
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 31-8-2006 2:40 

1 

  
  یادگار... . ریسواکردن بنب ناکرت به، و تیرۆر وه قینه  ته

 29-8 -2006   
رکوکی  شاری که، ی م دواییه کی بتاوانی سیڤیل وپۆلیسی ئه  خه یان له و کوشت وبی ده وه قینه کرڤی ته

  ره ته نگکی خه  زه هک. وه کانیشی گرته  کوردییه که ڕه ت گه نانه و ته رزبۆوه  به وه دیسانه، !ناو کوردستان به
  . ربگیرت ندوه  هه ب به و ده
ست و هزری تاکی   ئومدو هه نھا له و ته رمی کوردستان نیه فه  تائستا به چونکه، ناو کوردستان بهم   ده

  .  کوردستانه، کانیاندا کان ودۆسته کوردستانییه باتی حزبه گرانی دروشم و ئامانجی ربازی خه کوردو هه
ڵ  گه ن له که کاری ده ئاماده، رکوک رپرسانی پارزگای که به،  کاتکدایه ش له وانه قینه م ته ونی ئهزۆربو
ی  رکوک وکشه ی که وه  و ئاسایی کردنه140ی  وکردنی ماده یره غدا بۆ په تی به ی بای حکومه لژنه

کۆتایی  وه، تاد.. ی سنوری ئیداری و وه دنهکالکر و یه وه بووکردنه ره و قه بی هاوورده ره و عه کان ئاواره کورده
بژردراوی  یی هه میشه ستووری هه  ده ک له روه هه، ختی دیاریکراوی خۆیدا وه له ش که پھنانی کشه

ردی  ده به، بادا نه،  رخانکراوه ها دۆالریشی بۆ ته  ملیۆنه ناورم بم به.  لمنراوه سه، کی عیراقدا خه
   !ری بچ عفه لالوی وجه می عه رده ی پشووتری سهکان نی ملیۆنه به
ری قکردنی تایفی  وێ شه یانه ده، کان کان وسوننیه  شیعه وه  توندره یاره میلیشیای ته،  کاتکیشدایه له وه

کی  خه کان و کوردییه تا حزبه، رکوک  بۆ که وه بگوازنه،  وه راستی عیراقه باشوورو ناوه خۆیان له
، ش وه کی تره الیه له. ن  ورانتر بکه رکوکی ورانه گلنن وکه  توه که ڕه  شه ی شاریش لهدیو خۆنه خرله

، یی عیراق مشکی ئاوساو میشه ستووری هه ی ده140ی   مادده  به تاوه ره سه ک چۆن له ی تورکمانی وه ره به
 جیاتی پشتگیریکردن  دنیدالهجکر کاتی جبه ئستاش وا له، !! خورین وته رتاپای گیانی لیری کردو که سه
،  وه ئالره. !گرێ  ده140ی  رۆکی کوردو مادده به،  بیانووی ستی  ده و به خیشی کردوه،  وه خۆداچوونه وبه
 چ   له که، کانیان بن منییه  ئیداری وئه رپرسه به ئاگا بن و چاودری هۆشیارو به، بت رکوک ده کی که خه

 دا کار 140ی  کی شارو مادده تی خه  خزمه  چۆن له نن؟ وه نگاو ده  چ ئاقارکدا هه ئاستکدان؟ به
ی  مواره هه  ناسک و نا له م باره. ند ندو سوودمه رمه ره زه، رست لپه دسۆزو هه، ن؟ باش وخراپ که ده
  . ن  پۆلن بکه وه ویژدانه به، رکوکدا که

  ،  یه وه  ئه دا قسه لره 
هیچ   بروای من به، دا و قوربانیانه  ئاست ئه له، و تیرۆر وه قینه اکردنی تهکردن و ریسو نھا ئیدانه ته  به

ت و  تی دیموکراتیه یبه ل وهه یکه هه بۆ . کان سوکاری قوربانییه که بوریش نادات به خش و سه شتک نابه
کیش  اکات و خه بنب ن گریسه  نه م تیرۆره و ئه واجکی نابت هیچ ره، رکوکدا که نیش له ده گای مه کومه

  وه رکوکه نی پارزگای که نجومه ن ئه الیه  له کردنی تیرۆرکه کو بۆ ریسواکردن وئیدانه به.  ناکات ئاسووده
  : ھن یی هه نگاوی کرده هه  پویسته،  یانی کردووه ندین جاری تریش به یان کراو چه دابه م دواییه له
رکوک و  منی شاری که  پرسی ئه  بۆ وه تعی بکاته واقیعی و قهتی و  ره تی و بنه  پالنکی بابه بیر له -

کی  ن خه الیه نی پارزگان و له نجومه ی ناوئه نگی زۆرینه  ده تی که ت لیستی برایه تایبه به، کردنی تۆکمه
و  وه کی شار بدرت وهۆشیار بکرنه دا هانی خه منیه  ئه و پالنه وا ب له.  یان پدراوه  متمانه وه که شاره

  جۆرک له به،  وه ئاستی خۆیه س له رکه تا رۆی گرنگی تیا بگرن وهه، م بکرت راهه ئیمکاناتیان بۆ فه
  . ی که کان پۆیسک بت بۆ شاره جۆره

   



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 31-8-2006 2:40 

2 

، کی دسۆزی شار پک بن کان وخه موو حزبه  هه واگری له زگای ئاسایش وهه ک ده  یه  پویسته-
خاکی  ناسن وبه کوردستانی ده  شارکی  رکوک به  که که، کان کوردستانیه  حزبه تی له تایبه به

   !) س بۆ خۆی رکه هه، ی ی ئۆخه ئۆخه (ک بووترێ نه، زانن بابوباپیرانی خۆیانی ده
   
واوو  کی ته نگییه ماهه هه، کتی تی پارتی ویه تایبه به، کان کانی حزبه ندامه واداران و ئه هه،   پویسته-

، ش نگییه ماهه م هه بت وئه کانی شاردا هه منییه زگا ئه ڵ ده گه له، ک و ڵ یه گه یان له دسۆزانه
ویتر  س گوێ له نگی بکات و که ماهه وبۆ خۆی هه ر حزبه ک هه نه، بت تکی هه زییه رکه میکانیزمک و مه

  . ن بریار بت ی خاوهگرێ وخۆ نه
   
نی پارزگای پ  نجومه ی ئه بواومتمانه که، بت هه منی زاو لھاتووی ئه های شاره تکی ره سه  ده-

  وه مینه ب سه، موو پارزگا بناسرێ ر ئاستی هه سه منی له نی بریاری ئه ع و خاوه رجه ک مه بدرت وه
چ  ر به تاوانکار سه. کات نه ک تییه سایه رکوک وکه کانی شاری که وه ته  نه رایی بۆ هیچ له بریار بدات ومه

ک بگیرێ  نه، دوایدا بچ ن وبه یه سزای یاسایی خۆی بگه به، بک بت زهه و مه وه ته  نه یان به، ک الیه
  .  بکرێ ره ر خاتری فیسارو فن به به وله

وانیش چاوی ل  یری ئه کان و غه ئیدارییهمنی و  ئه رمانگه  فه له خۆر ڵ ومشه نده  مرۆڤی دزو گه-
ستیان   ده که، دا بکرێ گه یان له ه  مامه شارانه  جاش و موسته عسی و کۆنه و به  هاوتای ئه به، پۆشرێ نه
  وه که رچاوی خه به کی یاسایی به یه  شوه به.  کیان تان کردووه و سامانی خه بووه نفالی کوردا هه ئه له

  .  میدیاکاندا ریسوا بکرن  لهسزا بدرن و
   
 بواری  له  جروبه وستی نیشتمانی و ته ن هه ری لھاتوو و پسپۆر و خاوه فسه  ئه سترێ به پشت ببه- -

ش  سته به م مه بۆ ئه، ربگیرێ وکاری پبکرێ  تواناکانیان وه واگریداو سوود له کاری پۆلیس وئاسایش وهه
  . بریارداندا   خۆ ب له ربه ب وسه نگاندنی هه سه توانای هه  ب که زا هه کی شاره یه لیژنه

ی بۆ خۆی باسی  ر حزبه ک هه نه، ب واگری یان ئاسایش هه یان هه، زگای پۆلیس بژی ده ک ووته  یه-
  . نیشان بدرت، کانیاندا فزیۆنه له  ته  پی ئینتیمای حزبی له رووداوک بکات و به

. البخرێ و پۆست وه منی یان ئه م پۆستی ئه ر ئه سه له، ن نجومه کانی ناو ئه وه هت خسی و نه  ملمالنی شه-
  . رپشک ب  سه سته به و مه  بۆ ئه وه نه نجومه ن ئه الیه ن بریارو برواپکراو له منی خاوه تی ئه سه با ده
نگاوی بۆ  هه، رکوک  شاری کهنی نجومه ئه ر  بوای من گه  به که، یین نوکه کی هه ند پویستییه  چه مانه  ئه
په هه کان بۆ ڕاوی تیرۆریستان فراوانترو به واتۆرو بۆسه ئه، بن تیانیش  تردهسه ر وسامانی هاو ب

 تا  دیاره.  وه بته رزتر ده  پیاوانی پۆلیس وئاسایش به شیان به و متمانه پارزرێ و ووره باشتر ده
  .  کردنیش مای ورانه شه انی وگهد ئاوه، بت رار نه رقه تیش به منییه ئه


