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  حمانحمان    بدولهبدوله  د عهد عه  مهمه  ران محهران محه  آامهآامه... ...   کی کوردستانکی کوردستان   و خه و خهندی چاکندی چاک  پشنیارک بۆ ناوهپشنیارک بۆ ناوه

  
کانی  م بالیۆزخانه رده  بۆ به21/08/2006 ڕۆژی  ری له رتاسه بۆ ڕکخستنی خۆپیشاندانی سه، تان که نده وازی ناوه  بانگه ند به یوه  په له

  . نفال هیسی ئ ر که سه ی له که سته دهدام و دارو   ڕۆژی دادگاییکردنی سه عراق له
 ئیستا دانیشتووی  ردستان کهو خاکی ک  زۆرترین له  ئومیدم که  بهو نم یه گه ائهڕپ  بوونی خۆمتان  ئاماده  وهاوڕا، ک تاککی کورد من وه
  . ن  شداری بکه  به دا ب ونه م ڕۆژه  لهتنی وو وه ره ده
و  ناوی ئهواوی  تهکردنی لیستی  ستی ئاماده به  مه  و به وه بۆ زیاتر ڕونکردنه  م که که  ئه وه ی ئهپشنیار، وردک تاککی ک  من وه وه ر لره هه

 نفال کانی ئه راسیۆنه  ئۆپه له  کانیان کردوه ته عسی فاشیست و سیاسه  بهگۆڕنراوی  لهتی حکومه    ان بهتی  خزمه وه  کرده  به ی که تاوانبارانه
وجی  فه، شنی  جه کانیان له شداریکردنی هزه به، ک وه، شداربوون بهکانی تری سوپای عیراق  باقی هزه  شانی وردستان شان بهکموو  ههله 
ت و سامان و  روه  سه  له ک که دزی و تان و بۆییه و واری فارزی ته مه، منی عامه فارزی ئه مه، ی ئیستیخبارات فارزی خاسه مه،  فیفه خه

ڕان و شون پ  گه  کردوه له انکاری سیخوڕی ی که  وانه ئهموو   هه  راسیۆنه و و ئۆپه  کاتی ئه  کردویانه له وناوچانه ی ئهک مای خه
 و ڕزگار کردبو و گیانیانبووب خۆیانک  ریه ردی سه و دهک  ر ڕیگایه  هه  به ی که سانه و که ی ئهدان وه سته  ده به  کردن وو ئیخباریگرتن  هه
  . کانی تر اره و ش  شارۆچکهملکان و گا زۆره  کۆمه یاندبووه  و خۆیانگه  ره رگ هنه  مهنهراسیۆ و ئۆپه له

وی  ره ری کوردستان و ده رانسه  سه  له هنی ویژدانکی ئینسانی و زیندوو خاوهک تۆز  ر یه گه ئه  سیک که ر که  هه مه که ده مم  من ڕووی ده بۆیه
 زویی  و زۆر به  کانی که ڕه شار و گه،  شارۆچکه،  لگه کۆمه،  ناوچه، گوند، ر ئاستی سه و له، وه  ئاستی خۆیه سیک له هر ک  هه که، ووت
کی   خه دژ بهنفال  کانی ئه راسیۆنه  ئوپه  له یان کردووهشدار  و بهت  خزمه ی که سانه و که  ئهبی قه واو و له  ئاشکراکردنی ناوی ته ستت به هه

  عس به رانی به دام و سه ست پکردنی دادگایکردنی سه  ده پش له  و تاوانبارانه  ناوی ئهواوی  تهکردنی لیستی ستی ئاماده به  مه تان بهکوردس
  .  کات و شونی گونجاودا  لهک لیستی تاوانباران و دادگاییکردنیان  وه ش و لیستانه  ئهشکردنی و پشکهنفال  تاوانی ئه
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