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  ست ربه سه ...  دا-کوردستانی نوێ -واڵ له  ئاستی هه

  
 .  

   6/12/2006ممه  چوارشه) 4139 ( ژماره–م  هه سای پانزه

   
  

کتر  یه پیرۆزبایی لهسمی  ی ڕه شوه وه به کانه ی سایاد و ڕۆژه پیرۆزه بۆنه بهکانی جیھان  رۆک کۆماره سه
ر به  رامبه بهبت  کدا یه ر پله و له هه سه رکه هه کان وتهندانی حکومی  کارمه. ن که کتر ده لی یه و گه
  . کات وت ده سوکه ی خۆی هه وتاکهها
ی  ندامی کۆمیته ئهسک  کهگوایه که  ی  وه ئهوای  ههله کوردستانی نودا یه که  وه م عاجباتی ئه به

وه  ندامانه ی ئه ڕووی ژماره  وایه لهکه پم، ندا کو فینله رز و سارد وسی وه په  وتکی دوورهڕکخستنی
 یه و کۆمیته کو کارگکی ئه و کۆمیته یه به رپرسی ئه  بهک نهوجا  ئه. وروپایه ی ئه بچووکترین کۆمیته

 که کانی کۆمیته هندی یوه رپرسی په  بهکان به نوان کارگه کان له شکردنی ئیشوکاره کاتی دابه له که
 گوایهوه  کتی نیشتیمانی کوردستانه کانی یه ندیه یوه ناوی لپرسراوی په  چی به که، ستنیشانکراوه ده
لی  کۆمار و گهرۆک  تی کردووه و پیرۆزبایی له سه ی دیوانی پاشایه سمی ئاراسته کی ڕه یه بروسکه(

  ... ) ندا کردووه فینله
ندا  ی جارێ له فینله وه کو ئه وه، کانیش عبیریه ه ته ههدابته  ر کوردستانی نوی گوی نه گه ئه

سمی  سمی و ناڕه ڕه کرت که ی ل ده وه ڕوانی ئه چاوه م به، ردانیش نیه تی نیه و پاشاگه پادشایه
  . وه کتر جیابکاته یه له

رپرسکی حکومی  بهر  بۆ هه  نامهتوانت  دهزووی ل بت  رهإسک ئ ر که  ههله وتانی ڕۆژئاوادا
سووڕاندنی  ه بۆ ههکی داناو ستی خه رده  له بهدرسیان فۆن و ئه له ماره تهایل و ژموان ئی ئه.. بنرت

  . کان ئیش وکاره ئیداریه
ی کوردستان کارکی گرینگ و  وه ره ڵ ده گه ندی له یوه تی و په ی کوردیش دروستکردنی دۆستایه بۆ ئمه
، یه زگای هه یه و دام و ده تی هه  و حکومه ته مۆ کورد حکومه چت ئه بیر نه شمان له وه م ئه به، پیرۆزه

 ر ئۆرگانک که ههیه  وه پیشاندانی جوانترین نموونه بۆ کورد ئه.. یه رۆک کۆماریشی هه بگره سه
رۆک  الی سه به. ئیش بکاتجوانی  که به ی میکانیزمه وه ماتیک کاری خۆی بکات بۆ ئه کی سیسته یه شوه به

کی   یه  نامهرمک وه خونگه ر کون و قوژبنکه  هه ر له گه شتکی ئاساییه که ئهنداوه  فینلهکۆماری 
رۆک کۆماری  ی سه که ی زمانحای حزبه هر ڕۆژنام گه وه ئاسایی نیه ئه الیه م به به، ئاراسته بکات

  . رم کی خونگه یه بته ڕۆژنامه ش ده که وسا ڕۆژنامه هئ. م بدات ه سمی له قه ڕه و شته به ئهعیراق 
بیره  لهباش ی ش وه ئه، ندا بنرت رۆکی فینله ی پیرۆزبایی بۆ سه روسکهبانی یتو الل ده ڤاڵ مام جه ههخۆ 
 که تزان ش ده وه  ئههو، کردووه  نابی نه  جه لهی رۆک کۆمار رگرتنی پۆستی سه وهندا پرۆزبایی  فینلهکه 
ڕی  وپه  لهیمانی کورد ریکای دۆست و هاوپه مه ئهڵ  گه ندا له تی فینله نوانی حکومهکی زۆره  یه هماو

  . یه  ههوه  عیراقی فیدارله ندیان به یوه په ش  خراپیه وه  ئهکانی هۆیهگرینگترین  و خراپیدایه
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شه  بانگهته  و بابه ای لهو ههی  وه خ دان و بوکردنه  بایه ستی کوردستانی نوێ له به مه اخۆمجا ئ ئه
ندا که وجودی   فینله وستانکوردتی  حکومهعیراقی فیدرال یان نوان  کی باشی هی ندیه یوه پهکردنه بۆ 

   وجودی نیه؟ر  ههویش  شتکی تره که ئه یان ؟نیه
  


