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  باخ ڕزگار گوه ... ری کاری تیرۆرسی گه  و ئه2006 ڕکردنی سای  به
  
هاوکات ، 2007داهاتنی سای  ڕکردنی و   بۆ به ماوه 2006نی سای  مه  ته  کاژرک له100مووی  هه
  . کات ست پده ژنی قوربانیش ده جه

  و ته  چهدان سه سای هاتنی ،رم بوو کانی هه ی شاره ییانه عریب کردنکی خشپه  سای ته2006سای 
، ر هاملتۆن بوو ی بیکه که گریسه  نه کردنی ڕاپۆرته ده اسای ئام، رکوک بوو بۆ که در دا سه تهقکداری مو چه

سای ،  بوو وه نده تی ناوه ن حکومه الیه م لهر تی هه  پشکی حکومهیملیۆن دۆالر دان سای بینی سه
ست پکردنی  سای ده، کان بوو ب نشینه ره  عه  بۆ شاره رگه شمهری ناردنی هزی پ گه بیاردانی ئه

، بوو  ت سه  ده کی له زایی خه ندین خۆ پیشاندان و ناڕه سای چه،  بوو  و شیعه ڕی نوان سوننه شه
ست  سای ده، ددام بوو  دانی دیکتاتۆر سه  سداره بیاری له سای، وت و غاز بوو نه، بایی سای ب کاره

کی کورد  زایی خه  سای ناڕه وه  داخه به، نفال بوو ی ئه ر دۆسیه سه له، رانی ڕژم کردنی دادگایی سهپ
  ....  سای وددام بوو دانی سه  سداره ر له سه له
بوونی  بگومان.  یی کوردستانه عریب کردنی خشپه ب و ته ره هاتنی عه   بۆ من گرنگه ی که نده وه ئه
تی  تایبه کی  باشییه ده ائام، ژنی قوربان  جه هاتنی و2006ڕکردنی سای  ڵ به  گه ب له ره  عه نده وه ئه
رم و  کانی هه ارهش  ب له ره  عه بوونی هنده.  وه تهمبکر ری کاری تیرۆرستی که گه کو ئه تاوه، وت ده
   و ڕژانه بۆنه، نگ  ئاهه بهرقابوونی هاوتیان   کاتی سه ری ڕوودانی کاری تیرۆرستی له گه ئه، رکوکدا که
و  نجامدانی ئه  کار بھنرن بۆ ئه ال به ستکه ده ک  وه وانه ئه، کرت  ده چونکه،  کان زۆره قامه ر شه سه

،  گومان بن  به بانه ره و عه موو تاکک له هه زگاکانی ئاسایش له  ده  گشتی وه کورد به بت  ده بۆیه.  کارانه
  که، ی کورد که ییه میشه  هه ییه  ساویلکه ته قیه  عه ک به نه، یر بکرن  سه وه  چاوی گومانه به  هشمی  هه وه
  . ھاتوون  ترسی کاری تیرۆری هه  یان له هاتوون بۆ کرکاری هژارن و  هه وانه ئه
  کرا  تییان نه دژایه، رکوک  که دا هاتنه کانی موقته ته  چه که ی پار سا
 هاتنی  دوای له، بوو ئاکام وه ئه، کرا یان نه وه انهنوێ گ رله  کار بۆ سه وه، گیرا یان نه هاتن  لهێ ڕ وه
  بانه ره و عه بت بوونی ئه  ده بۆیه.  وه هنوت  لکهییان قووربانیان  ده  ڕوویاندا وه وه قینه یان ته ده  وه وانه ئه
  ی گووماندا بن ژر چاویلکه  له میشه  هه وه ربگیر ت ند وه  هه  به رمدا کانی هه  شاره له
  . کرت  یریان نه  سه  وه  چاوی متمانه رگیز به  هه  وه

 سانی داهاتوو تریش کاری تیرۆرستییان  وه،  سای داهاتوو که به، مساڵ ک کۆتایی ئه  نه هیوادارم که
و  کی ئه  هاتن و کۆمه به ی ه ڕگ که، تک  قوربانی سیاسه بته درت و هاووتی کورد نه نجام نه بۆ ئه
ی کورد   خونی ڕۆه ستیان به س و کاریان ده  خۆیان یان که نگه  ڕه ی که  بانه ره و عه ئه.   داوه بانه ره عه

   به ی گۆڕه وانه ستگیر کرد و ڕه ده دان هاووتی کوردیان نفالدا سه دناوی ئه تی به مه  هه بت و له سوور
   .کانیان کردن ه کۆمه
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