
ی دوکان وه کۆبونه  
 

کان بۆ   ئراقیه  نوان حیزبه ی دوکان بو له وه و کۆبئنه رقای ئه  رۆژ میدیای کوردی ئ ئراقی سه2بۆ 
  ندیه وه رژه تی پاراستنی به ر چۆنیه سه وتن له بی و ڕکه ره زکردنی ئراقی عهھ تی به چۆنیه
و  ری و میوانداری ئه ستپشخه  کورد ده  که سایی نیه شتکی نائا ته به ھه.  و حیزبانه کان ه تیه تایبه
ل  گه  له وه دین و ئاشت بونه الحه ن سه نده ولر و له ی ھه کۆنگره  ر له  بکات ھه وانه کۆبونه هجۆر
  .کان و ھتد نفالچیه ئه
ی  وه  پکھنانه لهکانی کورد  ترسیه ی مژوی کوردستاندا و مه  ناسکه م کاته  له یه وه م کۆبونه م ئایا ئه به

قامی  فندن و سکردنی شه لی کوردستان بوو  یان بۆ خه کانی گه بی بۆ دابینکردنی مافه ره ئراقی عه
  ی باشووری کوردستان بوو؟ وه ی داگیرکردنه پاندنی پۆسه  بۆ سه کوردستانه

و  قامی کوردی و ئه م شه رده به  ینه خه  ده م پرسیارانه لی کوردستان ئه خۆیی گه ربه کۆی سه ک سه  وه ئمه
القلعة الحصینة لالمة (زراندنی ئراقی  رۆشی دامه کان زیاتر په به ره  عه  له  که  کوردیانه  ئراقیه حیزبه
  :ن ) العربیة

  دیاریکردنی سنوری باشوری کوردستان بو؟ک  کانی کورد وه پاندنی خواسته  بۆ سه وه و کۆبونه ئایا ئه    * 
  ندی ئراق بوو؟ تی ناوه سه ڵ ده گه وخۆی کوردستان له ندی ناڕاسته یوه ستنیشانکردنی په ۆ دهئایاب    * 
    ته کانی حکومه ر تاوانه  سه لی کوردستان  له  گه تی ئراق له ئایا بۆ داوای لبوردنی حکومه    * 

  لی کوردستان بوو؟  گه کانی ئراق دژ به جۆره       جۆربه
  ختی  زار گیانبه دان ھه سهدیھنای ئامانجی  پاندن و وه نگ بۆ سه کده گرتنی کوردی یهئایا پدا    * 

        ڕگای ڕزگاری کوردستان بوو؟  
  ختی کوردستان  ک پایته رکوک وه مانی کوردستان بۆ ناساندنی که رله پاندنی بیاری په ئایا بۆ سه    * 

        بوو؟
بو،   نه وه ره ی سه وانه  باسی ھیچ خاک له وه  ڕۆژ کۆبونه2یانی کۆتایی  به  وت له رکه  بۆمان ده ی که وه ئه
نھا  ی کورد ته ند ساه باتی چه ی خه وه ک ئه  وه رکوکه وانی که بژاردنی شاره نھا دواخستنی ھه کو ته به

نین و  ی جی پکه وه وانی،  ئه نی شاره نجومه ندامی ئه  پارزگار یان ئه بت به  ک ه  بوبت که وه بۆ ئه
  .ن ده تی نیشان ده وایه ته وتکی نه سکه کو ده  وه   یان داواکاریه و بیاره  ئهمان کاتدا ھه  له شهیگریان

  
بوانی   ئاماده  به وه لی کوردستانه م گه رجه ناوی سه لی کوردستان به خۆی گه ربه کۆی سه ک سه  وه ئمه

ماندا بکات، یان  که له خۆیی گه ربه نگی سه  ده و سرنجی س بونه کار له هخابن ئ ین مه  ده وه و کۆبونه ئه
 ک   نیه وه ی کوردستان ئه کشه.  ڕ بت مان تپه که له ر گه سه ر ناوکدا بت به  ژر ھه کانتان له خشه نه

 و  و شاره ی ئه وه ڕانه  گه ز بت، کشه گه  چ ڕه  یان لهوانی نی شاره نجومه ندامی ئه  پارزگار و  ئه ببته
  وه ر ه سه ختی له کات جه بات ده تی کورد خه وه ، له هشی نیشتمان  بۆ باوه کانه ربکراوه عه  به باقی شونه

  گهبج(ج بوون  کی ئاسایی بت نشته ر ھۆیه ر ھه به ژین و له زی تر ئه گه  کوردستاندا ڕه  له  که کردوه
رجک  مه  کوردستاندا به  له یه  مافی ھاووتیان ھه وانه ئه) عریب ھاتوون تی ته  سیاسه  به  که ی وانه  له
ز  گه ر ڕه  ھه ر به ی سه سه و که  ه ی بپارزن واته که له ندی خاک و گه وه رژه خۆیی کوردستان و به ربه سه

  . ی کوردستاندا  چوارچوه پۆستک لهر   خۆی بپاوت بۆ ھه یه یان ئاینک بت بۆی ھه
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تی  ی چۆنیه رنامه ر به سه  له  گفتوگۆیان کردوه ڕۆژ 2ی  بۆ ماوه  ی که  ئراقیانه و حیزبه  ئه ڕای ئمه به
 دوای   له وه  دروستبونیه  له و ئراقی که و ئراق، ئه ره لی کوردستان و ڕاکشانیان به فندنی گه خه
عریب، ورانکردنی شاروگوند  وام، ته رده ڕی به  شه له( ک ت  سیاسه موو جۆره  ھه وه مه که ڕی جیھانی یه شه

،  وه نفال، ڕگواستنه ئه   مانی کورد، کیمیابارانکردنی کوردستان،  زار قاره یان ھه دانی ده  سداره و دێ، له
م  به بیدا ره عهی   دورگه  له وه  کورد و کوردستان بتوننه یانتوانیوه نه) تی کوردستان گۆڕینی دیمۆغرافیه

وت باشوری کوردستان  یانه ند حیزبکی ئراقی کوردی ده چهق ڕشتنک  ڕ یان ئاره  ب شه ئستا به
لی  ی گه وه هئ بۆ  رخستوه یان ده و بیاره  ئه یه خشه م نه ئهنجامدانی  بی ئراقی، و بۆ ئه ره عه خشن به ببه

  .شی ئراق ه باو وه بکشنهاڕکوردستان 
  ی ئراق دژ به بژاردنه و ھه  ئه لی کوردستان که م گه رجه  بۆ سه وه ینه که ی دهتاپ دو ئمه

ستخۆشی   و ده ی کوردستانه وه کردنی داگیرکردنه یاسایی  نھا به  و ته لی کوردستانه کانی گه ندیه وه رژه به
  . مانه که له ی گه وه کردنه هلی کورد و کۆیل نفالچی و تاوانبارانی گه  ئه  له کردنه
  .بژاردنی ئراق  ھه ن له که شداری نه  به ین که که لی کوردستان ده م گه رجه  سه  داوا له ئمه

ش  وه کانی ئراق، ئه  پشووه ته ڵ حکومه گه  له وتۆی نیه  پک دت جیاوازی ه ی که  ئراقیه ته و حکومه ئه
ک  یه  ھیچ شوه  به  کهن که بژاردن ده شداری ھه  به ی که تیانه ایهس و که وستی ئه  ھه  له یهائاشکر
  . مافی کوردا  دان به نین ئاماده

  
  لی کوردستان خۆیی گه ربه کۆی سه سه

 20 / 11 / 2004  
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