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لة ، تييةك لة ناو النكةوة بؤ ثري ترينييانالَهةر هاوو، دةست بيتالَتيك ياسا تيايدا باالَلة هةموو وو
ؤ لة كوِر و كضاين سةرؤكةوة ب، لة بيل غيتسةوة بؤ سوالَكةر ترينييان، ِرامبؤوة بؤ الت ترينينييان

نة كضي ، هةموو لة ماف و ئةركدا يةكسانن، ين فِري دراوي باوك نةزانراوو بؤ بيكةس ترينييانالَمنا
نة بيل غيتسيش دةتوانيت بة لةيلة عةلةوي ، سةرؤك دةتوانيت تةنةكةي زبلَي مالَة هةذاريك بقوثينيت

ي بؤ سةر كضان و داطريكردين زةوي و ئةوة باسي دةستدريذ، تيياندا ببارينيتالَتؤز و خؤلَ بةسةر هاوو
تييان و قويت جةماوةر و كؤنترؤلَ الَثاوان كردين كؤنتراكت و دةست بةسةراطرتين كارو ثاروي هاوو

  . ناكةم هةر.. كردين سياسةت و دةسةالتدارييةيت و ئابوري و
، اهايت نيشتمان ضةندة؟؟تانة خةلَك بة دلَي خؤي بؤي هةية بثرسيت و بزانيت و خبوينيتةوةو دالَلةم وو

دواي سةرؤكايةيت ضي ، ؟؟كةمة يان زؤر، مانطانةي سةرؤك ضةندة؟؟، ؟؟لة كويوة ديت و بؤ كوي دةِروات
زةوق و ، غةرامييايت يين، ؟؟ت بةرةو كوي دةباتالَسياسةيت وو. دزيارييةكي ئاشكرا دةبيت؟؟؟

كةي حةقي طولَ باران كردين ، داري كوِر و كضةكايندلَ، وو هيوايةتةكاينالَذمارةي ثيل، ئارةزووةكاين
كةي دةنطي ثيبدريتةوة كةي سوك و ِرسوا بكريت بكريتة ثةندي ، كةي بدريتة بةر هيلكةو شةثازلة، هةية

يةك . تاين مؤديرن و دميوكراسي ئةوةي ببيتة سةرؤك ضاوةِرواين هةموو ئةمانة دةكاتالَلة وو، زةمانة
ئةو ِرؤذةي دذييةيت دةيكات بة ، و ِرؤذةي سياسةتةكاين بة دلَي ئةوة دةيكات بة طولَكاريكاتيرست ئة
  . ئةسث و بةراز

تاين دواكةوتووي ضةشين الَلةوانةية بلَين ئةوةي تؤ باسي ليوة دةكةيت ستانداردي ئةوروثاية نةك وو
لةم .  دةبيذنهةرضةندة كوردستان منوونةي دميؤكراسيية بؤ ناوضةكة وةك خؤيان، كوردستان

كوردستانةي منوونةي دميوكراسي ناوضةكة سةرؤك و سةرؤكؤكةكان هةرضيان بويت بة كةيفي دلَ 
ضونكة ، ئةردؤعانيش تةا لةبةر ثؤشيين حيجاب كضةكاين بؤ خويندن دةنيريت بؤ واشنتؤن، دةيكةن

كةضي ،  و ئةنقةرة دابني بكاتئةردؤغاين ديكتاتؤر ناتوانيت لةضك بؤ كضةكاين لة زانكؤكاين ئةستةنبولَ
  . لةضك بةكردن دةركةن لة كوردستان بةرثرسان بؤ منالَةكانييان دةتوانن زانكؤ بة كردن بدةن نةك ياساي

دانةيةكي كةش وا ،  خؤنيشاندةر دادطايي دةكريت56لة ثؤليظييا سةرؤكي ثيشوو بة تاواين كوشتين 
 بؤ بضوكترين بةرثرسي ئيمة تةا 56، اندةران لة ترسي جةماوةر هةلَةطريتخةريكة سةري خؤي بؤ ه

  . قورباين القيكي كورسييةكةيةيت نةك وورط و هةرضوار ثةيل
، ئةم هةواي دميوكراسييةي وا لة ناوضةكة لة بن هةنطلَي تةرمةكةي ِرةفيق حةريرييةوة هةلَي كردووة

بةشار ئةسةد بة دةست كوردة بيناسنامةكاين ، رة دةسوتينيتخةريكة موقتةدا بة ئاطري قوتابياين بةس
باشة بؤ . لة ميسر بة درومشي كفاية وصلَنا اية قاهرية دةلةرينيتةوة، عاموداو حةسكة زةليلة كات

كؤتايي بة نيو سةدة ، ؟؟؟لةطةلَ نةعرةتةي قوتابياين هةوليرو سليمانييا خؤي نةكات بة كوردستاندا
  . احنا اكراد هم وصلَنا اية دةبا هةموو ثيكةوة بلَيني كفاية، ةلة نةهينيتزةليلي ئةم ط

 بة ناضاري تةسليم بوونةوة بة مرؤظي ثلة دووي 1988-9-6بةعس هةموو ئةو كوردانةي لة دواي 
.. لة مؤلَةيت شؤفيرييةوة بؤ شايةدي دان و دامةزراندن و ذن مارةكردن تا خويندن و سةفةركردن، ناساندن

ئيستا سنوري جياكردنةوةي ثلةكان لة كوردستان زؤر زياتر بوونة لةو . لة هةر هةمووي بيبةري بوون.. 
 الَثلةي با. كؤمةلَطاي كوردستان ضةشين ئايين هيندؤسةكان دابةش بووة بة سةر ضوار ضيندا، سةردةمة
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، ناين طةل، بؤ ئةم طةلةئةمانة لة خواوةندةوة هاتوون بة دياري ، سةرؤك و خيزان و دةورو بةرة
ثلةي دووةم مةكتةيب ، مةكرةمةي دميوكراسي هةموو لة ضنطي ئةوانة، سالَي تةمةن، ضارةنوسي ذيان

ثلةي سييةم كاديرو ئةندامي هةردوو حيزب و مةكتةيب سياسي و ، سياسي وةزيرةكاين هةردوو حيزبة
اين كؤمةلَي كوردستانة زؤربةي ِرةش و ثلةي ضوارةم مةنبوزةك، سةركردايةيت ثارتة بيدةنطةكاين كةية

لة كوردستاين ئيمة . بؤ هةر شوينيك دوِروات بةرةو ِروي نا دةبيتةوة، ِرويت يب ثشت و ثةناي طةلة
دةبيت ثيالَة بة كِرنووشةوة داضةميتةوة بؤ ، لةجيايت ئةوةي سوراحي سةر دانويين بؤ ثيالَة تيكا بؤي

  . ات بة ئاوة طةِراوةكةيسوراحييةك تا قوِرطي تةِر ك
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