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  ئوفئوف  من رهمن رههه....  ....    ههیی کورد ن کورد نیی  وهوه  تهته   نه نهییززۆۆسس، د، د  ستورهستوره  ودهوده  نگبدات بهنگبدات به   ده دهیی  وهوه  ش ئهش ئهیی    کهکه  دارهدارهیی دوو ئ دوو ئیی  وهوه  کگرتنهکگرتنه  ههیی  ییدوادوا

ئـ
 

 ییئاگا ب، ، ، ، ت کار خزمه تهیب ش دهیت سه ه د، تاربیشۆت ه للهیر م گه ه
  به  هو نهیسترا به  دووباره ن کهی ک بدهبژاردن  ههۆنگ ب کرد دهیر وا وهما جه
 ییۆمر دا مافهین مه  تهیسا) ٨٠ (ی ماوه له ک کهیتو، ین پیۆنام که  وه کهیتو

دا ی هیسا  لهخت دره تهیز نابیرگ ن ههینیب وانه  ره پیکان هیی وه ته ونه
نگ  تر دهیک جاریچۆب وه نهی هیئاگانا  بهیچۆتر نازانم بیئ، ، نی بژیست ربه سه به
 یناوپ  کوردستان لهیتداران سه ده،  نوسراوه  نه مه ئۆب ن کهی ک بدهستور ده به
 ڵ گه ش لهیوان جا نازانم ئه، ن که  ده ت للهیم ک بهمووکار ان ههیۆ خی که ته سه ده
  ، ننخو  دهۆمان بی که رپهۆ کۆ ب ککی دای هیالیان الی، دان هقو وه وخه اندا لهی که  ره ماوه جه

hemnrauf@hotmail. com   

و   سامان و ئهیشکردن دابه،  که دارهی دوو ئی وه ک گرتنه هیستور و  ده نگدان به ش دهپ له
و   لهین مه  وسوتهییشناۆڕ ، گرنگتره النهیعاد به  کوردستان دانراوهیک  خهۆ  بی هی بودجه

 ین کردنیداب،  کان  تاکهیانیژۆب رتره گهیارک شه هڕ ستوره  و ده ناو ئه  ی شانه هڕه د
راق ت ع مان دهپ  که ک گرنگترهستور  دهۆب شه بانگه ندکاران لهانو خوی قوتابیستیداوپ
  .  هییب ره  عهیمکارۆ کییر و چاالک نهزر  دامهیکتو
  ک کهستور ده نگدان به ک ده نه، ی ئازادۆن بیکدایبات  خهیتا ره سه شتا له کورد هی مهئ

 ناداتمان پ وه ابونهی جیگاڕ ک کهستور ده،  وه تهنه  دهۆ مان بیی سته ردهژ دووباره
 اننیسوکار  کهیڕ کان چاوه نفالکراوه  ئهیزانکان و خوشکان و خیشتا داه، ،  تریکجار
 دایبن ت دهکمان یر ب کارمان شه به سه ک کهستور ده ن بهی نگ بده  دهۆتر بیئ،  وه نهڕ بگه
  ۆان بینگ  دهۆتر بیئ، وه  ترهیش دوو به ان کرد بهی کوردستانیک هی  پارچهیتک هی ویپارت
 کرد  پارچه ان پارجهی کوردستانی وانه ئه مهن؟ ئیگرنگ بزان ان بهی وه کگرتنه هین و ی بده
 ان دووی  دوو شاریک خه  کهیتک هی و ی پارتی چۆتر بیئ، نیزان ان دهیمانۆ خیدوژمن به
 دوو ی وه کگرتنه هی (،  نی بزانیمانۆ خیر ابهڕ ک به هی  دژ بهیش دوو به ان کردهیکتالید
  ) ێو  دهیو کات هی ئاسان نڵ سا٧ یدوا  له دارهیئ
  
الف و یئتی ئیچ که، یانی ژیکان هییستیداومووپ هه له شه بهب یکر ماوه  جهیخواست که،  )０(

 یکرامو پالن مه که، چوو نه تیچیدا ه عهی شڵ گه له ووکگرت هی یت  حکومهیدروستکردن
ش پ،    کوردهیرانو دوژمنان رکهیداگ یوخواست هییراب  عهینڤۆ شی  دوژمنکارانهیتر
 ۆب، کان هییرکوک که  ئاوارهی وه انهڕ گه  لهێری بگێڕن  ده مه گهڕ ستوره و ده ئهۆنگدان ب ده
  ان یۆ خیدز

  
 ینگ ده به  کهی خته وته ر ئه سه بکوتنه  ههیر عفه  جهیکان هییت بهیتا هن گارد ده مه گهر،  )１(

   ین خاوه ر بوونه ماوه جه
  
، ، تد لی تریکیتا  ئاشبهینۆب، نسوت  دهییۆخ ربه  سهیون خه ستوره و ده ئه،   )２(

، ن که  دهج بهان جیۆان بیۆ خیی مژه گه  بهیتک هی ویپارت م جاره و ئه  ترهیکپالن
 ۆتر بیئ، نیار نیشۆکانمان ه ره نهنو واته که، ون خه مان ده رله په کانمان له ره نهنو مهئ
  ستمان بهیوپ مهئ،  وهیان نوسی مه ئیش کان به وتووه خه ن کهی ک بدهستور  دهۆنگ ب ده
رکوک  که  کهس رکه  ههیدژ ، تو سامان روه  سهینی دزی دژی نده  گهیدژ نهیڕ اپهڕ
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 ی وانه  ئهیدژ، ننیوا ناب هڕکورد  ت به وله ده  کهی وانه  ئهیدژ، تکوردستان نازان به
کاندا  بژاردنه موو هه هه الر له  کهیر ماوه  جه، ن که ران ده شاندهیپۆخ له قه ته که
 یکغان قه، ناه  دهیست ده  بهیتک هی ینگ ده  کهی ژانهڕو  ار بوو لهی دیکلۆمبیس
 یچ که، ت کرابیتک هی  کورد ویل  گهیدژ کدا کهیڕ ر شه هه ن لهن بووییۆپ
ش پ،  وه هییتک هین  هیال له وه تهدر ان دهیم وه گولله به، دایر ماوه  جهیکوانپڕ له
 کان کراوهل قه  تهیر چاو به له رانه که قه و ته ئه ستوره و ده  ئهۆب شه نگدان و بانگه ده

ژو ق ب هه، ن سته بکه رجه  بهیموکراتی ودی ئازادیانماناک، ن  بکهییدادگا
  ، ، ، ، ن که ر مهیگ شهۆکان گ هی یی وه ته نه رهیب

 رکوک  کهی وه انهڕتا گا هه، کستور بژاردنو ده چ ههیه ن به ده نگ نه  کورد دهیل گه ستهیوپ
ارمان ی دیک هیایجوگراف که ک دروستهبژاردن ک وههستور ده نگدان به ده،  کوردستانۆب

   ت ب هه
 

_______________________________________________________________
___  

  ٢٠٠٥/٩/٣٠،  دوکانیوار هه نهیهاو دا لهیوان ژنامهۆڕ یک هی نگرهۆک الل له مام جه) ١ (
 یکند ما  چهی وه انهڕ گه  لهیگاڕ،  هییراق عی سوپایکبیق نه ال و که ب عهیق نه) ٢ (

  رکوک  کهۆ ب وه رانه گه ده رکوک گرت که  کهی ئاواره
  ) رامنی په رچاوه سه (٢٠٠٥/٩/٣٠یژۆڕ
 ) تکوردستانن(رچاوه  سه) ٣ (
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