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  ؟...شتی تریش...ری یاساو روه سه
  

دانمارک / وره  گه نه سه فای حه مسته            
com.hotmail@123msto

            م که شی یه به 
                

 ،؟.ریتان باش روه رم سه ههتی  حکومه
   ، بت  وه سکه کهموو  روی هه  سه  لهب ئه ر ب، یاسا روه ب یاسا سه ئه
ی  ره یان با سه مجاره ، ئه  کردوه وه ره ی سه و ڕسته کانی پشووم  باسم له  وتاره  پشترش له ته به هه

  م ک ، به ی خه ن زۆرینه الیه بژیراو له مانی کوردستانی هه رله  له خودی په ک ب که یاسایه
وه  وتوو تاقی کردنه ست که م ده ی دژی ئه وه ر ئه به ک له ، نه داوه   بۆی نهنگم  من ده ختانه خۆشبه
قی   شه  به ی که ی کوردستانیه ره م به بوو، ئه من پم وانه1992تای  ره سه ر له هه  کوو م،  به یه تازه
ی ئیسالمی و خۆی جمھور رشتی راسته رپه سه ڕی ناوخۆی، یان برا کوژی، به یان شه و دوای ده مانه زه

و  ی ئه له سه تی مه تایبه کی کوردستان بت، به  خهنی مانی کۆمه رله  بتوان  په پک هاتب، ئران،
ڕکی ناوخۆی  موومان بینیمان، شه شی هه که نجامه رئه تی و پارتی ، ده کیه ی یه نجایه  په نجا به په
  ر  پاوان خوازی زیاتت و سه  پناو ده نیا له گریس ته نه
   ته به هید، هه  شه8000تدار  سه دهردوو حزبی  کانی خودی هه تاییه ره  سه  پی ئاماره  به

م  ه قه  قوربانی له14000  تی  به وه ک ڕکخراوی لبوردنی نو ده نی وه کانی تری ب الیه ئاماره
  .درت ئه
  
ستی پکرد ،  ی ده نده دی پ گهڕی سار ی ناو خۆ کۆتایی هات، شه که  خوناویه ڕه د شکور شه سه
غدا و   به ی جاران زیادی کرد، ڕوو له نده وه د ئه ی سه نده عس، گه تی دوای ڕوخانی ڕژمی به تایبه به

تی فیدڕالی عراقی   ی حکومه%17ون، بۆ داهاتی  تی پ قزه سه ه کوردستان بۆ د پشت له
ی  یه و بودجه لهی  تدان بکه سه  ده  له پرسیارکی بچکۆلهر  گه و ئاگرو خون، ئه وه قینه ی ته رساته هه
ت، ب  ن بۆ میلله که رف ئه ندی سه ؟ چه.. کتان نیه یه ڕه زه ویژدانتان که گرن ، به ری ئه وه غدا که به

نگ  ر ب ده ر هه زن تاسه عس به ری به ماوه م تۆ بی جه به،  ک نییه  بۆ خه%0،7دا   سه گومان له
،  وه  زۆر نزیک بۆته وه بگومان ڕۆژی ل پرسینه. تی کوردی سه ی ده یه نده تیو گه داله م ناعه لهبن 

هیچ   هات، نه کووه مترین کاتا له که  له توو سامانه روه موو سه و هه  بین ئه  هاتوه وه کاتی ئه
مووشمان  دیکتاتۆر بوو ،هه گۆڕ  دامی گۆڕ به ک سه سیش وه  که ترو نه نده عس دڕه  به ڕژمک له

 ڕابوردووی پش  ند له ی حازری په تی کوردیه سه م ده  ئه ق وایه نوسیان چۆن بوو، حه بیبیمان چاره
  ؟...ر دێ سه خراپتریان به....گینا ربگرێ، ئه خۆی وه

ش  که تیه گبه نهر پشل کردنی یاسا ،   سه وه ، دمه وه ره  ده چمه م نه که رۆکی باسه  ناوه ی له وه بۆئه
   کو کۆنه کی ئاسایی به ک هاوتیه ک، نه یه رمانگه ر پرسی فه ک به ک لپرسراوک، نه  نه  دایه وه له

و  م و ئه  ئه  له شه ڕه و هه وه  ژر پیه خاته ک، یاسا ده نفال چییه عسی و ئه  به جاشک و کۆنه
ی  که  داگرتنی ئا ڕزیوه رم جارک به رۆکی هه  سه وه و الشه کات، له راتنی ئران و توران ئه ته
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فرۆش ، نازان  ریمان پ ئه روه تیوو نیشتیمان په  تورکیا، کوردایه  له شه ڕه  هه عس و جارک به به
   لس نه نی کاسه  زوڕنا ژه و کۆمه سته دارو ده  له  جگه لی ناآێ  دینارکی چاپی تازه  بهس که
ینه ر بگه گه ئه. بکه وه ڕ سلیم  بوو، یان ته کی ڕزیوو هیچی تر نه ڕۆیه  په  له  جگه عس که ی به  بۆ ئا

ککی  م پارتی فیشه. پ تاکه م که که دا ئه حه ی ته ولره و هه ی ئاب، ئه31  ولر له ی هه وه کردنه
بات، ک ڕزگاری   خه سین ئاغاش واتهکی یا ه ولرو تا که  ڕۆژی ئازاد کردنی هه نا له  نه وه عسه به
کاتی   جاشیش، له باس بایزی کۆنه پی ئیعترافکی عه ؟ به... وه کاته سلیمی ئه کات و آ ته ئه
ی کوردستانی  ره رۆکی به  سه و کاته ئه رم که رۆکی هه دا خۆیی وسه1991ی  که ریه ماوه  جه ڕینه هڕاپ
م   ئه ولر بووه ند رۆژ دوای ئازاد کردنی هه وون، نازانم چه داخلی کوردستان ب یاره ک سه یه  بهبوو
  تورکیا  له، رم ی ههرۆک کانی سه شه ڕه ی هه رباره ده. یان بۆ ڕزگارکردنی کوردستان ره فه سه

عات  نیا چوار سه یتوانی بت ته تک نه ڵ ، حکومه نده تکی گه سه موو شت تۆ بی ده پش هه
رۆکی حزبک  سهیان فایل دار تیدا باویشک بدا،  ده مانک به رله ک، په بۆ خهبا دابین بکا  کاره
بد  ی چه یه شه ڕه م هه هئب   دهpkkکانی  ره نگه ر سه  سه ی تورکی بھنته ندرمه زار جه  هه ڤده نیا حه ته

  .ب بکا
  .کات ولریش ب نا  تا هه وه شه ری ڕه هس  له  ته به هه 

چ  ئا دا بۆم نووسیت ، داگرتنی کی کراوه یه نامه ستت پکردو منیش له عس ده ی به که هئا ڕزیو تۆ له
ی کۆشکو  سایه نفال چی له  و ئهعسی  به  جاش و کۆنه یان کۆنه ا دهکاتک  له یه تکی هه قیمه
م کردو  بایزباس داوای داگایی عهمن . کرێ رف ئه یان بۆ سه خانانه کانتانا تائستاش دیوه الره ته

موو  هه داوای دادگایی باس، ر داوای دادگایی عه ک هه بژارد، ئستا من نه نگیتان هه  ب بده ئوه
   .م که ئه....کان حسینه هت کان، کان، قاسمه باسه عه

متر  دوای که  که  خۆشبوویت، دنیابه رۆک جاشانه م سه ی کوردستانی، له ره  رۆکی  به ک سه تۆ وه
  .عس  به  به ندیان کردوه یوه ویان پهمو ساک هه له
رم  ڕی ناوخۆ گه  شه عس ویستوویانه فیتی به  به  که یه رۆک جاشه  سه23ی  یه  تازه و فایله ش ئه گه به
نی  سودمه خۆیان رن، که ین به به  کوردستان له یه  تازه وه اقی کردنهم ت ئه  ، وه کی تره الیه ن و له بکه
  . عس می به رده ک سه می بوون وه که یه
  وه مانی کوردستانه رله  په له  که27/9/2003رواری  به له  که2003 بۆ سای 21  پی یاسای ژماره به
 1969ی سای111   ژماره عراقی یاساکانی سزادانی  له156ی  ماده چی تر کار به ، که رچووه ده

ست کارکی  نقه ئه سک به ر که هه ه ،ک وه ره ی سه21  ی ژماره  یاسای تازه وه جگای ئه ناکرێ، له
وا  ، ئه وه ترسیه  مه ستان بخاته ئهرمی کورد زگای هه یی و دامو ده ئاسایش وئاسوده  بکات که رانه تکده
  . درێ را ئه سه تایی  به تاهه ندکردنی کاتی یا هه  سزای به سه م که ئه
باس   عه ، که وه  نایانگرته وه ره ی سه سایهم یا ئه   جاشانه و کۆنه موو ئه  هه، ئایاڕز رۆکی به سه

  یبه ت پی عه نانه عس ، ته  دسۆزی خۆی بۆ به ت له نانه  تهوان و  له ککه تکارت یه بایزی خزمه
ک و  و کۆمه  ئه عس بکا، دیاره تی به رایه  نۆکه ب پاره  به یه تی مایش بکات و ئاماده داوای یارمه

  ؟...تی رو زیادیه گرت سه ری ئه  وه وه تۆو ئتیعاتی ئرانهن  الیه له ی که یه پاره
 


