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يب ئةوةي بزانن ، كاتيك فيدرالَي لة ياساي كايت عيراق ثةسةند كرا

ناوةِرؤكةكةي ضييةو ضةندة لة خزمةت ضارةسةركرين كيشةي كورد و 
هاباد و قامشلو ِرذانة شارةكاين م، لة ثيش دةسكةوتةكاين ثيشوةوةية

ئةوان ، سةر شةقام و خيابانةكان و ئاآلي كوردستان بة كؤمةلَ هةلَدرا
لة ناخؤشييةكان دةرطاي ، لة خؤشي و ناخؤشي هةلَويستييان هةبووة

لة برسيتييدا سفرةيان لةطةلَمان ، مالَييان خستؤتة سةر ثشت بؤمان
اي هيرشي كؤماري ئيسالمي بؤ سةر كؤية ليذنةي لة يادمة لة دو، لة مةرطيشدا خوين، بةش كردووة

ئيمة دالَدةي :وويت، بةِريز عةبدواآلي حةسةن زادة قسةيةك جواين كرد، هاوثشيت سةرداين حدكا مان كرد
ئايا لة ، ؟؟بؤضي، بةآلم بةهةق قةت ئةوة بة ئيمة ناكريت،  هةزارمان بؤ بةخيو بكةن2ئيوة ،  مليؤمنان دا2

، نا بةلَكة ثةروةردةي سياسيمان سةقةتة، ؟ان طةل هوشياري مرؤظايةيت و نةتةوةيي نييةخوينمانايا ي
  . سياسةيت ثيشةنطة سياسييةكان ئةمة قةبولَ ناكات

كوردستان وةك ماسيت ، ضةند ِرؤذة خؤثيشاندان شارةكاين كوردستاين خؤرئاواي بضوكي طرتؤتةوة
  . يت نة بارانيب دةوةي نةباي، وة ئسكاآليةك نيية، ناِرةزايةتييةك، مةيووة
ئةطةر سياسيش نةبن ليرة ناين ، بةشي زؤريشي شكور سياسيني، دةيان هةزار كوردي تياية  هؤلَةند

هيزة سياسييةكان زؤر ناويرن ناوي خؤيان خبةنة ناو كةمثييني دذ بة ، نةتيجةي سياسي بوون دةخؤن
لة نيوان هةلَويست و سةفةر دووةم ، ووآلتاين دةوروبةر بةهؤي سةالمةيت سةفةري سةرانيانةوة

ضونكة زياين بؤ ثةزةكان ، بةآلم ئامادة نيني ئةندامةكانيشييان بنيرن بؤ خؤثيشاندانةكان، خؤشترة
  . هةية
دكتؤر  ِريكخرا دذ بة تريؤري ) ةندالَهؤ (خؤثيشاندانيك لة شاري دةاخ 2005-6-9ةرواري  لة ب

بةآلم مةخابن لةو هةموو ثارت و دةيان كؤمةلَةو هةزاران سياسي و نوسةر و ، شوق خةزنةويحمةمةد مةع
دستانةوة بةشدار هونةرمةند و ِرؤشنبريةي لة هؤلَةندة ضاالكن ذمارةي ئةوانةي لةثارضةكاين ديكةي كور

 كارمةندةكةي كوردستان 2ئةوانيش جطة لة ،  بةشداربوو300 كةس بوو لة كؤي زياتر لة 5بوون تةا 
لة كاتيكدا ذمارةيةك عةرةيب سوري زياتر ،  بووين5غةريب و حةميد ئيالمييةوة ةمال تيظي بة كاك ك
  . بةشدار بوون

نةتةوةييةكان لة ، بة كوردة كةن) 1963 (ةكةلة قامشلو وا حةرةس قةومييةكان وةك سالَي بةعسي
سةدان هةزار ، ؟؟الي مزطةوت تريؤرة كةن ئيسالمييةكان لة كام كونن، مةعشوقي عاملي ديين و مةكوين؟؟

هؤ هؤ سياسةمتةداراين درؤو ، ضةثةكان ديار نيني، مرؤظي زةمحةتكيش لة مايف ئينساين بيبةشة كرين
ئةي هةواداراين ضةند ، ضؤثي طر كوا ثةيامةكاين بةرنامة درؤكانتانئةي ثارتةكاين سازش و ، نيفاق

قسةي زل و ئاآلي . ثارضةي كوردستان و ووآليت مةزن هةموو قسةكانتان لة بايةكي ورط زياتر نرخي نيية
  . ليتان دةويت هةلَويسيت ئازايانةو قسةي ِراستطؤيانةمان، مةزن بة قِرانيك
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