
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   29-12-2006 22:34 

1 

  
  کر هیوا به/  وه ست کاریه  ده رگان به وه) ... رز ڕۆیته(غدا   به! یدایه که ج کردنه گومان له کاتی ج به، درت  ده  سداره ام لهد سه

  2006ری  مبه ی دیسه29ینی  هه
  ) رز ڕۆیته (غدا به

م  ددام ئه  سه  که وه دهت کر یان ڕهی واشنتن و پشنیارانه ئه، ینی همۆ ڕۆژی ه رپرسکی بای ئراقی ئه ند به چه{
  سانك له ند که  چه وان وتیان که درت و ئه  ده  سداره  له یه فته  ههکۆتایی
 دوابخرت بۆ مانگکی  دانه سداره و له  ئه ن که ده  ده وه وی ئه تی ئراقدا هه حکومه

  . تر یان زیاتر
 بیاری  ك له یه وه اچونه هیچ دواخستن و پد که" م نوری مالیکی وتی  به
  . "  ئارادا نییه ددام له دانی سه سداره له

ناوبچت   له ممه ددام ڕۆژی شه  سه دایه ڕه و باوه و له  ئه رگری وتی که ری به پارزه
  .  وه رگرنه کانی وه له ل و په  که  که یاندراوه ران ڕاگه  پارزه ی به وه پاش ئه له

وی  کان هه  کورده رۆکه  سه یاند که رزی ڕاگه  ڕۆیته تی ئراقی به ی حکومه کانی کابینه با رپرسه  به کك له  یه
ی  وه  پش ئه له، شتاکاندا  هه کانی جینۆساید کردنی کوردان له ر تاوانه سه ن له که دام ده می سه کی دووه دادگاییه

  . نجام بدرت دان ئه سداره ر بیارکی له هه
 دادگای  ی که  ئامزه  تۆه  سیاسییه وه و کرده ر به رامبه دام به کانی سه  سوننیه نگره  الیه ندێ له ههیی  ڵ توڕه گه له
دام تاوانی جینۆسایدکردنی  ی سه وه رۆشن بۆ ئه  په کهی  موو کوردانه و هه  ئه وه، تی کان داویه مریکیه  ئه ر به سه
دام  دانی سه سداره تی له م په رده  به کاتی چونه، دانك دارهس ر له  هه ر له پت به ردا بسه سه وانی به ئه
  .  }فیه ڕکی ناوخۆی تایه ر لواری شه سه  له  بۆ وتك که دایه وه قینه  ته  له که یه له سه مه
دام  گایی سهستیاری داد  گرنگی و هه  تیایدا باس له که،  ڕی یاهودا بوکرابۆوه  له ماپه واکه  هه وه ره ی سه مه ئه
کان و  ییه وه ته کان و نه ئایینیه، کان فیه  تایه  کشه ی وه کالکردنه یدانی یه  مه  بۆته و وته  ئه دا که م کاته کات له ده
کانی ناو  جۆر و جیاوازه  جۆربه نه  نوان خودی الیه ك له  الیه  له ته سه  ده  کبکی گرتنه وه موشیانه روو هه سه له

کوردان    که دا زۆر گرنگه  ئاۆزه م بارودۆخه ئاله.  که ندی وتانی ناوچه وه رژه ی به  گوره کیش به الیه ئراق و له
و   ئه وه الیانه بیارکدا گرنگ بهوست و  موو هه  هه بت و له  باکانی کوردستانیان ل ون نه ندیه وه رژه به
  سته وه  هه  پویست به ی که و بیارانه  له ککه دامیش یه دانی سه  سداره بگومان بیاری له.  بت ندیانه وه رژه به

 و  وه ندنه  سه گیانی تۆه نھا به  و ناکرت ته وه ی کوردانه ن ئمه الیه کات له دهکی دروست  یه وه و بیرکردنه
 دایکان و  وه کانه  کوردیه ناه ی که  شاشه  له یره من پم سه. ستین  بوه و بیاره ر ئه رامبه  به رپیانه چونی سه هه

. ن نجنی که نجن هه ن و وا بیکوژن و وا هه م وا ل بکهدا ن سه  ده وه رمه  دکی گه نفال به باوکانی قوربانیانی ئه
 قورسن  بجه ه نفال و هه ستان و ئه ده رگ سوتان و ماڵ له  ئاهی جه نده  چه زانین که موان ده ی هه وه ڵ ئه گه له
ی ماڵ و  وه بوکردنه ره نھا به قه  ته خۆداگرتوتر بین که دان بهکتر و   زیره وه ی کوردستانیان زۆر له بت ئمه م ده به

 گرنگی    له متر نییه ی هیچی که که سته دام و داروده دادگایی سه. تین ه خه کی شکی هه  دادگاییه موك و
  وه قۆزینه  نه له م هه ی کورد ئه ر ئمه گه ئه. کان نیه رمه ر ئه رامبه کانی تورك به  و جینۆسایده که هۆلۆکۆست بۆ جوله

وا زۆر  کان ئه به  ئاره ی شۆڤنیسته رکرده دامی سه ر سه سه پنین به سه وانی جینۆساید نهك تا نفال وه و ئه
  .  بستنین بجه ه کانی هه  موی قوربانییه ك تاڵ له بوی یه ره رگیز بتوانین قه  هه ته حمه زه
 تاوانی جینۆساید  متر له کهوبکات نابت  یه ری په روه ك تۆز دادپه کانی ئراق یه ر دادگای بای تاوانه گه ئه
  .  مۆربکات بجه ه نفال و هه  ئه ق به رحه ده
   
  


