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   عصراق مانيان طرتووة عصراق مانيان طرتووة––كوردة ئاوارةكاين سةر سنووري ئوردن كوردة ئاوارةكاين سةر سنووري ئوردن 
  
نوری ــــر س  سه  له  و نیوكه مانگ ی زیاتر له  ماوه ی آه و آوردانه ئه

ونی وب  ترسی گیان و نه  و له وهواردوخ عراق گیریان ـ ئوردن
  وان آهــــ هی  به وانه ئه. ونوت تاش ههـــل مپی ئه  آه ت له منیه ئه
گرێ و  ریان م وه هیــــتی س م بون یان وه یهــــتی س و و هر به

یان  مو ژماره م ئه ون بهوس ب  آه81 پشدا  زرێ لهـــیان بپارــــژیان
 6ن و  ژ35، داڵــــ یان من97  وانه  له س آه هـــ آ190  ته وهــــیشت گه
  .خۆشن سیان پیر و نه آه
 

و  زعی ژیانی ئه  وه  که یاندووه ارک ڕامانگهند ج  تا ئستا چه ئمه
و خراپتر بوون  ره ڵ ڕۆژیش به  گه  و ڕۆژ له ر دایه ته  خه  له ئاوارانه

نكی  تا ئستا هیچ الیه  هه  کهی وه ر ئه به  لهش وه ئه. چ ده
ی انت  و واته،  وه نه ر و ئاواره نابه م په وسی ئهون  چاره بهندیدار  یوه په

، آان وهوآگرت  یه وه ته رانی نه نابه  پهکۆمیسیۆنیو عراق و ئوردن 
 2005-3-10 ڕوژی   له  وه ر ئه  به  ئستا له و ئاوارانه ئه.  وه ته داوه ه نیآانیان ازهومی داوا و داخ  وههیچ
 .وام بن رده گرن به رده می پویست وه مان تا وه  ته  و به ی همنانهک مان گرتن ته ان داوهیست  ده وه ه

انی یت والی هاو ره سپك دا به تا و ده ره  سه  له تی ئمه ستی یارمه  و ده  بگومان ڕوی قسه
ر   سه ینه شار بخهو گ وه ومان پكهوم رن هه وه .بن وست نه نگ و ب هه  و داواآارین بده ویستمانه خۆشه

  ی آه كه م خه ئه، ن ر بكه سه  چاره ره ده ربه ژار و ده  هه هك م خه ی ئه  آشه  آه ندیدارانه  پوه نه و الیه ئه
یانکی ستوورک مافی ژ موو یاسا و ده  هه بهبوو  ده، وسنون در و ب چاره ربه  و ده  ئاواره  ساه25ی  ماوه

ڵ   گه له،  بینراوه وا نه یان پ ڕه و مافه  تا ئستاش ئه وه  داخه م به  به ب  و ئاساییان هه ئاسووده
  .کانی مرۆڤ تاییترین مافه ره  سه  له ککه  مافی ژیان یه شدا که وه ئه
 

و تا مانا تا ئس  و هه دایک بوون لهلتاش  مپی ئه  آه  له ن آه سانك هه  دا آه كه و خه  ناو ئه  له
ڕێ  مپ دا به تی ناو که حمه یی و ژیانی زه  ئاواره نیان له مه موو ته ن و ههی نازانیروآی ژیانی ئاسا ناوه

نیا تاوانیشیان   و ته آردوه یان نه جروبه ته  موو ئینسانکه  مافی هه ژیانکی ئاسایی که  وانه ئه.  کردووه
 ... آورد بونیانه

ت دارانی  سه ی ده  مروڤانه  و دژه ستانه ره هپ وستی آۆنه  قوربانی هه ته  بونه رانه نابه م په و ئه داخه  به
 .ناسن  مافی مروڤیش ده ن و نه گه  مروڤ ده  له  نه ئوردنی آه

ب   ده ن آه ده،  ملی خۆیان تی له رپرسیاره ی خۆی و بۆ داماینی به  نۆبه یش بهآان آگرتوه یه وه ته  نه
وان بتوانن   تا ئه ته و وه  ناو خاآی ئه بنه  و ئاوارانه ئهئوردن داوای هاوآاری بكا و ڕگا بدات 

و  ئهتك  ب وه  ده  آهن  دهیئوردنتدارانی  سه ده  وه آی تره  الیه  له.ن تی پویستیان بده یارمه
موو  بینین هه ک ده وه. رباز بن  ده وه  خاآی ئمه  لهآی آاتی یه  شوه كات و پاشان بهب بوڵ قه  ئاوارانه

 .   گیراوه  ب مانایانه هانانه و به به،  رانه نابه و په کی هاوکاری کردنی ئه یه ڕگه
، زیانین گه ی هاوڕه نیا هیوا و پشتیوانیان ئمه  ته رانه نابه م په  ئه  آه یه وه  ئه  دیار و ڕونه ی آه وه  ئه
ترین  می ساده  وه یه مان ئیمكان هه هند وه  و ئه آان دا ژیانمان پارزراوه وهووت  پشكه ته  وه  له  آه ئمه
بات و   و خه وه ته  نهداورانی ژیان مترین ده  ئاسته  له م ئاوارانه ئه. وه ینه وماوان بده ازی لقهوداخ

   که وانه  و نیشتمانی ئه وه ته رکی نه ش ئه  بۆیه. ریان بۆ آردوها و فیداآ آردوه  بیر نه نیشتمانیان له
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ی   ڕگه  و له وه  الی خۆیه سمان له ر که  با هه.ڕ  گه نه ڕزگار کردنیاقن بخهتوانای خۆیان بۆ 
ی  کانی مرۆڤ و کشه  مافه ندیدار به یوه زگاکانی په ڕای گشتی و دام و ده، وه کانی خۆیه ندییه یوه په

 . ک بگرین  ڕوودانی تراژیدیایه  و پشگیری له وه ینه  ئاگادار بکه  ئینسانییه و کشه له، ئاواران
 

   لتاش رانی ئه نابه  په ی پشتیوانی له  آومیته
2005-03-18  
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