
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   2-12-2006 8:06 

1 

 
  . کات تی کوردستان ده حکومه   له وه چاک داوای ڕوون کردنه

 بژی گوته. ر نده رزان تکریتی وعواد به دام حوسن و به  دانی سه سداره بیاری له رچوونی دوای ده 
 4ی  ماوه له ته نھا، ربیوه ده اسییوستی جیای س دوو هه، دوو ئاخافتنی جیادا تی کوردستان له حکوومه
مه به که، رداکاتژمیه وره کجار گه کی یه هیم وکورتی  که مه  ئه ڕای ئ  .  
م  بت ئه ده، کات  ده وه  به  ئاماژه که تی کوردستان می حکوومه که وستی یه هه ک ڕکخراوی چاک  وه ئمه
کال  یه ...یلی کوردی فه، کان هیبارزانی،  بجه له هه، نفال کانی ئه نده روه په  دوا بخرت تاآو سزایه

  . نرخنین گونجاو ده ر به باش وۆز، وه بته ده
، کی کوردستان خه رتی و پیرۆزباییكردن له روه ری داپه و په  به م بریاره باسکردنی ئه م به
...  ویلی و فه ی و بارزان بجه ه نفال وهه ساتی ئه ر قوربانیانی کاره رامبه به  وره کی گه هیتی سوکایه به
و  خۆ ئه.  وه یهیی سیاس ه مان هه  ناو هه وتۆته نفالیش که تی مافی مرۆڤ و ئه زاره ک وه روه هه، بینین ده

   که یکانی دیکه  کان یاخود تاوانه هیکوژی بارزانی کۆمه،  بجه ه نفال و هه کانی ئه ر تاوانه سه  له بیاره
   کورد ینه ته وه   دژ به

  ر به رامبه  به ی که و تاوانانه موو ئه ر هه سه ب له تاوانباران دهدام و  سه،  چووه رنه ده ئه نجامدراون
ترین  وره  گه  رییه روه ی دادپه  که وه ئه. وای خۆیان بن گوبیستی سزای ڕه،  نجامیان داوه لی کورد ئه گه

ر  سه چی له که، وه شاردرنه کان ده یهیڕاست، کانیان نیشتووه ر فایله سه کوژی تۆز له تاوان و کۆمه
واتا دادگا ، تینری له دادگا بھی سه ره آی تاوانكاری به ئاماده بوونییتاۆم آ تاوانکی بچووکی که

  . ڕزگار بکات مه زنه آان هیزاری رمه شه  دام له وت سه یه ده
کوژی  کانی کۆمه نده روه  په  که یه وه  ئه قینه رتی ڕاسته روه  داپه  پی وایه  که وه کاته ی ده چاک دوباره 

 و بریاری ناساندنی  وه کال بته دادگادا یه له) دام حوسن سه (ک یه بوونی تاوانباری پله ده  ئامه کورد به
وکات  ئه، بکات لی کورد گه داوای ل بوردن له تی عراقیش سپنرت و حکومه کوژی بچه تاوانی کۆمه

  . بکات لکی کوردستان خه ی له پیرۆزبای یه ی هه و مافه ئه تی کوردستان حکوومه
وه ، یه رمی ئوه لوستی فه هه  مانه کک له ین کام یه که تی کوردستان ده  حکوومه دا پرسیار له  لره  بۆیه

ان بده نه وهیم به جه ماوه ر و قوربان .  
    ندی چاک ناوه
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