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لة , ضاوة رواين طؤرانكاري زؤر بوو, ةواوي بة شداري شةري رزطاركردن عصراقي كردتلة بةر ئةوةي كورد بة 
 ضونةوة ي كوردة دةر كراوةكان بؤ و وانة طصراندنة وة ي ناوضة تعريب كراوة كان بؤ سة رهة رصمي كوردستان

صشةكاين ديسان سةركردايةيت كورد تووشي دانووسان وك, بةالم تا ئيستا هيض رووي نةداوة .شوصين خؤيان
 كات بةسةر لة طةل حكومة تة عصراقيةكان لة يادةوةري كورد واتة ثالن دانان)مفاوة زات(ؤتةوة  دانووسانب

     .بردن
çbØóÙàbàò†@ñ@òì@òŠaí‚@óåmìóØ: 

 وكةسايةتيةكان طةرانةوةسةر حةقيقةيت دواي رووخاين رذصمي فاشي سةدام ماوةي دةمامك كردن نةما
تريؤر كردين برطةي فيدراليةت لةكايت سوصند خواردنةكةي ئة جنوومةين .ةرينخؤيان و دةمامكةكان هةلو

دوايش جص بة جص نة كردين مادةي . بة ئاشكراثصمانيان طووت بروامان بة فيدراليةت نيةوةزيران
دوايش ئةم كصشةي ئيستا لة سةر دةستوور هةندصكيان ثةيدايان ,  تا ئةمرؤلةدةستووري كايت عصراقي58

 !ا دةتوانني قةناعةت بةم بؤضوونة بةستووانة بيننيرة ثرسيارةكي طةورة قيت دةبصتةوة ئايلص. كردووة
ða‹Øíº†ì@ãþï÷: 

علمانيةت نايةتةوةكة وا ة وا ئيسالم لة طةل ئة دميوكراسيةت ومصذوو ئةزموونةكان ئةوةيان سةملاندوة ك
تن كصشةكة لة بةر ئةوةي فيدراليةت و سةر بةسيت هةر دوو روي دميكراسية, دنياي نوص داواي دةكات

خؤئةطةر ئيسالم لة مةزهةبدا تةسك بكرصتةوة  ئةوة هةر موستةحيلة شوصن هةبصت بؤ . ئالؤزتر دةبصت
ذصكدا رووبدات و ثرؤسةية كةلة خوود و رؤدميوكراسيةت شتصك نية لةشةو !دميوكراسيةت و فيدراليةت 

 !مانطي ئةو شتة ناسكو جوانانة ديار نية لصرة هة لبصت رووح طؤريين عةقلةوة دةست ثئ دةكات
È@ðØb‚@ðmóïïØóî@ãbØŽï_×a‹@

كوردستان .دةولةيت عصراق بة هة لة درووست كراوةو :(وةك هاورصي شاعريونووسةر كاك رةفيق سابري دةلص
لة بةر ئةوةي عصراق لةسةر )تين باالنسي هاوكصشةيةكي مةزهةيب بة عصراق لكصنراوةبة غةدرو بؤ راطر

بنضينةي يةكيةيت ئارةزوومةندانة و لة بةر ضاو طرين فرة كةلتوري دانةمةزراوة هةميشة ئةطةري 
 !بووةهةلوةشاندنةوةي هة

ضةيان كردو ضةند كايت خؤي هصزة هاو ثةميانةكان ضوونة يوطسالفياو دةستيان خؤش بصت ثارضة ثار
كةضي هاتوونةتة والتصكي ثاضة ثارضةبووي وةك عصراق دةيانةوي بةهصز يةكي , ’والتصكي لص كةوتةوة 

 !خبةنةوة
                    †ŠíØìbÙî‹àó÷Z@



بةالم هةست )لةسياسةت دا دؤستايةيت هةميشةي نيةوبةرذةوةندي هةميشةي هةية:(هةر ضةندة دةلصن
هصزي ثصشمةرططةي .  لة نيوان كورد ئةمريكا هةبيت هاوبةش و درصذ خايةندةكرصت بةرذةوةنديةكي 

هةمان شةر دةكات و )ك.د.ث(ئصستا .دةمصك بوو لةناوضةي هة لة جبةو تةوصلة شةري تريؤري دةكرد)ك.ن.ي(
دةبصت كورد زيرةك .بينا كردين عصراق فاكتةرةكي كاري كةرةكورد هةم لة شةري دذة تريؤرو هةم لة ثرؤسةي 

 .صت لةم ماوةيةدا ثرؤذة نةتةوةيةكاين خؤي جص بة جص بكاتب


