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لة سةر داواي ، جارصكي تريش وةكو هةرجار طةيل كورد بة جوش وخروش بة دةنط رصبةراين وة ضوة ثصش

بة دوديل و بة هةزار ، رصبةران جةماوةري كورد لة ناوةوة و لة هةندةران رويان كردة سنوقةكاين دةنطدان
رولةكاين كورد بة طومانن لةو كورسيانةي كةبة نوسيين . ئةجنامةكاين ئةم طةمةيةطومانةوة لة 

ئةو . دةستورصك جارصكي تر وةالتة ئازادكراوةكةي دةبةستصتةوة بة قةوارةيةكي بة زور بةيةكةوة لكصنراو
.  جطةلة مةرطةسات و وبص بةشي و وصراين بةشي كورد نةبووة1991 تاكو 1921قةوارةيةي كة لة سايل 

 ةوة تا ئيستا سةرةراي زور طريوطرفت كوردستان بة قةدةر هةمو ئةو ساالنة ثصشكةوتوة 1991لة سايل 
   .لة هةمو بوارةكاين ذيان دا

جارصكي تر عرياق ، ئةو دةستورةي كة جارصكي تر كورد دةكاتةوة كةمينة لة ناو ناحةزان ودوذمنان دا
، ثا و لةشكرو طاردي كوماري وئاسايشي لةشكري وووئاوادان دةكاتةوة دةبصتةوة دةولةتصكي خاوةن سو

عرياقيكي مودةرن بة شكل بةالم بة هةمان مصشكي شوفصن و دواكةوتوو كة هةشتا سالة زالة بةسةر 
ئةطةر نةمانةوص فصل لة خو بكةين ورد دةبني لةوةي كص حوكمي عرياق . رذميةكاين يةك لة دواي يةك

دةبن كة لةم دو سالة سةري دةيان رولةي بصطوناهي  و  هيئت العلمايا براياين(دةكات ئةطةر بلصني سوننة 
قبول ناكةم كةس بةو : كورديان بريوة و فرمصسك بو قائد االمة دةرصذن يان زاواي ناموبارةكمان كة دةلصت

ئةوانةي داواي رصفراندوم دةكةن : ودةلصت. عارةبانةي هاوردة لة كةركوك بلصت بطةرصنةوة شوصين خوتان
ئةطةر بلصني شيعة حوكم دةكات ئةوة دةبص سةرو تةزبيح . ) نةفةرصكي خاينن ودةبص دةمكوت بكرصنضةند 

بةدةستةوة بطرين وبة مام جةالل بلصني جةنايب ئايةتواللة وكاك مسعوديش ببصتة حجة االسالم يا امام 
ةي لةسةر كورسي وناويبزوتنةوةي رزطاري كوردستان لةبريبكةين ضونكة بةرصز ابراهيم اجلعفري بةرلةو

ئةطةر . حوكم دانيشصت فةرموي ئةوةي ئيسالم بو كورد قايل دةبيت هصشتا لة داواكاريةكاين كوردان زياترة
خو دملان بة برايةيت كورد و عةرةب خوشة خو ئةوة دةتوانني تةماشاي ساتاليتة عةرةبيةكان بكةين 

نصومان ثص دةدةن وسوكايةيت بة كورد دةكةن يان روذنامة و طوظارةكاين عرياقي خبوصنن روذص ضةند ج
خو ئيستاش هيض رذميصك ئةو روذنامانة دةرناكا كة دةمانطوت !! ئايا جارصكيان باسي برايةتيمان دةكةن

وكرات وةكو ديارة وهةمو بصاليةنصك دةزانص عارةيب دمي. طةيل عةرةب براية بةالم رذميةكان دوذمنن
ئةمريكاش ئةو . ونادميوكرات كورد بة جودايي خواز و نوكةري ئةمريكا و هاوسةنطةري ئيسرائيل دةزانصت

دوستةية كة كوردي ال مسوطةرة و بة خايل الوازي دةزانصت بوية لة فةللوجة بويان هةية رمسي 
 يا مالصك ئاالي ديكتاتوري ثصشو هةلطرن بةالم لة كةركوك كورد بوي نية لةسةر بارةطا يا هوتصل

كوردستان هةلطرص بوية ئةمريكاي دوست بة فيتةي عةرةبصك هصرشي ئامساين دةكاتة سةر هةولصري 
   .ثايتةخت

هاوسةنطةرة كونةكامنان كة دان بة ثةميانةكانيان نادةن و :بةرصزان دةمةوص بلصم دملان بة ضي خوشة
. رد و ناوضةكاين كوردستان دياري نةكراوةبةراستيش نوسراوصكي ئاشكرا ئيمزا نة كراوة لةسةر مايف كو

براية تازةكامنان هصشتا مصشكي دةستهةالتدار و ثان عةرةبيزم لة سةري دا ماون وزاوا بة عةطالةكةمان 
كوردي بصهصز : جا هاوثةميانانيش هيشتا اليان ساغ نةبووة كص زياتر بة كةلكي ئةوان دص. منونةي ئةوانة
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 هاوسةنطةر و بة هصز يان ضةندين وةاليت عةرةيب دةولةمةندو خاوةن و طوص رايةل يان توركياي كونة
   .نةوت

ئيستا ئةو دةولةتةي ئصوة ضاكتانكرةوة هصشتا هيض هصزصكي نية دان بة مايف كورد نانصت ئةطةر سوبةي 
 بو بة خاوةن هصزو حوكم دان بة خوتان دةنصت؟؟ ئايا باشتر نية زور دلسوزانة و بة ئاشكرا بة طةيل كورد

دةبصت داواكةمان بة زةقي ، كوردينا ببورن ئصمة بة هةلةدا ضوين وئةوة رصطاي رزطاري كوردستان نية:بلصن
بة دونيا رابطةهصنني و دوست و دوذمن مان بزانن ئصمة كوردين وتايبةمتةندي خومان هةية و داواي 

   .سةربةخويي كوردستان دةكةين
  : سويد
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