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  راجیانی ر خه نوه ئه ...  نووس سازه کی چاره یه له سه نگدان مه ده
  
 ڕز ی خوندکاران و الوان کۆڕکیان ساز دا بۆ به ه ۆم  که14 کاتژمر 2005 / 12 / 11مۆ  ئه

ی مانی داهاتووی عراق رله  په نگدان له ر گرنگی ده  سه ن له سه ال حه مامۆستا ناسح مه
پاشان مامۆستا ناسح . هیدان ستان بۆ گیانی پاکی شه  وه قیقه ك ده تا یه ره سه فیدڕاڵ

  نووس سازه کی چاره یه له سه نگدان مه ده، بوونیان کی کرد بۆ ئاماده موو الیه خرهاتنی هه به
بوون سای  نج هه ر چاودا بت زۆر که به  له میشه بت هه ده نج ڕۆی که، بۆ داهاتووی کورد

 خۆشی  م له  ساڵ بوون به18وا خوار  نیان که مه ته ر  به ن له نگ بده بن دهیان توانی  پار نه
م ساڵ  م ئه ن به نگ بده شیان توانی ده نه  نده رچه ماندا هه  گه هاتن له ر ئه نگدان هه ده

  ڕۆحکی کانمان به تی الوه تایبه  نگداندا به  ده شداری بکات له موو کورد به هیوادارین هه
توانرت  نگی زۆر ده  ده به نگدانه  ده مۆی کرد که باتی ئه پاشان باسی گرنگی خه،  وه پاکه

موو ئاواتی  ن هه که تیمان ده  دژایه رنامه  به ب به ره مۆ عه ئه، ستین زانی کورد ڕاوه دژی ناحه
 تا  هچونک 730  یمانی ژماره  لیستی هاوپه  به دانی کورده نگ نه  ده بی سونی و شیعه ره عه
 ب ئابووریشمان خراپتر ده  داهاتودا ڕوات له مان ده متر قسه متر بھنین که نگ که ده
 بوون بۆ رۆشتر  په ران زیاتر به نده هه کوردستانانی  لماندی که  سه2004بژاردنی سای  هه
ڕز  مامۆستای به. نگداندا م سندووقی ده ر ده  به لمنین له م سایش بیسه بت ئه ده نگدان ده

ی  وه  ناوه سوکارمان له کمان خزمان وکه موو الیه ر هه سه  له پوویسته وا دا که وه ی به ئاماژه
س   زۆر که یه وانه  له باوه می کاره هۆی که به، نگداندا  ده  له وه ینه کوردستان ئاگاداریان بکه

ی گرنگی  رباره چت ده ر ده  ده وه کانه  میدیا کوردیه وا له بن که  نه رنامانه و به ئاگاداری ئه
باسکردنی ڕابردوو نامان ، ی نده  دژی گه نگدان شۆڕشکه  ده شدار بوونمان له به. نگدان ده
ین  کانیش بکه  خراپه ر باسی شته نابت ههی ڕۆی ڕۆی  وه  نان ئه ئمه  کۆتایی نته یه گه

ین   بیر بکه کانمان له هیده نابت خونی شهرگیز   هه چاوه ر  به  وله شتی زۆر باشیش کراوه
 بۆ   بۆ حیزب نییه ی کوردی نییه  بۆ ئیداره نگدانه م ده ئه ین  بیر بکه یان شۆڕشی شاخ له

نگی زۆر   ده یدا تا بتوانین به داهاتووی عراقی فیدڕاڵ   له ی کوردهنگ خس نییه بۆ سه شه
  ج بکرت له  جنه کراوه ج نه  جبه هکو ئستاک  تاوه کانی تر که  و ماده58ی  ماده

  ین که مان بکه و مافانه م هیچ کاتك ناتوانین داوای ئه نگی که  هنانی ده به. قازانجی کورد
 کۆتایدا  له. کرت ج ده دا جبه م چوار ساه ی ئه  ماوه  و له ی دانراوه میشه ستوری هه  ده له

  . هو بوانی کرده جارکی تر سوپاسی ئاماده
   نری کوردستان نتیام په راجیانی ر خه نوه ئه
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