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 کر  هیوا به! ... دات ك پیشان ده یه وه ته تی نه ینه ك مهوا هه
  
  : که واه هه
  مانی کوردستان به رله ندامانی په ی ئه  نیوه له زیاتر .kurdishmedia.com www  (ن نده له" 
 یان  داواکهم به. ن که ك ده. د. ك و پ. ن. ی ی ردوو ئیداره ی هه وه ك گرتنه رمی داوای یه فه
  . یاندنی ناوخۆ ئاشکرای کرد کی ڕاگه زگایه ده،  وه مانه رله رۆکی په ن سه یه ال  له وه ت کرایه ڕه

  مانی کوردستان ئیمزاکرا که رله ی پهندام ئه 111 کۆی  ندام له  ئه62ن   الیه ك له یه نامه
دن و پالن دانان بۆ ستی تاووتوێ کر به  مه  کردبوو بهیانت کی تایبه یه وه  کۆبوونه ایدا داوایتی
 .  که ردوو ئیداره ی هه وه ك گرتنه یه
  
 بیانووی   به وه ت کرایه ڕه) دنان موفتی ئه (مان رله رۆکی په ن سه  الیه یان له م داواکه به
و  و به ئه،   پشتر و گرنگتره بژاردن له  دوای هه تی ئراقی له  پك هنانی حکومه ی که وه ئه
  :وا ند کهیا ی ڕاگه ناه که
 
  . "تی ئراقین  رقای پك هنانی حکومه موومان سه  هه ئمه" 
ی  وه کخستنه ی یه وه  تاووتوێ کردن و لکۆینه یمانی دا به تی کوردستان په رکردایه سه

  خرته  ده و جۆره کی له یه وه ر لکۆینه ری هه گه  ئه وا دیاره. بژاردن  دوای هه کان له ئیداره
  . تی ئراقی  هنانی حکومهدوای پك

ك و . ن. ڕی نوان ی پابوونی شهر ڵ به گه ش بوو له  دابه وه  ه01/05/1994  ی کوردی له ئیداره
  . ك. د. پ
ستی دوو پارتی سیاسی  ر ده سه شکراون له کن و دابه ك خه کانی باشوور یه مۆ کورده ئه

  . ی کوردستان ك ئیداره نه،  پشتره تی ئراقیان ال گرنگتر و له حکومه  کورد که
  
  : دایه وه ك له یه وه ته تی نه ینه مه
موو  ب بۆ هه کگرتوو ڕوونتر و ڕوونتر ده  دوای ڕۆژ پوپوچی مانای ئراقی یه  ڕۆژ له که

س  دوای  تا له وه  و ئه و ڕاستیه  ئه ته یشتونه کان خۆشیان گه مریکیه ت ئه نانه جیھان و ته
   و سوننه  شیعه نگ به  ده  شیعه ویش که ئه  وه سته  ده نجام درا به مان ئه ر هه بژاردن هه هه
دام حسن   سه  ساڵ له80ی  ریتانیا بۆ ماوه به !دات  کوردی ده ر به  و کوردیش هه  سووننه به

یکا بۆی مر و ئستاش ئه لمنت ك گرتوویی ئراقی پ بسه وت تا یه که ست نه باشتری ده
  کردینه عسی بۆ ده  به کۆنه) الوی یاد ئه ئه ( کۆن و ڕه ر بای به  سه وه دایه گینا بای ئه کرا ئه نه
  ڕتان بت به باوه! بت ك گرتوو ده ر یه  ئراق هه لمنت که ق بیسه شه دامکی تر تا به سه
کدانه ی ههپك   بۆ یه بووه ی تر نهی نووکه  هه م کاته کی سیاسی له یه وه موو لۆجیك و ل

 بیانوو بۆ  یکات به تی کورد ده رکردایه  سه ی که وه  و ئه تییه رایه و دوو نونه ی ئه وه گرتنه
  : وه لماندنی ئه  بۆ سه ش زۆره  و نمونه تاڵ هیچی تر نییه  پاسای به  له  جگه وه گرتنه ك نه یه
  و ئمه  پشه بژاردنی ئراقمان له ی ئراقدا ووتیان جارێ هه) ) 1بژاردنی مانگی  هه له
  .  وه  مژووییه و ڕووداوه رقاین به ردووالمان سه تی هه تی و بنکردایه رکردایه سه
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ك   باسی یه ییه ر شووره  هه  ووتیان بابه مان شوه  هه به) 10 ( کاتی ڕیفراندۆم دا مانگی له
  . بین بیب ئه  ئراقی حه  کوردستان لهیی ستور ماره  ده  کاتکدا وا به ین له  بکه وه گرتنه

ڕتان بت  م باوه  به!ن ده  ل ده یت و بالۆره مان به م هه پاشانیش ئستا وا بۆ جاری سھه
تکی  نی میلله  خاوه ئمه. ست خۆش  ده وه  ناخی ده  له به. م که ست خۆشیتان ل ده ده

  ! ر پاساو زۆره رکوکیش هه ن کهی  سبه یدی چییه  بین قه خشنده ئاوا دپاك و به


