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  ڕ پیرۆززاده باوه ...ر نیا هه ك ته یانی مژووی آوردیشی شواند نه زاهیر رۆژبه
فی و  له مدی سه ال حه مال وتاركی له ژر ناونیشانی مه ك آه ی میدیادا زیره نامه فته  ی هه257له ژماره 

 حزبی شیوعی رگری له مژووی سیاسی آه تیایه به، وه شونن بوآردۆته یانی مژوو ده زاهیر رۆژبه
ی  وه ره ی سه آه ردوو ناوبراوه می هه وه وه و رووه ویی و له ته باتی نه ر به خه رامبه آات به ده عیراق
ی زاهیر  تكارانه آاركی خیانه) شونن ده (ی م وشه به، ك نییه ی زیره مه و وه من آارم به، وه ته داوه

  . م دا تۆماری بكه مژوو لرهوه آه پویسته بۆ  یانی به بیرهنامه رۆژبه
دوای ، ولر بۆ داگیرآردنی هه  ی آرد–ك . د. ددام حوسن هاوآاری پ  آه سه31/8/1996تی  پاش خیانه

تدارتی پارتی دیموآراتی  سته ده، ك آردووه. د. سلیم به پ ته ولری واوی هه عس به ته ی به وه ئه
مان  رله آان په رمانگه  فه آك له یه، آان آرد رمانگه  و فهمو ستی به پشكنین له هه آوردستانی عیراق ده

فریغكردنی آاسته  یانی پك هنا بۆ ته تی زاهیر رۆژبه رۆآایه به سه آی یه ر زوو لیژنه آه هه، بوو
ك آتبی  ی تا وه  سته به و مه مان به رله آانی په ره حزه و مه وه موو آۆبوونه آانی هه تۆمارآراوه

موو  زاهیر له آاتی چاپدا هه، رگ چاپكرا ندان به  پاشان به چه، وه یی چاپ و بوبكرنه هنام گه به
  آانی  رییه ستپشخه ده

هه ر بۆ نموونه ئاماژه به دوو ، ستكاری آردووه و ده ی البرده) تكشان حمه  ز ه-آتی یه (وزی لیستی سه 
داوای آرد آه ) 1992 (ماندا رله مین په آه ی یهتاآان ره ر له رۆژانی سه م؛لیستی ناوبراو هه ده شت ده
آی زۆر ئینجا   بوو دوای گفتوگۆیه وه ئه، وه ره مان ببرته ده رله آانی په وه  له هۆی آۆبوونه عس ئای به

مه  ی ئه وه ر ئه به یانی له زاهیر رۆژبه، وه ره رگای دا تا ئاآه فێ بدرته ده رد لیستی زه
وه  م دیاره له بیری چۆته به، ریھناوه آاندا ده آتبه چاپكراوه له، وز بووه ری لیستی سه ستپشخه ده
، بینراو، نووسراو (یاندن زگاآانی راگه موو ده رچوو هه مان ده رله و بیاره له په وێ رۆژی آه ئه ئه

، برد ی ده ڕوه زاهیر بهوسا   یش آه ئه-بات ی خه وه به رۆژنامه وای ناوبراویان بوآرده هه) بیستراو
وه بوو آه تیپه  آتی ی نیشتمانی ی آوردستان دژی ئه وه یه ڕینه ر له دوای راپه هه، م شت دووه
م پارتی  به، ن غدا بكه آان له به رزشییه  و یارییه وه وره شداری له ده آانی آوردستان به رشییه وه

غدا  ردانی به آان سه رزشییه آرد تا یانه وه وه ده  ئهوه آاری بۆ رۆشه دیموآراتی آوردستانی عیراق به په
ی  ته م بابه ئه) رد لیستی زه (ی واته آه مانییه رله ستا له رگای لیسته په وه ش نه مه ك به. د. پ، ن بكه

شی له آتبه  ته م بابه یانی ئه زاهیر رۆژبه، ر بكرت سه مان تاگفتو گۆی له رله برده په
ك . د. ندی پ وه رژه ت و باسك آه له به ر بابه زاهیر هه، رهناوه ماندا ده رله ی پهآان ییه نامه گه به
، م ه درته قه ت له مژوودا نه واشه و خیانه م آاره به چه ر ئه گه ئایا ئه،  ستكاری آردووه بووبت ده نه
  . وایه ی چ ناوكی تر راست و ره ئه


