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  يي مام جةالل سةرؤك كؤمار مام جةالل سةرؤك كؤمارجةنايبجةنايب، ،  كورد كورد مايف مايفيي ماندونةناس ماندونةناسيي مافثةروةر و ثاريزةر مافثةروةر و ثاريزةرييريبةرريبةر: : بؤبؤ
>..ثارصزةران و مافثةروةراين كوردي دانيشتوي تارانثارصزةران و مافثةروةراين كوردي دانيشتوي تاران ...  ...  فيدرال فيدرالييعيراقعيراق <

  
 و شانازيةوة يبة شاد،  تاراني دانيشتوي كوردي ثاريزةر و مافثةروةر100 ثتر لة يئيمة وةكو نوينةر

 ي عيراقي دةستبةكار بونتان وةكو سةرؤك كؤماري جةنابتان دةكةين بة بؤنةي خؤمان ئاراستةيايثريؤزب
كة دلَنياين ،  و ثارتيزايني سياس سالَ خةبايت100 ي كورد دوا بةوة دةكةين كة ميللةيتيشاناز. فيدرال
 عيراق ي دةستةالَتدارير ديكتاتؤ حكومةيتي دذ ثارتيزايني شةِري ئيوة لةبري ناكريت ض لة سةردةميرؤلَ

، بةتايبةت ميذوو بريمان دينيتةوة.  بةعس لة عيراق حكومةيت روخايني ثيش و دواي سياسيو ض لة بوار
  جيهان وسةرايني كوردتان طةياندة تةواوي بؤ يةكةمني جار دةنط زاييني 70 و 60 يئيوة بوون لة دةية

  .  ئةو سةردةمةيهةردوو كةعبة
 ي يةكخستنةوة عيراق بة دةستكةويت ثةرلةمايني ئيوة بةم زؤرينةيةةوة ئيمة هةلَبذاردين ديكيلة اليةك

  ليثرسراويةيتي و ئةرككة بة واقيعبيين،  حزبة سةرةكية كورديةكان دةزاننيي كورد و هاودلَيمالَ
  .  ئةو حزبانة بة ئةجنام طةيشتوةسةركردايةيت، يميذووي

 جةماوةريكة ي ثتةوي و ئيرادةي هاودلَ دروستبوينينيشانة،  كورد ميللةيتيا ئيستيةكييت، بة دلَنيايةوة
كة ئةمِرؤ ريطة نادات هيض ،  ريشةدار و ثتةوي كورديان كردة درختيكي ئازادي نةمامي خؤكة بة خويين

 ئةم يهةروةها هاتنةكاية.  كورد ميللةيتي جيطا لةبةرضاو طرتين عيراقةوة بكريت يبيباسيك لة بارة
 يةكطرتنة لة كوردستان نيشان دةدات كة ئيتر هيض دةولَةتيك ناتوانيت تةنانةت بريش لة بةزاندين

 ئةمسالَ ي دوةم كانويني 30 ي ميذوويبة تايبةيت هةلَبذاردين،  كوردستان بكاتةوةي ئازيزي خاكيسنور
  سةدةيةك خةبايتيدات كة دوا جيهان مؤلَةت ناي خةلَك طشيتئيتر ويذداين، لة جيهاندا درةوشاوةتةوة

  .  تر ببيتة طؤِرةثاين سياسةتة ديكتاتؤري و دذة مرؤييةكانيانيووالَتةكةمان جاريك، يخويناو
 كوردستان و بِروامان واية كة يهةروةها ئيمة ئةو سةركةوتنة ميذوويية ثريؤز دةكةين لة جةماوةر

 وضانةكانتان بؤ ئاوةدان  هةولَة يبيت و دةبيتة زةمينة ئيمة لةبري ناكريي وا لة ميذوويهةلَبذاردنيك
  .  كوردي ستةمديدةي خةلَكي ئاسايش و خؤشبذيو كوردستان و دابني كردينيكردنةوة

  
   سالَح نيكبةخت       :سنة
   ئريةج ئيسماعيلثور      :ئيالم

      ي شاثور مةنوضهر    :كرماشان
  ئةنوةر ئيرانزادة       :يورم

  د عةمارلوحمةمة  :قوضان و شريوان
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