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  ييبةرزجنبةرزجنؤران ؤران سس! ! يةكانةوة موشةك باران كرايةكانةوة موشةك باران كراييلة هةولير لة اليةن ئةمةريكلة هةولير لة اليةن ئةمةريك   زانكؤ زانكؤ قوتابياين قوتابياينييةكةكييخؤيخؤيووبةشة نابةشة نا
 

 بةسةر ي زؤر بة نزمي ئةمةريكييةك شةو بة دوا ضةند فِرؤكةي 11لة كاتذمير   2005-1- 4/5يشةو
لة ناكاويك دةستيان  ، ئةسووِرانةوةيمةتر (30( ي سةر جادةي ناوبازار سيتاقان و طةِرةكةكاينيطةِرةك

 كوِران كة سةربة بةشة ي) خرياهللا عبدالكرمي (ي ناوخؤيي بةشكرد بة مووشةك باران كردين
 كاتذميريك ي تيداية و بؤ ماوةقوتايب 150ة  زياد لي سةالحةدينةو ذمارةيةكي زانكؤيةكاينيناوخؤي

 بريندار  زؤر لة قوتابيان زؤر زؤر بة سةخيتيلة ئةجنامدا ذمارةيةك ، ئةو شوققةيةيان كرديزياتر قةصف
يةكانةوة نةزانراوة و جطة لةوةش زيان و ي قوربانييةك لة بارةيبوون و تاوةكو ئيستا هيض زانيار

 سالم كة بة ي ئةو ناوضةية طةيشتووةو بة تايبةت طةراج دوكان و شوينةكاين لةي مادد زؤريزةرةريك
 زؤر  زيايني ِرادةطرن تووشيي هاوالَتيان كة لةوةي ئؤتؤمؤبيلي زؤريتةنيشت شوققةكةوةية ذمارةيةك

 قوتابييةكان ي شووقة تاوةكو ئيستا باس ئةكريت ئةوةية كة طوايا لة تةنيشيتيئةوة !بوون
 ناوخؤ هةية طوايا لةو شوققةيةوة تةقة لة تةيارةكان كراوة بةالَم ئةم ي شةِر ئاوارةكاينيشووقةيةك

 قوتابيان بكريت موشةك باران كردنةكة ي شوقةقسةية ئةطةر واش بيت بؤ لةسةر يةك مووشةك باراين
 قوتابيان ِراستةوخؤ  تةقة كردنةكة بطريت و ثاشان قوتابيانيش بة بةر بكةونوا نةبووة لة شويين

 !  طرتؤتةوة هةمان شويينبةركةوتوون و ضةند جاريكيش مووشةك بارن كردن
 ئةدات دواهةمينيش نابيت طوومان يية لة كوردستانا ئةجنامي ئةمةريكا ني ئيستيفزازيئةمة يةكةمني كار

 يا كة سةرقالَ قوتابيان لةم كاتةدي ناوخؤيي بةشية ئةطينا مووشةك باران باران كردينيلةوةدا ن
 ؟  هةيةي تةبريرو هؤكاريكي زانكؤن ضي يةكةمي كؤرسئةزموونةكاين

ثيويستة ئةجمارةيان تةبريربؤ  يست وةرطرتن و خؤثيشاندان هةية لة دذ بة هةلَويقيفة ثيويسيتوئةم مة
حيساب  )يقةدصنيران (  دؤستيئةم كارةيان نةكريت و ئةم جارةش مووشةكة دوذمنكارةكانيان بة مووشةك

 ! نةكريت
 لةو ناوضةيةدا لة  تريؤريسيتييان البووة كة كؤبوونةوةيةكيواش بالَوة كة طوايا ئةو فرؤكانة زانياري

 !  ئةو زانياريانة ئةكةنيئارادا هةية و ئةو ان ضاودير
بة بؤ ئةوان ئةو زانياريانةيان نةدا  ،شتة كة واش بيت وا ئةكات كة عوزر لة قةباحةت خراث ترة ئةم

 يدواتريش ئيمة خؤمان هيز ، بكةني تاوةكو ئةو مةسةلةية ضاوديرردستانوك ي ئاسايشهيزةكاين
و ماندووبوون و   كة ئيستا لة كوردستاندا هةية بة هةولَييةيامئاسايش و ثؤليسمان هةية و ئةو ئار

 !  ئةمةريكا فِرؤكةكايني ئةوانة دروست بووة نةوةك هاوكاريورياي
مة تيكشكاوةكان و جل و بةرط و نوينة بة ةيان نيمضة سووتاوو قةلدأاو تيبة  كةينهةر كةسيك دمي

 بارودؤخيكدا بوون ئةو ي ببينياية كة بةو نيوة شةوو سةرماية لةضي ئةو قوتابيانةخؤلَةميش بووةكاين
الَ كارو  خستة ثي بؤ ِروون دةبوويةوة كة ئةمةريكا ضةندة بة وةحشيانة ئةم كارةشيهةقيقةتة بةرضاوة

  !ي خؤيةكاينيهةلَسو كةوتة دوذمنانكار
 دةئاخظني و ي كة ئيَمة لة طةلَياندا ثيي طولَة بؤ ئةو زماينيةيتي ئةمريكاو هيزةكانيئةمةهةموو والَميك
يةية كة ئيمة لة اليةن خؤكانةوة لة طةلَ ئةمةريكادا دروستمان ي ئةو هاوثةميانيةتة وةمهئةمة هةلَويسيت
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 soranbarzinjy@lawyer. com ! 

1 


