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  قادر نادرقادر نادر. . رمیانرمیان  نفالی گهنفالی گه   کچی ئه کچی ئه1818  وو   دیل  دیل   ییربازرباز  لعاد شلیتی سهلعاد شلیتی سه  نوان جهنوان جه  لهله  تی کوردو ئیسائیلتی کوردو ئیسائیل  رکردایهرکردایه  ی سهی سه  هه  مامهمامه

  
 30 /06 /2006  

  
  

  تیه هاو نوسان و ڕۆژنامه ر رامبه  به  عراقدا له  تیرۆریستانی ئیسالمی له گرتنی رمته هۆی با که به  مان گوبیست وبینیمان زۆربه
 2نسا بۆ ڕزگار بونی  ڕه فه ک وه. ر بۆ ئازاد بونیان  به کانی خۆیان گرته  دیبلۆماسی و سیاسیه هچۆن هه موو هه و کانیان وته. کان بیانیه
ریکا  مه ڵ ئه گه هیمانتی خۆی ل  رۆکی فلیپین هاوپه ی سه وه  ئه یشته تاکار گه... ، ی که  نوسه ئیتالیا بۆ ژنه ڕۆژنامه، ی که  نوسه ڕۆژنامه
 ک کرکاری کۆمه پناوی ڕزگار بونی  له  عراق  له وه ی کشایه  سوپاکهکانی تیرۆریستانداو ۆ داخوازیهک ملی بیکات، دیران کر توشی قه
  .  وه ن هه ندێ گروپی تیرۆریسته  الیه ر کرابون له  سه ست به ه د فلیپینی که

  وه ولره  هه ن ئاسایش و دادگا له  الیه کاتک له، مساوی ی نه زنامه  گه  هۆی بونی ڕه  بهقادرید   مالی سه  خۆشمان دیمان چۆن که به
  . ستاند وه کانی نه  دیبلۆماسیه کیهکرد کارو چاال تا ئازادی نه مسا وتی نه،  سال زیندانی کرا30روشون کرا و دواتر  تا بسه ره سه
 مه هدی  بۆ نمونه،  یه  هه وه م باره ی له یان نمونه  ده که. کانی خۆی  تاکه  له زگرتنهی وتی ڕ که لوت ت که سویدیش ناکر  باس له  مه ئه
 بوو   نده  ناهه په کدا ه  چه  ڕه له رچی  گه ئه، ا کان گیر  رسنوره  سه له،  ڵ تالیبان و قاعیده گه  ریکا له مه ڕی ئه ی شه رمه گه زالی که له غه
   گه ی خسته وه ره تی ده زاره  وه کانی خۆی له موو توانا دیبلۆماسیه تی سویدی هه حکومه، ی سویدی بوو زنامه گه ڕه نی ی خاوه وه ه هۆی ئ م به به

مان بۆ  و هاوتیه یرن بۆ چ ئه  زۆر سه ریکیانه مه و ئه ک وتی ئه یه  ڕۆژنامه  خوالخۆشبوو جارکیان له ئانالیندی بیرمه، ڕ بۆ ئازادبونی
بۆش  کی جیھانیدا داوای له یه وه کۆبونه زیرانی سوید له رۆک وه نجام یۆران پرشون سه ره سه، ریکا گرت؟ مه  ئه  ی له خنه  ڕه  وهن ئازاد ناکه
  .  وتی سویدا س وکاری له  نو که وه ڕایه  گهکانی گوانتانامۆ  زیندانه له زالی  غهبوو وه ئه. ن ان بۆ ئازاد بکهم تیهوو ها بت ئه کرد ده

 گرتبویان داوای  ک بارمته کان وه  ئیسالمیه تیرۆریسته سیحی راقی مهکی ع کاتک هاوتیه  بوون وه شتان ئاگاداری ئه نگ بت زۆربه ڕه
  م که ش ناکه وه  باس له  مه ئه.  جکردن ی بۆ جبه که  خرا داخوازیه وتی سوید زۆر به،  سوید کرد بۆ ئازادبونی کی زۆریان له یه پاره
ت هه موو توانا ئابوری و   حکومه رجه مه ی که ی وته وه ره  ده  لهک بۆوه یه  ڕوی هه ر کشه ر تاککی سویدی ڕوبه  هه یه ک یاسا هه وه
  . ی که رکردنی کشه سه رهڕ بۆ چا  گه کانی بخاته اسیهسی
  کوتی600ۆ ئازادبونی  چۆن ب وه ن عراقه الیه  دوای داگیرکردنی کوت لهبینیمان، ین  ڕاستیش بکه التی ناوه ژههۆیرکی ڕ ر سه گه ئه

 چی  که،  وخاوه عسیش ڕ ڕژمی به رچی ئستا  گه  ئه وه. ر عراقدا سه رج به کانی مه نده  به ک لهند  به روشون کردیان به بسه
ی وتان  ی زۆربه یه  وڕژه نین له ئاماده  که هش هتانم و له کک  و یه رم و گوور نیه ی عراق گه تی نوێ ڵ حکومه گه کانیان له ندیه یوه په
  . ؟؟ عراق خۆشبن کانی خۆیان له رزه قه    له یان داوهاڕبی

  ؟؟ بۆ نمونه!!  وتک ال گرنگتره ی تاکی خۆیان له چ که، ن که یه تیان ده موو جیھان دژا  موسلمانی هه که ، سرائیلهتی ئیکی تر و یه نمونه
تی کورد  رکردایه ی سه چ ؟ که وه گۆڕیهڵ حزبو  گه له انستینی و لوبن ه  دیلی فه400 به ریا ن فسه  ئه2ی ئسکو پروسکی  وه بۆ هنانه

  هناوه کانی  ه روفاتی بارزانی512رچی پارتی  گه ئه ؟؟ وه س بیریشیان ل ناکاته خواروی عراقه که پروسکی له  ئسک و ک له یه وه ته نه
رنا پارتی   هگ  ئه؟کات ه جیاوازی دکانیش ی ئسک وپروسکه وه  هنانه ه ل  کهشیلماندی سه الم به،  کارکی باشهک بت  یه ر پوانه  هه  به که
     خواروی عراقه هل.. غانش، ن عه ده، لمان  سه  نوگره ی کورد وا له و منداو پروسکی ژن سکزاران ئ  هه زانن به کتی باش ده و یه



 
www.kurdistannet.org 

  0:13 2006-7-2وروپا    ئهیند  ناوهیکات به

2 

ربازی  ک سه لعاد شلیتیش وه جه، ربازی کوشت  سه2 ائیلداکانی ئیس ستدرژیه ی ده تۆله ماس له ی حه وه ونهند ڕۆژی ڕابردودا ج  چه  له
 نینبی ی خۆشمان ده چاو وا به. ڕ بۆ ئازاد بونی  گه خاتههه موو هزو توانای خۆی ب ل ئیسرائی  ش وای کردوه مه ئه.  دیل گرت به م سیه

ی ئیسائیل  یه ه و مامه رچی ئه گه ئه.... ) 1  (ستینی گرتوه ه رپرسی فه زیرو به یان وه ده ی تاڕۆژی ئیمۆ به و دیله ی ئه  تۆه چۆن له
 ال  نده خات کاتاکی خۆی چه هرد ش ده وه م ئه به.  یه رانه روه دات کاركی نادادپه ویک ئازارده ته ربازی نه ک سه  ڕزگارکردنی یهپناوی له

  .  گرنگه
و  ک ئه وه،  وه م باره  دوکۆمنت هه یه له  که، بی ره  والتی عه د فرۆشراون به ژنانی کور  زۆر له  و وه نفالکراوه کمان ئه یه وه ته  نه چی ئمه که

  خۆم به  ت  ده یکات که  ده کیه ی د زه ئاخافتنهم   له  جگه مه  ئه بۆ وتی میسکات  کچی کورد ده18فرۆشتنی  ی باس له دوکۆمنته
ی  ئاخافتنک رپرسی کورد تاکه ک به ی تا ئستا یه چ که) 2(. یجل تانی خهر فرۆشتنی ژنی کورد بۆ و سه  له ی دیوه  نامه گه  ندین به چه
  . تمان دایشخاکی نۆیان ب وه ڕانه کردنیان و گه بۆ ئازاد داوه یشیان نهو  و هه کردوه ریان نه سه له
ندێ کوردی  نی هه  ببو کاتک دیمه وت ئاماده  ڕکه  ژنکی ئیسرائیلی به وه ندایادی کرده   هۆه دا ڕکخراوی چاک له  بجه  سایادی هه ه له

عسن  جی کرد وتی پیاوی به زره  خه تیان له ی شکایه وانه مو ئه  هه الل به ر بزان مام جه گه  م ئه ده. نن زۆر توڕه ببوو که و وا پ دهبینیب
نفالچی   حسین شاوسی ئه وژکاری وپارتیش برای تهڕا   فیق سامائی کردۆته  ک وه تاوانبارکی وه، نفال  قوربانیانی ئه و ئستاش به

  . کوژت  داخان خۆی نه له بزانت  م چرۆکانه ئه بت  ده140ی  کان بۆ ماده رکوکیه ری که  نونه کردۆته
  ؟ یه ی ئاوای هه رکرده تانیش سه هل میل یه مان هه رکردانه م سه  ئه م ئمه  ده وه کۆتاییدا ئه هل
1 /http://www. rezgar. com/menu/show. asp?code=arabic&urlpage=39   
ڵ  گه  له مانگی ڕابردودا3  له ی انهندی یوه په و ر له ده  به مه ئه 3/6/06رواری  به 244 اره ژمای میدی وتنی ڕۆژنامه  چاوپیکه  له کیه  د زه/2 

تانی عراق تا  کتی ئافره یه  ته  منالش دراونه215ب  ره  والتی عه راون به ژنی کورد فرۆش775   نزیک به ت کهکا  ده وه باس له چاکدا
  . الد  جه ن به ن و بیان که یان بکه وره گه
  


