پوه  سه وه کاندا کردی، ئه لالده  جه وانه ڵ فۆکه گه بانی له  تاله ی که و قسانه خۆ ئه
  . ) .  ناوی نیشتماندا بووه پ ساون له ی پی هه و کارانه ئه(ت  بانی ده تاه

 زیاتر   خراپه ، له نازول پکردنی کورده ر بۆ زیاتر ته مرو موسای شۆڤنی هه ی عه م دواییه هاتنی ئه
  دات و به ده دا هه ردانه و سه  بای ئه کورد زۆر به. خات ریده داهاتووش ده.  وه وته چیتری لناکه

  .   نردراوه  خواوه و له  ته که ره  خر و به  بن، که ه ماو وه ر ئه کات، هه سف ده باشی وه
 و دواڕۆژ  کردووه ، کارکی باشی نه ش داوه ستوری ڕه  بۆ ده  به نگی به ی ده وه م ئه  دواجار ده

 سای 4  ، که ری کردووه بانی مسۆگه ر بۆ زانیاری تاه هه. ی نگدانه و ده ، له وه بته شیمان ده په
رگرتوو،   وه وه به ره  سیستانی و شۆڤنستی عه واوی له بت و پشژتگیری ته رۆک کۆمار ده سهداهاتوش 

کورد تا . . وت ستناکه دسۆز بۆ کورد ده ا نب و تورکمان، ره رۆک کۆماری وا دسۆز بۆ عه  سه چونکه
  وانی به رخه  ئهونی کانی بشوات و خه  مافه ست له بت ده رۆک کۆماری عراق بت، ده بانی سه تاه
  !!ڕوان بت ر چاوه ک گۆدۆ هه بت وه کورد ده. رم ر هه  سه وه ڕته کو بگه  ببینت، تاوه وه رکوکه که
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