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رمی کوردستان  رۆکی هه سه:  پاتۆک بۆ له) کان  درینه رگه ندی پشمه به مه (مپینی  که  له کی کراوه یه نامه

  مانی کوردستان  ڕله رۆکی په سه .. سعود بارزانی هژا کاک مه
  
 لک نگاوی گه دیھنانی ڕزگاری نیشتمانی هه  دوای به النی داگیرکراو و زۆلکراوانی جیھان له گه
کانی  م هۆه رده ران بوون بۆ به ری داگیرکه  هاوکا ی که و تاوانبارانه زنیان هاویشت بۆ ڕاپج کردنی ئه مه

 خاین  سه و که بوو له ش نه  ببه مان شوه  هه باتی ڕزگاری نیشتمانیدا به  خه ی کوردیش له وه ته نه، دادگا
دا  نجام ده یان ئه و دڕندانه س تاوانی نامرۆڤانهری به ع شانی سوپای داگیرکه  شان به  که و خۆفرۆشانه

  . ی خۆیان که له  گه دژ به
  ئاشکرایه، ی کورد وه ته عس بوو بۆ جینۆسایدکردنی نه کی ستراتیژی به یه رنامه به) نفال ئه (ساتی کاره
ر چاو  گه م ئه به،  چوو ڕوه  به وه عسه ن به الیه کی داڕژراوو له یه رنامه  به نفال کران به ی ئه وانه ئه

جی  ئاسانی و خرایی جبه  وا به یه م پۆسه توانرا ئه ده  نه بوایه کان نه  کورده ساغی جاش و سیخوڕه
وا هاوکاری  ئه، ویی کورد بت ته ی نه مکی ناسنامه هزترین چه نفال به ساتی ئه ر کاره گه خۆئه، بکرن
دا داگیر  له م گه  مژووی ئه مواری له کی ناهه  پانتاییهرۆک جاش وسیخوڕانی کورد ی سه تکارانه خیانه
  . تی سیاسی کوردستان رکردایه ت و سه سه ستۆی ده  ئه وته که ش ده شه  ڕه ه م په ی ئه وه سینه،  کردووه

و   پکھنانی ئه  له شدار بووه  به یی چاالکانه وه ته رککی نیشتمانی و نه ک ئه کی کوردستان وه خه
، نونت مانی کوردستان دا خۆی ده ڕله رم و په تی هه  حوکمه  له  ئستاکه یی که ییه وه ته  نه باره قه
ی  وه ره م ده  وه  ببته یی پویسته وه ته کانی نه تی کوردیش بۆ زیاتر کام کردنی پۆژه سه ده

  وانه آکش له یه، کان نووسازه اره چ  بۆ پرسه وه ری گونجاو بدۆزته سه کانیان و ڕگا چاره داخوزیه
  گرتنیش له بۆڕگه،  ج هشتووه دا به له م گه ی ئه سته  جه  قووترین برینی له  که نفاله ساتیی ئه کاره
تی  وه کانی ده  پی پنسیپه  و به رخانه  شوازکی هاوچه  به گونجاو پویسته نه رناتیفی ته ر ئه مبه هه

  . بکرت  پرسه م ئه ڵ هگ  له ه مه یاسا مه
و  م له رده ک شوازکی کارکردنی سه  پاتۆک وه کان له  درینه رگه ندی پشمه به مپینی مه که

ڕزتان   به ش به  پشکه م داواکاریانه ئه، کی کوردستانن ی خه ری ئیراده  ئوه نونه ی که وه نیگایه دیده
  :کات ده
شار و جاش و  ی کوردستانی بۆ موسته ره  ی به1991ردنی سای ی بیاری لبو وه شاندنه وه  هه-1

  . ) یاسایی (ک کاتی بوو نه) سیاسی (ڕۆک دا بیارکی  ناوه  له مه  ئه چونکه، کان سیخوڕه
 شارو موسته و ئه  ڕاپچ کردنی ویش به ئه، نفالکراواکان س و کاری ئه جکردنی داواکاری که  جبه-2

  .  شداریان کردوه نفال دا به ی ئه  پرۆسه له ی که انهرۆک جاش و تاوان بار سه
  .  وه تی عراقه ن حکومه  الیه نفال له وتوانی ئه موو زیان لکه ی هه وه بووکردنه ره  قه-3

م  رده  هیوادارین هه وه،  وه نه کانمان بده می داخوازیه ی مانگک دا وه  ماوه ڕزتان له  به داواکارین له
  . کی کوردستان ڕی خه  و باوه  متمانهی  جگه ببنه
  . ووتوبن رکه ر سه هه

  
  رشتی رپه ی کاتی سه لیژنه 

  کانی کوردستان نفالچیه شار و ئه مپینی دادگایکردنی موسته که 
 24-8-2006  

   



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   25-8-2006 13:50 

2 

   
   
   
   
   
   
   
 


