
 
 

 *فاولَي ِرؤذنامةكان
 

 عةيل مةمحود حمةمةد   

 ).6-29هاووآليت (لة هةفتةي داهاتوةوة سوالَكةرةكاين سليماين دةسطري دةكرين 
ئافةرمي حكومةيت هةريمي سليماين لة هةموو جيهان سؤسيال لة ,  ديارة سؤسيالةكةيان زياد دةكات -

 .رزبونةوةيةلة بةهةشتةكةي سليماين لة بة, كةمبونةوةية 
 

 ).ن.ك(كيشةي كةم ئاوي ِروو لة سليماين دةكات 
 !.مانطي تةموز بطةيشتاية بؤ مةلةواين خةلَكي شار باش بوو , ئةي زييةكةي هةولير بة كوي طةيشت -
 

 ).ن.ك(حكومةت داواي دةست لة كاركيشانةوةي ليذنةي دابةشكردين زةوي ِرةتكردةوة 
 .ئيستقالة زةرورة , زةوي نةما , ون تا دوا سةمون لة طةلَدا بو-
 

 ).6-30خةبات (ي خانةنشينان دابةشة كريت 6-5-4ئةمِرؤ مووضةي مانطي 
 مانط يب مانطانة كوو 3قةرز  و سوالَ نةبيت ئةو خةلَكة .  ئةي بؤ دةلَين لة كوردستان قةرز و سوالَ نيية -

 .شاري خةونيشم بؤ دروستة كةن  , ريت مانطانةي هةذاران و ئةنفالكراوانيان ثي ناد. دةذيت 
 

 ).6-30خةبات (ثةرلةمان و بويري 
 .باشترين بةلَطةي بويري قارةمانيةتيني  % 100ثةجنة هةلَِربينةكان و دةنطداين -
 

 ).6-30ن .ك(هةزاران ثةنابةري كورد لة نةرويج مايف نيشتةجي بوون وةرئةطرن 
 .ئةي ضةند لة كوردستان تريؤرة كردن؟-
 

 ).6-29ثةيامنير ( ضةكدار تةسليم بوونةوة 1000موراد قةرةيآلن و 
- خ ِرةزادا ئةم هةوالَة جطة لة شايي و لؤغان بؤ كورد , مانطي نيسان بواية دةمان وت ئيبةآلم لة يادي شي

  .24بذي خةبايت نةتةوايةيت عيار , كوشنت هيضي كة نيية 
 

 ).7-1خةبات(ا هةريمةكاين عيراق دةسةآليت فراوانيان دةبيت لة دةستوري نويد: عةبدواخلالق زةنطةنة 
 .ئةي فيدرالَي نةتةوةيي و جوطرايف ضي بةسةر هات ؟-
 

 ).7-1خةبات(ئةمحةد مستةفا.د.سةردةمي بيدةنطي تةواو بوو 
 . ِراستة سةردةمي ئاهةنط و طؤرانيية-
 

 .دؤزينةوةي كيلَطةي نةوت لة شاري ئامةد 
 !.نةويت تيا بيت خؤزطةم بة ئةنفال , ردييان  سةرةبِري نةويت نةبوو كو-
 



 ).7-5ن .ك(بة بؤنةي ِرؤذي سةربةخؤيي وآلتة يةكطرتووةكاين ئةمةريكاوة سةرؤك تالَةباين ثريؤزبايي بؤ سةرؤك بؤش نارد 

 وةك نازامن هةر ِرزطارخيوازين, هةمان ِرؤذ يادي ِرزطاري فلثينيش بوو لة دةست داطريكةري ئةمةريكا -
 .يان داطريكةر خواز ؟, جاري جاران 

 

ةوة ثيشمةرطةيةو دةست و قاضيكي لةسةر 1981لة سالَي , ثَشمةرطةيةكي ديرين داوا دةكات بيطةيةننة ئةوروثا
 ).7-5ن .ك( سةر خيزان ناكات 8موضةكةي بةشي , كةم ئةندامةو كاري لةسةر دةروين كردووة  % 70, داناوة 

, ئيمة لة قؤناغي شؤِرشي سياسيداين , وةي مانطانة  بؤ كؤنة ثيشمةرطةي سةنطةر ياساغة  ظيزة و بةرزكردنة-
 .ماستاوضي و كؤنة بةعسييةكان ثالَةواين ئةم قؤناغةن 

 
 ).35ضاودير ) (ئيحسان مةال عةيل(بةلَطةنامةي دووةم لةسةر جاسوس 

 .ة بآلو ناكرينةوة؟وابزامن فايلةكاين برادةران لة ِرؤذنامة جيي نابيتةوة بؤي-
 

 ).35ضاودير(بةشيك لة ئةندامة كوردةكاين ثةرلةماين عيراق هةقة واز بينن
كةي ئةندام ثةرلةماين كوردي زماين ويستووة جطة لة ثةجنة هةلَِربين و , ئيمة ضي بكةين عارةيب نازانن 

تانن و طلةيي مالَي قةلَب لةسةر هني خؤ, تاواين ئيمة نيية هةنديكييان كؤنة مستةشار بوونة . ضةثلَة 
 5طرنط ئةوةية , طرنط نيية ضي دةكةن , هةموويان كةس و كار و بازنةي كلكايةيت بةرثرسانن , خاوةنييةيت  

 .مانطي ديكة خانةنشني دةكرين  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 طؤشةيةكة دوو شةمموان لة ئاآلي ئازادي بآلو دةبيتةوة   آ
 
 
 


