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وه مافکی یاسایی  هاوتی به هۆی هاوتی بوونییه. یه یه که مافی هاوتی بوونی له وتکدا هه سه و که هاوتی ئه
ندێ وت  بواری مافی هاوتی بوون له دوو  هه. یه ی هه که ر وته رامبه رککی یاسایشی به دا، ئه و والته یه له هه
 .*ن ده تیش دهو
 
رککی پویسته،  کسانن، کار و ئه کان یه کرن، که مرۆڤه یرده ک چاو سه یه موو به کان هه  مرۆڤه وتک که نگدان له  ده

.بینن یان سوود ده نگدانه و ده می ئه رهه  به وانن له بژاردن، ئه چونکه دوای هه  
 

چونکه ) پدک و ینک(ی کوردستان که دوو زلھزه. ی دیاره که نجامه م ئه کرواه، به بژاردن نه له کوردستانی باشور، هه
کانی ڕۆخ  ه ر پارتییه بچکه  سه ندێ کورسی شکاویان به وه، هه نه یبه ر ئاستی کوردستانی باشور ده  له سه دنیان که
ردوو کاتدا دیسان  له هه. ک ته یه نگیان کردوه زانن دۆڕاون، ده ر ئاستی عراقیش که ده له سه. ش کردوه خۆیان دابه

وایی، کوردستانی  رمان ڕه  ساه فه13ل بووه، که دوای  نده قازانجیان بۆ گه وه ئه. بژاردن زانراوه نجامی هه ئه
 .ت ته دوو ئیماره باشوریان کردوه

 
وت، که هیچ  که رده هین، د نگاندی مافی هاوتی بوونی کورد، له عراقی شیرازه بچاودا بده سه  هه رنجی ر سه گه ئه

رکی یاسایی  میشه ئه  بینییوه، کورد هه وا نه ڕه  هاوتیشی بۆ کورد به مافی نیمچه) ب ره عه(ست رده ی سه وه ته کاتک نه
 . که بکات تی جوله ڵ بت، دژایه ب بپارزت و ئسالمکی گوێ ڕایه ره ربووه که پیرۆزی خاکی عه ی له سه وه ئه
 )     کاکه مایفھم شی و یرید بالبرنو مالته یقسم العراق(شی  که نجامه ئه
کردایه به  ی کوردیان نه ند ساه باتی چه کردایه، خه وار نه ش دۆزی کوردیان کۆله مجاره بوایه ئه رانی کورد، ده سه

 . ی هیوا و ئاشتی    عراقی عروبه منی سوته
 
ستینی بۆ ئازادکرد، وا عراقشی بۆ  له سی هینا، کورد فه ره ب هه ره که عه. نفالی کرد ب ئه ره  کورد الواز بوو، عه که
 .وه کاته دان ده ئاوه
 

 . میوانم بزانت رک که له نیشتمانی خۆمدا به م بۆ داگیرکه نگیش ناده  نیمچه هاوتی نازانم،  ده من خۆم به
............................................... 

  رگیراوه وه  http://susning.nu/Medborgareوه له  ره ی سه هو س د ئه: تبینی


