
نگ بین پیرۆز بی کاک نچیر ک ده یه با به  
 

 
 

، کوردستانی وران و  ی تازه وه هیدان، برینداران، نه کان، شه کان، کیمیاخواردوه نفال کراوه ئه
ی  ره تی به رکردایه ی سه  سیاسیه وته ستکه و ده نگ پیرۆزبایی له ک ده یه تاریکم، با به

   ئازاد کراوه شه و به خۆیی ئه ربه  سه له ساڵ  ڤده ای حه دو ین که کوردستانی و کاک نچیر بکه

مه((  مۆ کاک نچیر ده ئه ره  ئه ئ ژووی ل كی م ۆ بۆ رووداو دا  م
راقه وه رزآردنه ویش به  ئه  آه وه آۆبووینه ی ع ای نو    له ی ئا

ری پایته هه می آوردستان ختی هه ول گه، ر   )). ی شانازیه ج
44803=id&1=l?aspx.details/com.peyamner.www://http  

  
  تۆ شتکت  که یه وه  مانای ئه وه ، ئه)روا  با ده مای با به(   ده یه ک هه یه واری قسه  کوردوه له
  . وه چته ستت ده  ده ش لهموفتی رۆش نی و به په وتب زۆر بۆی به ست که  موفت ده به
  
  و ئای عراقیان له وه کرده دستانیان پاک ده ری کوردو شۆڕشگران کوه ماوه کاتکدا جه له

کانی  سوتاند، کاک نچیرو هاو کورسیه یان  و ده وه هنا خواره کانی کوردستان ده رزه  به شونه
 ئای رژم، کاک  ی کوردستان له وه خوارد، دوای پاک کردنه بابیان ده و که ج چه ره  که له

 ووت و  وه فای بارزانیدا هاتنه المسته ی مه ژر ونه ل له رته ک خه کان وه خۆره نچیر و موفته
ی کوردستان دا گرت و چنگ و نینۆکی   ئازاد کراوه شه و به ر ئه سه تیان به گبه بای نه

   . قورگی کورد توند کرد بویژدانیان له
  
و هاو  ڵ و هاو سفره وتی کاک نچیرو هاو باخه سوکه  هه  بوانینه وه  رووی سیاسیه  لهر گه ئه

تی و  ستی کوردایه ناو بردنی هه وی له  هه وه  سای رابردووه ڤده  حه بینین له کانی، ده بیاره
وتی  ی نه فرۆشتن تی له  بۆ رۆی قاچاغچیه وه  تانی کوردستانه ، له رزی کوردیان داوه ربه سه

را گرتنی داهاتی  سه ستبه مجار ده خۆ، ئه ڕی خۆ به  شه وه ین، دوای ئه دام حوسه کورد بۆ سه
، وا  هاتووه کۆتایی پ نهش  که ئاشتیهمۆ   تاکو ئه وی ئاشتیدا کهژر نا خۆراک له  وت به نه

ناو بردنی داوی کوردو  لهگرن بۆ  رده غدا وه  به  له دۆالرزاران ملون  هه  به چوار سایشه
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تاندنیان  ه خه نجان و هه رخۆش کردنی گه تی، ئای کوردستانیان کردبۆ ئاکۆی سه کوردایه
  .  ئازادکراوه شه و به کانی ئه مووکوڕیه ی که وه بیر بردنه بۆ له

  
 دنیای یمانان و هاوپهکان بوو،  سته  ژر ده وه ته  نهمی رزگاری رده  سه  که1991کاتک سای 

شکردنی  وی دابه  رابگرن و هه کانی ئمه گوێ بۆ داوایه   کۆک بوون که وه ر ئه  سه  له وه ره ده
   به و کاک نچیره ئهو ی کوردستانی  ره ، بهن تک بۆ کورد دروست بکه هو و دهن  عراق بده
وتکی  ستکه ی هیچ ده وه ب ئه کرد به داو ماچیان ده دام ده سه  شیان له یمانان باوه دژی هاوپه
دام  ی سه وه هز بوونه هۆی به یان بوو به که وته سوکه ست بھنن، هه ده غدا به  به سیاسی له

  .تکی کوردی وه  کردن بۆ دروست کردنی ده له  په یمانان له ی هاوپه وه ین و سارد بوونه حوسه
  

کی  یه وه یاندنی نه رژن بۆ پگه هدان پیالنی جۆراوجۆر داد یمانان سه  هاوپه  ساه ڤده وا حه
تیدا   ژر ناوی کوردایه ی کوردستانی له ره تی به رکردایه م سه خۆ خواز، به ربه کوردی سه

نگی جیھانی  می جه رده کانی سه ک ئاغاو شخه و وه وه نه ده یمانان تک ده کانی هاوپه پیالنه
تی  تی کوردایه هری عراقچیه  ژه ڕێ و به گه ا دهندی خۆید وه رژه دوای به ی به که ر یه م هه که یه

  .ن که رمانداو ده خۆیی ده ربه و داوای سه
  

یی  وه ته وتی سیاسی نه ستکه  پناو کام ده له: پرس ؟  کاک نچیر ده ری کورد له ماوه ئستا جه
  .دستان ؟ی کور  ئازاد کراوه شه  به ی له که ی ئای عراقی ده وه رز کردنه  به شانازی به

  

  
  ری ردار پشده سه

   2008 – 2 – 10ن   نده له
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