
    

     میدیا – باكووری كوردستان

له دژی ده ركردنی یاسایه ك بۆ ڕێگریكردن 
ل���ه  ئینته رنێ���ت، ژماره ی���ه ك هاواڵت���ی 
له  شاری ئیس���تانبوڵ خۆپیش���اندانیان 

ئه نجامدا.
به پێ س���ه رچاوه كانی هه واڵ���ی توركیا، 
ده رده كات  یاس���ایه ك  توركیا  حكومه تی 
هه ن���دێ  كۆنترۆڵكردن���ی  به مه به س���تی 
ماڵپ���ه ڕ، ك���ه  ده س���ت وه رده داته  مافی 

تایبه ت���ی كه س���ه كان و حكومه ت خۆی 
ده سه اڵتی ده بێت بۆئه وه ی دایانبخات.

هه ندێ الیه ن ده ركردنی ئه و یاس���ایه  به  
قه ده غه كردن���ی مافی ئینته ر نێت داده نێن 
و بۆ ئه و مه به س���ته  چه ن���د گروپێك له  
مه یدانی ته قس���یم له  ش���اری ئیستانبوڵ 
خۆپیشاندانێكیان ئه نجام دا و هێزه كانی 
پۆلیس���یش هێرش���ی توندی���ان ك���رده  
به اڵم كوژراوی  س���ه ر خۆپیش���انده ران، 

لێنه كه وته وه . 

      میدیا - كوردستانی

بە نزیكبوونەوەی 15ی ش���وبات 15  
ساڵ له  رفاندن و ده ستبه سه ركردنی 
عەبدوڵ���ا ئۆجەالن ڕێب���ه ری زیندانیكراوی
PKK تێپەڕدەبێ���ت، كوردان���ی باكووری 
لەچاالكییەكانیاندا بە دروش���می  واڵتی���ش 
)ئێ���وە ناتوان���ن رۆژم���ان تاری���ك بكەن( 

رفێنه رانی ئۆجه الن ئیدانه  دەكەن. 

رۆژنامەن���ووس و چاودێری سیاس���ی كەریم 
چۆل���ی، له  ئاخافتنێكیدا ب���ۆ میدیا هێمای 
بۆ ئ���ه وه  كرد، كه  لە مێ���ژووی بزۆتنەوەی 
رزگاریخ���وازی كوردیدا كەس���ە یەكەمەكان 
رۆڵی بااڵیان هەب���ووەو زۆربەی جاریش بە 
نەمانی كەس���ی یەكەم بزووتنەوەكەش زۆر 
الواز ب���ووە، یان نەم���اوەو كوتایی هاتووە، 
بە تایبەت���ی لە باكووری كوردس���تان ئەم 
حاڵەتانە هەبووە. نموونه ش���ی به  شۆڕشی 
بەدرخانییەكان و راپەڕینەكەی شێخ سەعیدی 
پیران هێناوه . گوتیش���ی: من لەو بڕوایەدام 
دەوڵەتی نوێی كەمالیس���تی توركیاش بەم 
لۆژیكە لە جیاتی چارەس���ەركردنی كێشەی 

ك���ورد ك���ە دووەم نەتەوەی گ���ەورەی ناو 
س���نووری دەوڵەت���ی ئێس���تای توركیایە، 
هەوڵیاندا دەستیان بگات بە كەسی یەكەمی 
بزووتنەوەی نوێی ڕزگاریخوازی گەلی كورد 
لە باكووری كوردس���تان ك���ە ئەویش بەڕێز 
عەبدۆڵ���ا ئۆجەالن ب���وو. دەوڵەتی توركیا 
پێیوابوو بە دەستگیركردنی بەڕێز ئۆجەالن 
ڕزگاریخوازی  بزووتن���ەوەی  ب���ە  كوتای���ی 
باك���ووری كوردس���تان دێن���ن، بۆی���ە بە 

گەلەكۆمەكیەكی نێودەوڵەتی توانیان بەڕێز 
ئۆجەالن دەس���تگیر بكەن، بەاڵم ده وڵه تی 
توركیا ل���ەوەدا هەڵەبوون ك���ە پێیانوابوو 
ب���ە زیندانیكردنی بەڕێ���ز ئۆجەالن دەتوانن 
ئازادیخوازان���ەی  ئی���رادەی  جارێكیتری���ش 
زیندانی  كوردس���تانیش  باك���ووری  گەالنی 
بك���ەن، چونك���ە ئۆج���ه الن پێچەوان���ەی 
شۆڕشەكانی  پێش���ووتری  س���ەركردەكانی 
كورد، بزووتنەوەیەكی سیاس���ی رێكخراوی 
دامەزراندووه  كە تا ئازادی و بەدەستهێنانی 
مافەكان���ی گەالن���ی باكووری كوردس���تان 
ناوەستێ و چەندین س���ەركردەی تر لە ناو 
هەمان بزووتن���ەودا بوونیان هەیەو دەتوانن 
لە سەر هه مان ڕێبازی ئۆجەالن بەردەوامی 

ب���ە خەبات و ش���ۆڕش ب���دەن، بویە دوای 
دەس���تگیركردنی ئۆجەالن ك���ە توركەكان 
چاوەڕێی���ان دەكرد خەبات���ی چەكداری و 
تەنانەت سیاسیش لە باكووری كوردستانی 
كوتایی بێت، خەباتەكە نەك كۆتایی نەهات، 
بەپێچەوانەی بۆچوونیان كێشەی كورد لەو 
بەش���ەی كوردستان چووە قوناغێكی ترەوە 
و ئیت���ر توركەكان ن���ەك نەیانتوانی بەڕێز 
ئۆجەالن لەسێدارە بدەن، بەڵكو ناچاربوون 
لە ناو زیندانیش گفتوگۆی لەگەڵ بكەن. لە 
بەردەوامی ئ���ەو خەباتەش بوو كە لەالیەك 
سەرپەڕش���تی  زینداندا  لەن���او  ئۆج���ەالن 
پڕۆسەی چارەسەری ئاشتییانەی دەكردو لە 

الیەكیت���رەوە گەریالكان بەردەوامییان دا بە 
تێكۆشانی خۆیان و مەیدانی خەباتیان چۆڵ 
نەكرد، بۆیە ئێستا كێشەی كورد لە باكوور 
پێی ناوەت���ە قوناغی حوكمكردنی خۆیان و 

پێكهێنانی ئیدارەی خۆیان نزیك بۆته وه .
 هه ر س����ه باره ت ب����ه  15 س����اڵه ی رفاندنی 
عەبدوڵا ئۆجەالن، ل����ه الی خۆیه وه  جەمیل 
بایك هاوس����ەرۆكی دەس����تەی بەڕێوەبەری 
KCKلە وتاری ئ����ەم هەفتەیەی رۆژنامەی 
ئ����ازادی واڵت بەو ش����ێوەیە ئ����ه و رووداوه  
شه رمه زار ده كات:" گەلەكۆمەی نێودەوڵەتی 
لەدژی رێبەری گەلی كورد پێ دەنێتە )16( 
س����اڵەوە. بەو هۆیەوە جارێك����ی تر هەموو 

ئ����ەو دەوڵەت و هێزانەی بەش����داربوون لەو 
گەلەكۆمەی����ە ش����ەرمەزار دەكەین. هه روه ها 
ده ڵێت: دروش����می )ئێ����وە ناتوانن رۆژمان 
تاریك بكەن( كە بۆتە س����یمبوڵی تێكۆشان 
لەدژی ئەو گەلەكۆمەیە بەرز رادەگرین و ئەو 
قارەمانانەی لەو بەرخۆدانەدا ش����ەهیدبوون 
بەڕێزەوە یادیان دەكەینەوە. ئەو قارەمانانە 
گیانی خۆی����ان فیداكرد و بەو ش����ێوەیەش 
ئەمانە  ك����ردەوە،  پووچەڵ  گەلەكۆمەكەیان 

هی����چ كاتێك لەبی����ر ناكرێ����ن. ئامانجی ئەو 
گەلەكۆمەیە لەكەسایەتی رێبەری گەلی كورد 
عەبدوڵا ئۆجاالن تەس����فیەكردنی تەڤگەری 
ئازادی بوو. هەوڵیان����دا رێبەری گەلی كورد 
لە گەل و تەڤگەرەكەی جیابكەنەوە و لەناو 
سیستەمی ئیمراڵی لەناوی ببەن. بەاڵم ماوەی 
)15( س����اڵە ئاش����كرابوو كە ئامانجەكانیان 
پێچەوانە بوونەوە. ئێستا رێبەری گەلی كورد 
پەیوەندییەكانی  بەهێزترە.  كاتێك  لەهەموو 
لەگەڵ گەلی كورد بەهێزتر بووە و كاریگەری 
لەس����ەر سیاس����ەتی رۆژهەاڵتی ناوین زیاتر 
بووە. رەوابوونی لەناو كۆمەڵگه  و سیاسەتدا 

لەبەرزترین ئاستدایە.
 جەمیل بای����ك له  وتاره كه ی����دا ئاماژه ی به  

له   دیموكرات����ی  پ����ڕۆژەی خۆبەڕێوەب����ەری 
رۆژئ����اوای كوردس����تانیش داوه  و ده ڵێ����ت: 
له   دیموكرات����ی  پ����ڕۆژەی خۆبەڕێوەب����ەری 
 PKK رۆژئاوای كوردستان بەپێشەنگایەتی
لەس����ەر هێڵ����ی تەڤگەری ئ����ازادی كورد بۆ 
چارەسەركردنی كێشەكانی كورد و دیموكراتی 

بوونی دەوڵەتان بۆتە نموونەی گەالن .
لە جزیرەی هەرێمی بۆتان و شاری مێردین 
له  باكووری كوردس���تان بۆ شەرمەزاركردنی 

گەلەكۆمەك���ی  س���اڵڕۆژی  15هەمی���ن 
نێودەوڵەت���ی ل���ە دژی عەبدول���ا ئۆجاالن 
چاالكی و گردبوونه وه  و خۆپیش���اندان ساز 
كران، له  الیه كی دیكه وه  بەدەستپێشخەری 
گەنجانی ش���رناخ چاالكییەكی بەمەش���خەل 
بەڕێوەچوو، كه  تێی���دا گەلەكۆمەكیی 15ی 
شوباتیان بەتوندی شەرمەزاركرد . گەنجان 
پۆستەرەكانی عەبدوڵا ئۆجەالن و ئااڵكانی 
بەرزك���ردەوە،  ی���ان   HPG و   PKK
دوای ماوەیەك لە رێپێوان پۆلیس���ی تورك 
بەگازی فرمێس���كڕێژ هێرش���ی كردە س���ەر 
خۆپيش���انده ران و ئه واني���ش ب���ە بەرد و 
مۆلۆت���ۆف وەاڵمێكی توندی پۆلیس���ەكانی 

AKP یان دایەوە . 
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بەبەشداری   كوردستان  رۆژئاوای  لە 
تێك���ڕای ئەندامان���ی ئەنجوم���ەن، 
یاس���ادانانی  ئەنجومەن���ی  كۆبوون���ەوەی 
كانتۆنی  دیموكراتی  خۆسەری  بەڕێوەبەری 
عەفری���ن و جەزیرە و كۆبانی لەس���ێ  كاتی 
جی���اواز به ڕێوه چ���وو، س���ەرۆك و )22( 
وەزیری هه ر یه ك له و كانتۆنیانە س���وێندی 
یاس���اییان خوارد، به اڵم ئەندامێكی حزبی 
دیموكراتی تەقەدومی س���وری پێیوایە ئەو 
كانتۆنیانە هیچ خزمەتێك بە گەلی كورد لە 

رۆژئاوای كوردستان ناكات.

بەبەش���داری هەموو ئەندامانی ئەنجومەن، 
یاس���ادانانی  ئەنجومەن���ی  كۆبوون���ەوەی 
خۆبەرێوەبەری دیموكراتی كانتۆنی عەفرین 
لە 29 ی كانوونی دووەم دەس���تی پێكرد. 
هێڤی ئیبراهیم لەالیەن ئەنجومەنی یاسادانان 
وەك سەرۆكی ئەنجومەنی كانتۆنی عەفرین 
دەستنیش���ان كرا و )22( وەزیر سوێندی 
یاس���ایان خوارد . بەرێوەبەری خۆس���ەری 

دیموكرات���ی كانتۆنی جزی���رە رۆژی 21ی 
كانوونی دووەم راگەیەندرا و ئەكرەم حسۆ 
وەك س���ەرۆك وەزی���ری كانتۆن���ی جزیرە 
و دووجێگری دەستنیش���ان ك���ران، )22( 
وەزیریش ئەركدارك���ران، هەروەها لە 27ی 
كانوون���ی دووەم ئەنجومەنی یاس���ادانانی 
خۆبەرێوەبەری كانتۆنی كۆبانێ لە ناوەندی 
كلتوور و هونەری باقی خدۆ خۆبەرێوەبەری 
دیموكرات���ی كانتۆن���ی كۆبانێ���ی راگەیاند 
كە ئەنوەر موس���لم وەك س���ەرۆك وەزیر و 
جێگریش���ی بۆ دەستنیشان كران، هەروەها 
)22( وەزیری���ش ئەركداركران، بڕیاره  .لەو 
س���ێ كانتۆنییان���ەی ك���ە خۆبەڕێوەبەری 

دیموكراتیان راگەیاند، لەماوەی چوار مانگدا 
هەڵبژاردنی گشتی بەڕێوەببه ن.

حەمید س���لۆ ئەندامی حزب���ی دیموكراتی 
تەقەدومی س���وری، له  باره ی ئه و دۆخه ی 
رۆژئاوای كوردستان تایبه ت بۆ میدیا گوتی: 
"بە بۆچوونی م���ن راگەیاندنی كانتۆنی لە 
رۆژئاوای كوردس���تان هی���چ خزمەتێك بە 
رەوشی ئەمڕۆی گەلی كورد لە رۆژئاوا ناكات، 
بەپێچەوان���ەوە كاریگەری نەرێنی لەس���ەر 

مەس���ەلەی كورد دروستكردووە، بەتایبەتی 
كات���ی راگەیاندنەكەی���ان لەقۆناغێكی زۆر 
هەس���تیاری پەیوەس���ت بە قەزیەی كورد 
بوو، ك���ە رۆژی چوونی وەفدی كوردی بوو 
ب���ۆ كۆنگرەی جنێف دوو، كه  بۆ یەكەمجار 
ل���ە مەحفەلێكی نێودەوڵەتی به ش���دارییان 
ده ك���رد، لەكاتێك���دا ئەو وەف���دە هەڵگری 
پێناسەی گەلی كورد و مافە زەوتكراوەكانی 
ب���وو، كەچی ئ���ەوان هەر لەیەك���ەم رۆژی 
كۆنگرەوە دەس���تیان بەهێرش���كردنە سەر 

بەش���داربووانی ك���ورد لەكۆنگرەكەدا كرد، 
بۆئ���ەوەی بۆش���اییەك ل���ە بزووتن���ەوەی 
رزگاریخ���وازی گەلی كورد دروس���ت ببێت، 
ئەوان هەمیش���ە دژی ئەوەن جگە لەخۆیان 
حزبێكی  دی بەشداری لە بڕیاره كان بكات، 
دیارە بەشداری تاكالیەنەش هیچ خزمەتێك 
بە بەرژەوەندی گەلی كورد ناكات، تەنانەت 
گەلیش ل���ەو ئیدارە كانتۆنییان���ە ناڕازین، 
هۆكارەكەش���ی ئەوەیە بەبەشداری تێكڕای 
بەڵكو  دانەم���ەزراوە،  كوردیی���ەكان  حزبە 

بێئ���ەوەی پرس بەهیچ ح���زب و الیەنێكی 
كوردی بكەن، خۆیان بڕیار لەسەر كارەكان 

دەدەن.
بەڕێوەبەرایەتی  ئەنجومەنی  به اڵم سەرۆكی 
حیس���ۆ(  )ئەك���رەم  جزی���رە  هەرێم���ی 
رایدەگەینێت كە ئەوان بەردەوامن لە دیدار 
و دانیشتنەكانیان لەگەڵ  سەرۆكی دەستەی 
هەرێمییەكان، بە ئامانجی باشتر بەڕێوەبردنی 
كاروبارە كردارییەكانی وەزارەت و ئەوەشی 
خستەڕوو كە لەئاییندەیەكی نزیكدا دەست 

بە كرداریكردنی بەرنامەكانیان دەكەن . 
ئەنجومەنی  دیدارەكان���ی  ب���ە  س���ەبارەت 
بەڕێوەب���ەری هەرێم���ی جزی���رە لەگ���ەڵ  

وەزیرانی هەرێمەكە، س���ەرۆكی ئەنجومەنی 
بەڕێوەبەرایەت���ی هەرێمی جزیرە ) ئەكرەم 
حیس���ۆ (، هێم���ای ب���ۆ ئ���ه وه  ك���رد كە 
ئامادەكردنی  ئامانج���ی  ب���ە  دیدارەكانیان 
سیستەمی ناوخۆی دەس���تە و كۆمیتەكان 
ب���ۆ كار و خەباتی ئایندەی بەڕێوەبەرایەتی 
گش���تی بووه . ناوبراو جەختی له وه  كردەوە 
لە كۆبوونەوەی وەزیراندا كاروبار و خەبات 
و ئەركەكان دەستنیشان دەكەن، گوتیشی: 

داوامان لە سەرجەم وەزیرەكان كردووە بە 
هەموو ه���ەوڵ و دەرفەتێكی خۆیان بخەنە 
گەڕ بۆ ئەوەی س���ەرجەم دام���ودەزگاكان 
خۆبەڕێوەبەرایەتی  سیس���تەمی  ئاوێت���ەی 
دیموكرات���ی بك���ەن، هەروەه���ا داوامان لە 
وەزی���ری دەرەوەی كانتۆنی جزیرە كرد لە 
دیدار و دانیش���تن و س���ەردانەكانیاندا ئەو 
راس���تییە بخەنەڕوو كە پرۆژەی سیستەمی 
پ���رۆژەی  دیموكرات���ی،  خۆبەڕێوەب���ەری 
پارچەكردنی س���وریا نییە و بەپێچەوانەوە 
نموونەیەك���ە ب���ۆ سیس���تەمی دوور ل���ە 
ناوەندگەرای���ی و رێگەی���ە ب���ۆ بونیادنانی 
س���وریایەكی دیموك���رات ك���ە س���ەرجەم 

یەكس���ان  بەش���ێوەیەكی  پێكهاتەكان���ی 
لەس���ەرجەم  داواش���مان  بژین،  لەنێوی���دا 
وەزی���ر و ئەندامانی ئەنجومەن و كۆمیتە و 
هەموو دام���ودەزگا و بەڕێوەبەرایەتییەكانی 
كانتۆنی جزیرە ك���ردووە كە بۆ دابینكردن 
و پەیداكردن���ی پێداویس���تییە ژیانییەكانی 
دانیشتووانی هەرێمە و باشتركردنی رەوشی 
ئابووری و ئارامی كانتۆنەكە هەموو هەوڵ و 

هێزێكیان بخەنەگەڕ.

      میدیا – رۆژهه اڵتی كوردستان

له  درێ���ژه ی گوش���اره کانی رژێمی ئێران 
له س���ه ر مامۆستایانی کورد له  رۆژهه اڵتی 
کوردستان، مامۆستایه کی کوردی خه ڵکی 
شاری کرماشان سزای دوورخرانه وه ی بۆ 

پارێزگای لۆڕستان به سه ردا سه پا.

مامۆس���تایه کی ک���ورد خه ڵکی ش���اری 
کرماشان به  ناوی )محه ممه د ته وه کولی( که  

ئه ندامی )ده سته ی به ڕێوبه ری ئه نجومه نی 
پیشه يى مامۆس���تایانی شاری کرماشان( 
�ه  به هۆی ناڕه زایه تی ده ربڕین، له س���ه ر 
له خوێندنگه کاندا،  پ���ه روه رده   چۆنیه تی 
حوکمی دوورخستنه وه ی له الیه ن دادگای 
رژێم���ی ئێران پ���ێ راگه یه ندرابوو، دوای 
نزیكه ی ده  مانگ س���زای نابراو، له الیه ن 
لقی"1"ی دادگای پێداچوونه وه  پشتڕاست 
کراوه و سزای دوورخرانه وه ى بۆ پارێزگای 

لۆڕستان به سه ریدا سه پێندرا.

15ی شوبات ئیدانه  ده كرێ

كانتۆنه كانى رۆژئاوای كوردستان خوێندنه وه ی جیاوازیان بۆ ده كرێ

كەریم چۆلی: ده وڵه تی توركیا هەڵەبوون كە پێیانوابوو 
بە زیندانیكردنی بەڕێز ئۆجەالن دەتوانن جارێكیتر 

ئیرادەی ئازادیخوازانەی گەل زیندانی بكەن

حەمید سلۆ: راگەیاندنی كانتۆنی لە رۆژئاوای 
كوردستان كاریگەری نەرێنی لەسەر پرسی 

كورد دروستكردووە

جەمیل بایك: دروشمی )ئێوە ناتوانن رۆژمان 
تاریك بكەن( بۆتە سیمبوڵی تێكۆشان لەدژی ئەو 

گەلەكۆمەكییە و بەرزی رادەگرین

ئەكرەم حیسۆ: خۆبەڕێوەبەری دیموكراتی نموونەیەكە 
بۆ سیستەمی دوور لە ناوەندگەرایی و رێگەیەكه  بۆ 

بونیادنانی سوریایەكی دیموكراتی 

مامۆستایه کی کورد دوور ده خرێته وه  كۆنتڕۆڵكردنی ئینته رنێت خۆپیشاندانی لێده وكه وێته وه 
     میدیا – رۆژئاوای كورستان

پارتی دیموکراتی کوردس���تانی س���وریا له  
راگه یه ندراوێكیدا هێرش���ی خۆکوژی و ئه و 
ته قینه وان���ه ی که  له  رۆژئاوای کوردس���تان 

ئه نجام ده درێن شه رمه زار کرد. 
پارت���ی دیموکراتی کوردس���تانی س���وریا، 
راگه یه ندراوێكی بۆ رای گشتی باوکرده وه ، 
كه  تێی���دا هاتووه : "کوش���تنی که س���انی 
بێت���اوان و زنجی���ره  ته قین���ه وه کان که  له 
 رۆژئ���اوای کوردس���تان ئه نج���ام ده درێ���ن 
ئاش���کرای ده کات که  نه یارانی ئه و هه رێمه  

له ئاس���ایش و ئارامی ناوچه ک���ه  ناڕازین و 
ده یانه وێت هه رێمه ک���ه  بکه نه  گۆمی خوێن 
و ب���ه ره و وێرانی بڕوات و رێگه ی کۆچبه ری 
 KDPS ." له به رده م هاواڵتیان بکرێته وه
هه روه ها هێرش���ی خۆکوژی و ته قینه وه کان 
که  له س���وریا و رۆژئاوای کوردستان ئه نجام 
ده درێ���ت ب���ه  توندی ش���ه رمه زار ده کات و 
له کۆتاییدا داوا له سه رجه م هێز و رێکخستن 
و پارتی کوردی ده كات كه  له دژی هێرش���ی 
تیرۆریستان یه کێتی ریزه کانیان پته و بکه ن 

و خاوه ن هه ڵوێستێک بن.

KDPS هێرشه کانی سه ر رۆژئاوا شه رمه زار ده كات

PKKعەبدوڵاڵ ئۆجەالن سه رۆكى زیندانیكراوی
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بروسکە ئیبراهیم له  دامەزرێنەرانی کۆنگرەی 
بیرمه ندێكی  وه ك  کوردس���تانه و  نیشتمانی 
نه ته وه یی ناسراوه ، له به شی دووه م و كۆتایی 
ئه م هه ڤپه یڤینه  یدا له گ���ه ڵ میدیا، جه خت 
له وه  ده كاته وه  كه  پەیمانی دۆس���تایەتی و 
بەرگ���ری هاوبه ش لەبەین���ی دوو دەوڵەتی 
سەربەخۆدا دەبەسترێ. دەوڵەتانی دەرەوە 
ب���ێ دامه زرانی دەوڵەتی کوردس���تان هیچ 
حس���ابێک بۆ هه رێمی كوردستان ناکەن و 
هەر بە بەشێک لە عێراق تەماشای ده کەن.

میدیا: پۆس���ت و پارە و ئەدای بەرپرسانی 
ک���ورد لە بەغ���دا ل���ە گەڕانەوەی بس���تە 
خاکێ���ک و جێبەجێکردن���ی م���اددەی 140 
نەبووە،  نەتەوەی���ی  دەس���تکەوتێکی  هیچ 

لەوبارەیەوە راتان چییه ؟
بروس���کە ئیبراهی���م: ئەوان���ەی ئێس���تا لە 

بەغدا ب���ە ناو نوێنەرایەتی ک���ورد دەکەن، 
نوێنەری حزبە دەس���ەاڵتدارەکانن کە تەنها 
ب���ۆ بەرژەوەن���دی خۆی���ان و حزبەکانیان 
تێدەکۆش���ن و بە هیچ جۆرێک نوێنەرایەتی 
گەلی کورد ناکەن و بازرگانی بە کێش���ەی 
ک���وردەوە دەک���ەن. لەبەر ئەوە تا ئێس���تا 
هیچ بەرهەمێکی بۆ گەل���ی کورد نەبووە و 
نابێت. ماددەی 140یش هەر لە س���ەرەتاوە 
چ���اوەڕوان نەئەکرا کە س���ەرکەوتوو بێت، 
هەڵەیەکی سیاسی زۆر گەورە بوو کە حزبە 
کوردییەکان بەوە رازی بوون چاره نووس���ی 
ناوچە کوردییەکانی دەرەوەی هەرێم بخرێتە 
دەنگدانەوە، چ���ۆن دەبێت خاوەنێتی ماڵی 
خ���ۆت بخەیت���ە دەنگدانەوە؟ ئ���ەو ناوچە 
کوردییانەی کە ئێستا حزبەکان ناویان ناوە 
ناوچە کێش���ە لەس���ەرەکان، ئەگەر هەموو 
کوردیشی لێ دەرکەن، ئه وا هه ر لە کۆنەوە 
کوردستانی بوون و کوردستانیش دەمێنن. 
حکومەت���ە عێراقی���ەکان هەم���وو کاتێ���ک 
هەوڵیان داوە لەو ناوچە کوردییانە عەرەب 
جێگی���ر بک���ەن و کورد دەرب���ەدەر بکەن. 
ئێس���تاش دەیانەوێت لەڕێگەی دەنگدانەوە 
ئەو ناوچان���ە داگیر بکەن. ماددەی 140یش 
تەنه���ا بۆ هەڵخەلەتاندنی گەلی کورد بووە. 
بۆیه  تاوانێک���ی گەورەیە خاک���ی کورد بۆ 
بەرژەوەن���دی تەس���کی حزبایەت���ی بخەنە 

دەنگدانەوە. 
میدیا: ده گوترێ لە کاتی ئێستادا ئاسایشی 
کورد پارێزراو نییە، سەرکردایەتی کورد بۆ 
پاراس���تنی ئاسایش���ی نەتەوەییمان ده بێت 

چی بکات؟
بروس���کە ئیبراهیم: ئاسایش���ی کوردستان 
بە دروس���تکردنی س���وپایەکی نیش���تمانی 
بەهێز و یەکگرت���ووی دوور لە حزبایەتی و 
بەرژەوەندی کەس���ی دەپارێزرێ. هەروەها 
دەبێت هێزی ناوخۆیی پۆلیس و پاراستنی 
گەل س���ەربەخۆ ب���ن و بە هی���چ الیەکەوە 
نەبەسترابن و ئەرکیان تەنها خزمەتی گەل 
بێت. پێویس���ته  هێزی ک���وردی لە هەموو 
ناوچە کوردییەکان���ی دەرەوەی هەرێمدا بۆ 

پاراستنی گەلی کورد جێگیر بکرێن.
میدی���ا: ئەمریکا به  رووكه ش زۆر جار باسی 
هاوپه یمانی له گه ڵ کوردان ده كات، کەچی لە 
واقیعدا تا ئێستا هیچی بۆ کورد نەکردووە، 

ئه وه  چ خوێندنه وه یه كی بۆ ده كرێت؟
و  هاوپەیمانێت���ی  ئیبراهی���م:  بروس���کە 
دۆستایەتی لە سیاسەتا هیچ کاتێک تاسەر 
نییە، بەڵک���و بە بەرژەوەندی ئەو واڵتانەوە 
بەس���تراوە کە پێکەوە لە چەن���د خاڵێکدا 
لەس���ەر هەندێک ش���ت رێکدەک���ەون، بە 
مەرجێک کە بەرژەوەندی هەردووال پارێزراو 

بەڵگەیەکی  نەمبیس���تووە  تائێس���تا  بێت. 
نووس���راو هەبێت کە پێوەن���دی ئەمریکا و 
کورد وەکو هاوپەیم���ان رێکبخات. ئەمریکا 
هەتاکو ئێستا هێچ پەیمانێکی فەرمی لەگەڵ 
کوردا نەبەس���تووە، پەیمانی دۆستایەتی و 
بەرگ���ری هاوبه ش لەبەین���ی دوو دەوڵەتی 
سەربەخۆدا دەبەسترێ. دەوڵەتانی دەرەوە 
ب���ێ دامه زرانی دەوڵەتی کوردس���تان هیچ 
حس���ابێک بۆ هه رێمی كوردستان ناکەن و 
هەر بە بەشێک لە عێراق تەماشای ده کەن. 
ئەمریکا واڵتێکی س���ەرمایەداری گەورەیە و 
بۆ بەرژەوەندی ئابووری خۆی دۆس���تایەتی 
حکومەتێەک���ی  ک���ورد  ئەگ���ەر  دەکات. 
یەکگرت���ووی ب���ە ئابوورییەک���ی بەهێ���زی  
هەبێت، ئەو کات لە بەرژەوەندی ئەمریکادا 
دەبێت هاوپەیمانێتی لەگەڵ کوردا دروست 
بکات. کورد نابێ���ت چاوەڕوانی ئەوە بێت، 
ئەمری���کا، یان هیچ واڵتێکیکە ش���تێکی بۆ 
بکات. کوردس���تان واڵتێکی دەوڵەمەندە و 
ئەگەر کورد بتوانێ دەوڵەتێکی سه ربه خۆی 
بەهێ���ز دابمەزرێن���ێ، ئ���ەو کات ئەمریکا 
لەپێش هەمووان���ەوە دەبێتە هاوپەیمانێکی 
درێژخایەن���ی ک���ورد ک���ە بێگوم���ان ب���ۆ 

بەرژەوەندی کوردیش باشە.
میدیا: ده گوترێ لەس���ەردەمی جیهانگیری 
ناس���یۆنالیزم پاشەکشەی کردووە و شتێک 
نەم���اوە بەن���اوی دەوڵەت���ی نەتەوەی���ی، 
بەڵکو ئابووری جیهان���ی جێگەی هەمووی 

گرتۆتەوە، له وباره يه وه  راتان چییە؟
بروس���کە ئیبراهیم: من ئەم قس���ەیەم هەر 

لەالیەن���ی کوردی و حزب���ە کوردییەکانەوە 
بیس���تووە، كه  هیچ الیەکیان نەیانتوانیوە و 
لە سەربەخۆیی  هەنگاوێک  نەشیانویستووە 
کوردستان نزیک ببنەوە و به رده وام دژایەتی 
و دوژمنایەتی ئەو کەس���انەیان کردووە کە 
باس���ی دەوڵەت���ی کوردیان ک���ردووە. لە 
بیس���ت س���اڵی رابردوودا بەتایبەتی پاش 
رووخان���ی یەکێتی س���ۆڤیەت ب���ە دەیان 
دەوڵەتی س���ەربەخۆ دروس���ت بوون. هەر 
بۆ وێنە واڵتی یۆغۆس���الڤیا بوو بە حەوت 
دەوڵەتی س���ەربەخۆ، کە ئێس���تا زۆربەیان 
پێوەندییەکی باش���یان لەگەڵ یەکدا هەیە. 
ئەگەر تەماش���ای واڵتانی یەکێتی ئەوروپا 
بکەی���ن، بۆم���ان دەرەکەوێ���ت ک���ە هیچ 
واڵتێکیان ئامادە نییە دەس���ت لە دەوڵەتی 
نەتەوەی���ی خۆی هەڵگ���رێ. کام دەوڵەتی 
عەرەبی تا ئێس���تا وازی لە دەوڵەتی خۆی 
هێناوە؟ بۆ میللەتەکانیکە رەوایە دەوڵەتی 
نەتەوەیی خۆی���ان هەبێت، بۆچی بۆ کورد 
رەوا نیی���ە؟ هەر ئەو کوردان���ەی کە دژی 
دەوڵەتی  پش���تگیری  کوردی���ن،  دەوڵەتی 
فەلەس���تینی دەکەن. بەرژەوەندی تەسکی 
خۆیان لە چوارچێوەی واڵتە داگیرکەرەکانی 
کوردستاندا دەبینن. حزبە دەسەاڵتدارەکانی 
باشووری کوردستان لە عەرەبەکانی عێراق 

زیاتر بەپەرۆشی یەکپارچەیی عێراقن.
میدیا: لە یەک سەدەی رابردوو وێڕای هه موو 
خه بات و قوربانیدانێك کورد نەیتوانی ببێتە 
خاوەنی دەوڵەتی کوردس���تانی، ئەم خه ونه  

چۆن به دی دێت؟
بروس���کە ئیبراهیم: ئەگەر کورد باوەڕی بە 
خۆی هەبێت و بیەوێت دەوڵەتی سەربەخۆی 
هەبێت، ئێس���تا کاتێکی زۆر لەبارە. ئەگەر 
تەماش���ای رەوش���ی واڵت���ە داگیرکەراکانی 
کوردس���تان بەتایبەتی و رەوش���ی واڵتانی 
ناوچەک���ە بەگش���تی بکەی���ن، دەبینی���ن 
کێش���ەیەکی زۆر دروس���ت بووەو هەریەکە 
بۆ بەرژەوەندی خ���ۆی و هەر کۆمەڵێک لە 
دژی کۆمەڵێکیکە شەڕی خوێناوی دەکات. 
ئەم رەوش���ە جارێکیکە ئاس���ایی نابێتەوە. 
گەل���ی کورد لەم ناوەدا لە زەرەر زیاتر هیچ 
دەستکەوتێکی نابێت، لەبەر ئەوە ناتوانێت 
بگات���ە ئامانجی خ���ۆی ل���ە چوارچێوەی 
واڵت���ە داگیرکەره کانی کوردس���تاندا. کورد 
دەبێت س���ەربەخۆیی خ���ۆی رابگەیێنێت و 
هی���چ واڵتێک ناتوانێ���ت داوا لە گەلی کورد 
بکات، پاش وێرانکردنی کوردس���تان و ئەو 
هەموو کوشتارەی کە لێی کراوە، سنووری 
ئەو دەوڵەتە دەس���تکردانە بپارێزێت. بەاڵم 
گرنگ ئەوەیە کە کورد خۆيش���ی نەیەوێت 
ئەو س���نوورانە بپارێزێت، جیابێتەوە و بۆ 
سەربەخۆیی و ئازادی تێبکۆشێ. بەداخەوە 
پاش راپەڕینەکەی گەل لە س���اڵی 1991 دا 
پ���اش ئەو هەموو کوش���تار و کیمیاباران و 
ئەنفالی کورد، س���ەرۆکی یەکێتی و پارتی 
چوونە بەغدا و لەگەڵ س���ەدام دەس���تیان 
بە گفتوگ���ۆ کردو، هەلێک���ی گەورەیان بۆ 
دامەزراندنی دەوڵەت���ی کوردی لەکیس دا. 
هه روه ها هەلێکی گەورە لەساڵی 2003 دا بۆ 

کورد هاتە پێشەوە، کاتێک سوپای ئەمریکا 
دەوڵەت���ی عێراق���ی رووخان و س���وپاکەی 
هەڵوەش���اندەوە و و هەر کورد وەک هێزێک 
مابوو. لەبات���ی ئ���ەوەی دەوڵەتی کوردی 
دابمەزرێن���ن، حزب���ە کوردییەکان دیس���ان 
چوون���ەوە بەغ���دا و جارێکیک���ە حکومەت 
و س���وپایان بۆ عێراق دروس���ت کردەوە و 
ناویان نا عێراقی تازە کە ئێس���تا دیسانەوە 
دوژمنایەتی کورد دەکات. هەتاکو حزبەکانی 
کوردس���تان لە هەڵەی خۆیانەوە فێر نەبن 
و واز ل���ەم سیاس���ەتە عێراقچێتییە چەوتە 
نەهێنن، ئەوا زەحمەتە کورد ببێتە خاوەنی 

دەوڵەتی کوردستان.
و  گەش���ەنەکردن  ه���ۆكاری  میدی���ا:   
بەردەوامنەبوون���ی پارت���ە نەتەوەییەکان و 
پەلنەهاویش���تنیان بۆ هەم���وو ناوچەکانی 

کوردستان چییه؟
بروس���کە ئیبراهیم: وەک لە پێشدا باسمان 
کرد بی���ری نەتەوەیی لە کوردس���تاندا زۆر 
کز و بێهێ���ز بووە. ئەو پارتە نەتەوەییانەی 
کە دروس���ت بوون، دوژمنایەتییەکی زۆریان 
ک���راوە، بەتایبەت���ی لەالی���ەن پارتە چەپە 
دەوڵەت���ە  بەیارمەت���ی  مارکس���یەکانەوە 
داگیرک���ەرەکان. لەبەر ئ���ەوە زۆر زەحمەت 
ب���وو کە پارتێکی نەتەوەی���ی بۆ نموونه  له  
باشووری واڵت بتوانێ بگاتە پارچەکانیکەی 
کوردس���تان. لەبەر ئەوەی دوژمنانی بیری 
نەتەوەیی زۆر بوون، پارتە نەتەوەییەکان بە 
نهێنی کاریان دەکردو بەو جۆرە نەیانتوانیوە 
جەماوەرێک���ی نەتەوەی���ی بەهێز بۆ خۆیان 
دروس���ت بکەن. پاشان پەرش���وباوی ئەو 
کەسانەی کە بیری نەتەوەییان هەڵگرتووە و 
کارنەکردنیان پێکەوە پارتە نەتەوەییەکانی 
الواز کردووە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا بیری 
نەتەوەیی لەم س���ااڵنەی دواییدا لە ناوخۆ و 
دەرەوەی کوردس���تان له الی كوردان پەرەی 
س���ەندووە و بە ئاش���کرا باس���ی دەوڵەتی 

کوردی دەکرێت.
میدی���ا: رەوەندی کورد و بوونی ژمارەیەکی 
زۆر لە سیاس���ی و رۆش���نبیر و واڵتپارێز لە 
دەرەوەی کوردس���تان، تائێستا چی کردووە 
و تا چه ند توانیویەتی پاڵپش���تی واڵتان بۆ 

دۆزی كورد پەیدا بکات؟
بروس���کە ئیبراهیم: لە دەرەوەی کوردستان 
ب����ە ژمارە زیاتر ل����ە دوو ملیۆن کورد هەن. 
هەندێکی����ان پ����اش خوێندن ل����ە دەرەوەی 
کاردەک����ەن.  ماونەت����ەوەو  کوردس����تان 
بەش����ێکیکەیان بەتایبەت����ی ل����ە باک����ووری 
کوردس����تانەوە ب����ۆ کار هاتوونەتە دەرەوە. 
بەش����ێکیکەش وەکو پەناب����ەر وەرگیراون. 
ئ����ەوەی خ����ۆی ب����ە سیاس����ەتەوە خەریک 
کردبێت، بەشێکی زۆر کەمن و پەرشوباون 
و پێوەندیەک����ی بەهێزی����ان ب����ە یەک����ەوە 
نیی����ە. ئەو ژمارە کەمە ک����ە زۆربەیان بیری 
نەتەوەییان هەڵگرتووە، چاالکییەکی زۆریان 
هەبووە ب����ۆ روونکردن����ەوەی دۆزی کورد و 
مافی گەلی کورد ب����ۆ دامەزراندنی دەوڵەتی 
کوردی س����ەربەخۆ. لەوانە پێوەندی بەستن 
بەحکوم����ەت و میدی����ای واڵتان����ی دەرەوەو 

باوکردن����ەوەی دەنگوب����اس و که لت����ووری 
کوردستان، له ڕێگەی وتار و کۆڕ و سيمینار 
و دەرکردنی رۆژنامە. باشترین وێنە بۆ ئەمە 
رێکخراوی یەکێت����ی نەتەوەیی خوێندکارانی 
کوردە ل����ە ئەوروپا لە س����اڵی 1965 تاکو 
1977 و کۆنگرەی نیشتمانی کوردستانە کە 
لە ساڵی 1985 دامەزرا. شایانی باسە لەپێش 
دامەزراندنی یەکێتی نەتەوەیی خوێندکارانی 
کورد ل����ە ئەوروپا، رێکخراوێکی خوێندکاران 
هەبوو بە ن����اوی یەکێتی خوێندکارانی کورد 
لە ئەوروپ����ا، کە وەکو حزب����ە کوردییەکان 
رێکخراوێک����ی چەپی مارکس����ی بوو، رێگەی 
نەئەدا بە هاوبیرانی نەتەوەیی بەشێوەیەکی 
دیموكراتی بیر و رای خۆیان دەر ببڕن. لەبەر 
ئەوە خوێن����دکارە نەتەوەیی����ەکان بڕیاریان 
دا ل����ە س����اڵی 1965 یەکێت����ی نەتەوەی����ی 
خوێندکارانی ک����ورد لە ئەوروپا دابمەزرێنن. 
باش����ووری  هەرێمی  دروس����تبوونی  پ����اش 
کوردستان لەس����اڵی 1991 زۆر شت گۆڕا و 
بەربەرەکانی حزبەکان  لەکوردس����تان  وەکو 
پ����ەرەی س����ەند. نوێن����ەری حزبەکانیش لە 

ئەوروپ����ا هەریەکە بە ن����اوی حزبی خۆیەوە 
قس����ەی دەکردو دژایەت����ی حزبەکانی تریان 
دەکرد. هەمووش����یان پێک����ەوە دژی بیری 
نەتەوەیی دەوەستان و دوژمنایەتی رێکخراوە 
نەتەوییەکانی����ان دەکرد، تا ئەمڕۆش هەر وا 
ماوە. نوێنەری حزبەکان دیس����ان کەوتنەوە 
باسی یەکپارچەیی عێراق و ئەوروپیەکانیان 
وا تێدەگەیان����د کە کورد بە ئارەزووی خۆی 
ل����ە چوارچێوەی عێراقدا دەمێنێتەوەو داوای 
دەوڵەتی س����ەربەخۆ ناکات. من خۆم چەند 
ج����ار لە سیاس����ەتمەدار و رۆژنامەنووس����ی 
ئەوروپی����م بیس����تووە کە وتوویان����ه  کورد 
خۆی بڕیاری داوە ل����ە چوارچێوەی عێراقدا 

بمێنێتەوە. 
میدی���ا: ناتەبای���ی حزبەکان���ی رۆژهەاڵتی 
کوردس���تان به  زه ق���ی دی���اره و ده گوترێ 
ئەس���تەمە بتوان���ن به ره یه ك���ی یه كگرتوو 
پێكبێن���ن، ئای���ا ب���ه و حاڵه وه  پێش���بینی 
راپەڕینی نه ته وه یی له و به شه ی كوردستاندا 

ده كرێ؟
بروسکە ئیبراهیم: لە رۆژهەاڵتی کوردستان 
رەوشێکی ئاڵۆز دروست بووە لەبەر ئەوەی 
وەک���و لەپارچەکانیکەی کوردس���تان حزبە 
کورديیەکان دژایەتی یەکتر دەکەن و هێزیان 
ناکەن بە یەک دژی دوژمنی سەرەکییان کە 
حکومەتی ئیسالمی ئێرانە. ئەگەر رێکخراو 
و حزب���ە کورديیەکانی رۆژه���ەاڵت هێزیان 
دژی دوژمنی س���ەرەکی ک���ۆ بکەنەوە و بۆ 
ی���ەک ئامانج تێبکۆش���ن، ئ���ەوە راپەڕین 
بەرپ���ا دەبێ���ت، به اڵم له  ئێس���تادا جیا له  

ناته بایی خۆیان، پێوەن���دی نیزیکی حزبە 
دەسەاڵتدارەکانی باش���ووری کوردستانیش 
لەگەڵ حکومەتی ئێ���ران خەباتی کوردانی 

رۆژهەاڵتی كوردستانی بێهێز كردووه. 
میدی���ا: پێش���بینی دەکرێ س���اڵی 2014 
دەوڵەتی كوردس���تان له  باش���ووری واڵت 

دابمه زرێ، ئه وه  تا چه ند له  واقیع نزیكه ؟
بروس���کە ئیبراهی���م: ک���ورد بەتایبەتی لە 
باشووری کوردستان لە ساڵی 1991 و ساڵی 
2003 بۆ دروستکردنی دەوڵەتی کوردی دوو 
هەلی زۆر باشی بۆ رەخسا. لەم دیمانەیەدا 
چەند جارێک ئاماژەم بۆ رووداوەکانی سااڵنی 
1991 و 2003 ک���ردووە، چونکە بۆ مێژوی 
تازەی باشووری کوردس���تان زۆر گرنگن و 
بۆ گەلی کورد خەفەتێکی گەورەیە کە ئەو 
ئەنجامەی نەبوو ک���ە چاوەڕوانمان دەکرد. 
چاوەڕوانکردنی بۆ هەلێکی تازە پرۆس���ەکە 
زەحمەتتر دەکات. لەبەر ئەوەی ئێس���تاش 
کاتێکی گونجاوە، ئەگ���ەر کورد باوەڕی بە 
خ���ۆی هەبێ���ت و حزبەکان ئام���ادە بن بۆ 
بەرژەوەندی گەلی کورد بەرژەوەندی حزبی 

خۆیان بخەنە الوە و لەگەڵ واڵتە زلهێزەکاندا 
گفتوگۆ بک���ەن و تێیان بگەیێنن، کە کورد 
پ���اش ئەو هەموو قوربان���ی و کیمیاباران و 
ئەنفالکردن���ە ئامادە نییە ل���ە چوارچێوەی 
عێراقدا بمێنێتەوە، ئه وه  زه مینه كان ته واوتر 
ده كات، ده بێ���ت ئه و فاكت���ه ره  بخرێته  به ر 
چاوی رای گش���تی له  ناوخۆ و له  ئاس���تی 
نێوده وڵه ت���ی ك���ه  98%ی گەل���ی کورد لە 
س���اڵی 2005 له  رێفرەندۆمێک���دا دەنگیان 
بۆ دەوڵەتی س���ەربەخۆ داوە. دامەزراندنی 
دەوڵەت���ی کوردی ه���ەر ل���ە بەرژەوەندی 
کوردا نییە، بەڵکو لە بەرژەوەندی ئەوروپا 
وئەمریکاشدایە. ئەگەر لە ماوەیەکی کورتدا 
ئەم ئامادەکاریە بکرێت، ئەوا کورد دەتوانێت 
لە س���اڵی 2014 له  باش���ووری كوردستان 
ببێتە خاوەنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی 
و دەبێتە نموونەیەک بۆ هەموو پارچەکانی 

کوردستان.
میدیا: وه ك دواپرس���ار سەرنج و ره خنه  و 
تێبینیتان لەسەر ماڵپەڕ و رۆژنامەی میدیا 

چییە؟
بروس���کە ئیبراهی���م: زۆر جێی خۆشیيە کە 
رۆژنامەی میدیا س���ااڵنێکی زۆرە خەباتێکی 
بێوچان���ی ک���ردووە بۆ بی���ری نەتەوەیی و 
س���ەربەخۆیی، هەتاکو ئێس���تا ه���ەر ئەو 
رۆژنامەی���ە دەبین���م كه  به  ئاش���کرا داوای 
دەوڵەتی کوردی دەکات. ماڵپەڕەکەش���تان 
کە بەش���ێوەیەکی ت���ازە رێکتانخس���تووە 
و دەنگێک���ی بەهێ���زی بی���ری نەتەوەیی و 
سەربەخۆییە. هیوادارم هەر سەرکەوتوو بن.

بروسکە ئیبراهیم:

حزبە دەسەاڵتدارەکانی 
باشووری کوردستان زیاتر له  

عه ره ب بەپەرۆشی یەکپارچەیی 
عێراقن

پێوەندی نزیکی حزبە دەسەاڵتدارەکانی باشووری 
کوردستان لەگەڵ حکومەتی ئێران خەباتی کوردانی 

رۆژهەاڵتی كوردستانی بێهێز كردووه

بیری نەتەوەیی لەم سااڵنەی دواییدا لە ناوخۆ و 
دەرەوەی کوردستان له الی كوردان پەرەی سەندووە 

و  بە ئاشکرا باسی دەوڵەتی کوردی دەکرێت

ده بێت له ئاستی نێوده وڵه تی ئه و فاكته ره  بخرێته  
به رچاوی رای گشتی كه  98%ی گەلی کورد 

دەنگیان بۆ دەوڵەتی سەربەخۆ داوە

لە بیست ساڵی رابردوودا بەتایبەتی پاش 
رووخانی یەکێتی سۆڤیەت بە دەیان 

دەوڵەتی سەربەخۆ دروست بوون

رۆژنامەی میدیا سااڵنێکی زۆرە خەباتێکی بێوچانی 
کردووە بۆ بیری نەتەوەیی و سەربەخۆیی، هەتاکو 

ئێستا هەر ئەو رۆژنامەیە دەبینم كه  به  ئاشکرا 
داوای دەوڵەتی کوردی دەکات


