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  هةوصست كوردستاينهةوصست كوردستاين... ... بةخصربصيت يادي أاثةأينة مةزنةكةي باشووري كوردستان بةخصربصيت يادي أاثةأينة مةزنةكةي باشووري كوردستان 
  
یه که م له  قۆناغی کوردستان و له کورد له باشووری گه لی ١٩٩١ مارسی ی٧ ڕکه ووتی 

ڕژمه داپۆسنه  وڕووی و مه ردانه به ره جه ماوه ری یه کی جار به شوه یه که م بۆ سلمانی
 ی زۆربه کورتدا پشمه رگه و گه له قاره مانه که تووانی له کاتکی ٠ه وهبه غا بوو ی ره که

ڕزگار بکات و ده زگا داپۆسنه ره کان و دژ به  کوردستان ی ئه م به شه شارو شارۆچکه کانی
 ژنانه ده رکه ووت که جیھانی ڕۆژی مارسدا که ی٨ و له ٠کات ر بخات و کۆنترۆڵ کورد له کا

کورد به  که ژنی دیسانه وه سه لماندی نه ده گرد و کوردستان سه ری نیژنا رینه که ب ڕاپه
 قۆناغکی یشتۆته گه کوردستان ئه مۆ خوواروی ٠ژن ناڕوات به روه کاری ب هزن و نیشتمان
ژنان و  ڕه واکانی مافه پاراستنی کوردستان لره دا زۆر گرنگه، بۆ ژنانی ڕۆی چاره نووسساز و

 کک له وانه یه به غدا ببینه وه، که یاسا دڕنده کانی رووی فانه به ره وئه کتی کورد ده بت
 ٠ئراق ڕوه بردنی به ئیداری یاسای یه وت بیخاته ده ئیسالمی ئیسالمییه که هه ندێ یاسای

ییه که  گه وره ئامانجه نه ته وه کوردستانی سه ربه خۆیی چاره نووس و مافی بگومان مافی
دا ناتوانین خۆمان  م له م کاته ناسک و چاره نووسسازه ین، به بکه بۆ کاری مانه که ده بت

بنین و  دیی چاره نووس به ین مافی بده ووه ده بت هه ووڵ کو له بکشنینه وه له به غا، به
 دووباره پیرۆز بت ٠مافه بکات به گرنگترین ئامانج و درووشم کورد ئه م ی ده بت سه رکرده

 له ژنه قاره مانه کانی و به تایبه تی ژنان جیھانی ڕۆژی که و پیرۆز بت مازنهڕیبه  راپه یادی
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