
www.kurdistannet.org 
 12:42 2005-4-23 بة كايت ناوةندي ئةوروثا

  
  خةسروَ ثريبالَ خةسروَ ثريبالَ ... ...  طةورةدا طةورةداييققالَالَ ئةخ ئةخيي عِرياق بةرامبةر ثرسيَك عِرياق بةرامبةر ثرسيَكيي نويَ نويَحكومةيتحكومةيت

  
 يدرووستدةبيتةوة و ديسانةوة بةشيواز عِرياق حكومةيت

 يووردة ووردة دةطةِريتةوة نيو كومةلَطا، جوراوجورةوة
 هةمووشيانةوة يةوةر هاوثةميانان و لةسةيهيز، نيودةولَةتيدا
بو دووبارة ،  يةكتردةكةنيثيشِربكيك،  دوونياي ترتاينالَئةمريكا و و
تةا دووبارة ي،  نوي عِرياقي طةورةيثرس،  عِرياقيبنياتنانةوة

ي،  عِرياقي كومةلَطايضوونكة يةكيك لةو طرفتانة، بنياتنانةوة نايب
تة الَدةسة،  دريذيبو ماوةيةك،  ذيرخانةكانيةيتتيكضووين
 داِريذراو و ي سيستةماتيكيبة شيوازيك، عس بة حكومةيتيِرةشةكة

طةورةترين و قيزةوةنترين ،  ثيسةوةي تيكدةرانةيبةرنامةيةك
 دةرهةق بة  عِرياق وة بةتايبةيت دةرهةق بة ميللةتاينتاواين
 ي طةورةيئازار و ئةشكةجنةيةك،  كوردستان ئةجنامداوةميللةيت

بةلَكوو سةرجةم ، يان تاقة كةسيكةوة نةدةكراالَلة، و دةكرا ثةيِرةيلةو تووندِرةوية،  داوةي كورديمروظ
 كة ئةو تاوانانة ي ئةوةيبةواتا،  و مووخابةِراتيةكانةوة ئةجنام دةدراي وعةسكةريدةزطا ِرةمسداموو
  كة ثاش ِرووخاينيهةموو ئةو دوكوومةنتة و بةلَطةنامانة،  بةرزيان وةرطرتووةي و ياسايي فةرميقالَبيك
 عِرياق و  دةرهةق بة ميللةتاينيكة طشت ئةو تاوانانة،  ئةوة دةدةنيوبوونةوة طةواهالَبةعس ب يِرذيم

 بةعس بةرثرسيارن  عِرياق و حكومةيتئةوة دةولَةيت،  دةوروبةريشةوة ئةجنام دةدراتاينالَبةلَكوو و
  ...  قوربانيانيانيبةرامبةر ميذوو و بةرامبةر كةسوكار

ثاش ،  جيهاني ترتاينالَو، فةِرةنسا، يابان، بو منوونة، تريش خبوينينةوة تاينالَ وئةطةر ئةزمووين
لَةطةلَ ، تانةالَ ئةو ويةتيةكاينالَ و كومةي و ئابووري سياسيطوِرانكارية دميوكراسيةكانيان و ثيشكةوتين

 يبةطويرةهةموويان هةريةكةو ، تالَ ويانة سياسيةكاينالَ هيزو ي و فيكري سياسي ِرةويتثيشكةوتين
 يلة ليدووانيك، تالَ ويسةروك وةزيران يان سةروكي،  فةرميبةشيوةيةك،  خويانيئةزموون وميذوو

 ليبوورنيان يداوا، وةكوو دةولَةت،  ِراطةياندن و بة نووسراو سةرجةم كةنالَةكايني و لةبةردةميفةرم
 ي داوايبةفةرم،  يابان بوو سةروك وةزيراينهةلَويسيت،  دوواين ئةزموونيش–كردووة لة قووربانيانيان 

  ثِرتاواينيبةرامبةر ميذوو،  لة ضني كرد ليبوورديني داواوة بةتايبةيت،  جيهان كردينالَ لة طةليبووردين
 ي طةورةتاواين.. تيكدا هةبووالَ بةسةر ضةند ويتالَ دةسةي ئيستيعماريتيكالَيابان وةكوو و، يابان كاتيك
  . يللةتان كردووةدةرهةق بة م

ئةمِروكة ،  دابني دةكاتي بوخو نيودةولَةيتي طةورةيِريزو و طرينطيةك،  يابانيبةم هةلَويستة طةورةية
  ..  دوونيا ديالوطة لةنيوان فةرهةنطة جوربةجورةكايني ثرد درووستكردينكات كايت،  شةِر نةماوةكايت

،  ياخوودي سةروكيلةسةرزار،  و ئاشكراي فةرمييت بةشيوةيةكدةبي،  فيدِرالَي عِرياقئةمِروكة دةولَةيت
بةمةش .  بكاترد كوطةيل لة  عِرياق و بةتايبةيتينالَطة ليبوردن لة يداوا، سةروك وةزيراين

 يثةِرةيةكالَِراستةقينة و درووست بو ئةو دةولَةتة نويية دابني دةكةين و بةهيقيقةت  ثتةو يسةرةتايةك
 يلةسةر بنضينةيةك  عِرياق ِريسوا دةبيت وي ِرلربدوو حكومةيت ثِر تاواينيتةوة و ميذوو هةلَدةدريينو
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 يةيتالَ كومةيئةسايش وسةقامطري، ت درووستدةبيتةوةالَتيان و دةسة، الَ نيوان هاينويش ثةيوةند
 بكات بو ي و ضي بكات بو حكومةتةكةيض،  بري لةوة دةكاتةوةيتالَ هاويئيد،  بةرقةرار دةبيتيسياسي

، بطريت  لة دلَ و دةروونيةوة درووستبيت و ِريز لة حكومةت و ياسايتالَ و و خوشةويسيتيدةولَةتةكة
 ي عِرياقي بةسوود و كارا لة كومةلَطايببيتة ئةنداميك  بةرثرس هةلَسوكةوت بكاتيتيةكالَوةكوو هاو
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